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Godkjent av ATP-utvalget 14. februar 2014 

 

I 2013 ble Tollbagta i Rådhuskvartalet bygd om til kollektivgate. Tollbodgata en av hovedårene for 
busstrafikken gjennom Kvadraturen. Her er det  gangfelt i krysset Kirkegata / Tollbodgata det jobbes med. 
Foto: Bjørne Jortveit         
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1. Innledning 
 
En ny fireårige belønningsavtale for Kristiansandsregionen ble vedtatt i Areal- og 
transportplanutvalget 13. september 2013. Knyttet til målet om nullutslipp i personbiltrafikken 
med basisår 2012, er 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 
 
«Belønningsmidler rapport 2013-2016» starter med gjennomgang av de krav / mål som er 
nedfelt i belønningsavtalen – med tilhørende resultat- og måloppnåelse i 
Kristiansandsregionen. Virkemidlene for å nå målet om nullvekst i biltrafikken beskrives, med 
en analyse av virkemidlenes effekt.  
 
Det redegjøres for bruk av midler i 2013, og det legges fram et tiltaksprogram (budsjett) for 
bruk av midlene i hele avtaleperioden. I rapporten fremlegges statistikk for personbiltrafikk for 
2013 sammenliknet med 2012 samt statistikk for busstrafikk og sykkeltrafikk for siste 5 år.  
 
I rapporten gjøres det også rede for bruk av resterende midler fra belønningspakken 2009-
2012. Det fremgår hvilke prosjekt som er gjennomført i 2013. Endelig inngår det i rapporten 
hvordan ubrukte midler per 31.12 2013 skal brukes i 2014.  
 
ATP-samarbeidet 
Belønningsmidlene har vært meget viktige for Kristiansandsregionen. De har ført til 
gjennomføring av en rekke prosjekter for å styrke kollektivtrafikken og tilrettelegging for 
syklende og gående i regionen. Midlene har hatt stor betydning for å skape godt samarbeid 
om miljøvennlig transport i regionen, der kommunene, fylkeskommunene, Statens vegvesen 
og Agder Kollektivtrafikk er hovedaktørene. ATP-samarbeidet startet som et prosjekt i 2004, 
og har fra 2010 vært et permanent regionalt samarbeid. Det formelle navnet er Areal- og 
transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen.  
 
Samarbeidspartnere 
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. 
Iveland kommune ble innlemmet i samarbeidet i 2012. Fylkeskommunene: Aust-Agder og 
Vest-Agder. ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene, de to 
fylkeskommunene og Statens vegvesen er representert. 
 
Befolkningsutviklingen 2009-2013 
Veksten fra 2009 til 2013 har vært ca. 6,6 % for hele Kristiansandsregionen. Veksten fra 
2012 til 2013 er ca. 1,9 %. Befolkningen per 31.12 2013 er beregnet ut fra en fremskriving av 
utviklingen fra 3. kvartal i 2013. (Faktiske tall for 2013 offentliggjøres av SBB februar/mars 
2014). 
Område 2009 2010 2011 2012 2013 Vekst % 

2012-13 
Vekst % 
2009-13 

Kristiansand 80 109 81 295 82 394 83 243 84 887 2,0 6,0 
Søgne 10 417 10 509 10 709 10 855 10 995 1,3 5,5 
Songdalen 5 804 5 940 5 999 6 165 6325 2,6 9,0 

Vennesla 12 886 13 116 13 334 13 583 13 814 1,7 7,0 
Lillesand 9 329 9 465 9 713 9 878 10 083 2,1 8,1 
Birkenes 4608 4 689 4776 4 828 4 972 3,0 7,9 
Iveland 1 224 1 254 1 305 1 298 1278 -1,5 4,4 
Kristiansands-
regionen 

124 177 126 288 128 230 129 850 132 345 1,9 6,6 
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2. Krav og måloppnåelse 
 
Målet for avtaleperioden 2013-2016: 
 
“Målsetting i avtaleperioden er nullvekst i personbiltrafikken, dvs. personbiltrafikk ved utløpet 
av avtaleperioden lik personbiltrafikk ved inngangen av avtaleperioden”. 
 
Basisåret for målet om nullvekst i personbiltrafikken er 2012. 
 
Statistikkgrunnlaget er personbiltrafikk gjennom de fem bomstasjonene i Kristiansand:  
 
1. E 18 Bjørndalssletta 
2. E 39 Vesterveien 
3. Rv 9 Grim 
4. Sødal 
5. Presteheia  
 
Måloppnåelse:  
 
Passeringer 
2012 

Passeringer 
2013 

Endring 
2012-2013 

Endring 
i prosent 

18 819 282 18 681 482 137 000 -0,7 % 
 
 
Nedgangen i personbiltrafikken er 0,7% fra 2012 til 2013. Målet i avtalen er nådd med 
god margin for året 2013.  
 
Det har vært nedgang i personbiltrafikken ved alle bomsnitt, så nær som på E 18 
Bjørndalssletta, der det har vært en liten økning (0,6 %). 
 
I rushtida er personbiltrafikken redusert med  3,7 % i perioden 16. september-31.desember 
2013, sammenliknet med samme periode i 2012. Det har vært nedgang ved alle bomsnitt. 
 
Innføringen av tidsdifferensierte bomsatser 16. september anses som den viktigste årsak til 
trafikkreduksjonen i 2013. Men også andre virkemidler har hatt effekt: økt satsing på buss, 
kampanjer og videre utbygging av kollektivfelt og gang- sykkelveinettet. 
 
Mer om trafikkstatistikk i kapittel 4. 
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3. Virkemidler og vurdering av virkemidlene 
 
Det virkemiddelet som i 2013 har hatt størst trafikkdempende effekt er innføring av 
tidsdifferensierte bomsatser. Men dette virkemiddelet er klart forsterket av flere andre 
virkemidler. Ikke minst busstilbudet, som ble forbedret i 2013 for å kunne motta overgang av 
biltrafikk. I tillegg ble det gjennomført flere adferdskampanjer i fjor høst. I 2013 er disse 
virkemidlene brukt for å dempe personbiltrafikk:  
 

• Tidsdifferensierte bomsatser  
• Bedre busstilbud  
• Adferdskampanjene ”Hopp over bommen”,  ”Jeg kjører grønt” og ”Beintøft”. 
• Forbedret infrastrukturtur i form av nye kollektivfelt / gater, sykkelekspressvei,  

innfartsparkering og snarveier. 
• Arealplanlegging 

 
3.1 Tidsdifferensierte bomsatser 
 
16. september ble det innført tidsdifferensierte bompengesatser ved de  
5 eksisterende bomstasjonene i Kristiansand. Statistikken viser at rushtidstrafikken ble 
redusert med 3,7 % fra 16. september til 31. desember, sammenliknet med tilsvarende 
periode i 2012. 
 
Definisjon av rushtid:  I Kristiansand defineres rushtid som perioden 0630-0900 om 
morgenen og 1430-1700 om ettermiddagen. Det er kun tidsdifferensierte bomsatser på 
hverdager.  
 
Bomsatsene:  I rushtid er avgiften 21 kr, mens den er 14 kr utenom rush. (Det dobbelte for 
tunge kjøretøy).  Med rabatt koster det kr 16,80 å passere en bom, mens det koster kr 11,20 
å passere utenom rush. Bilister blir ikke avkrevd for mer enn én bompassering per time, og 
maksimalt 50 bompasseringer per måned. 
 
 
Nedgang i trafikken i rushtid  
 
Statistikken viser at innføringen av tidsdifferensierte bomsatser hadde umiddelbar effekt. 
I uke 38 og 39 (i september)  2013 ble personbiltrafikken totalt sett redusert med 15,5 %  
i rushtid, sammenliknet med de samme ukene 2012. I oktober ble den redusert med 5,3 % 
og i november med 9,3 % - hele tiden sammenliknet med 2012. I desember økte imidlertid 
trafikken i rush med 3,1 %. 
 
Det var trafikkreduksjon i rush ved alle bomstasjonene for perioden 16. september-31. 
desember, sammenliknet med samme periode i 2012. Størst var nedgangen på Presteheia 
med 12,1 % i forhold til 2012. Minst var nedgangen på E 18 Bjørndalssletta med 3,2 %. 
 
Nedgang i totaltrafikk 
 
I perioden sept.-desember 2013 var det nedgang i total personbiltrafikk (over hele døgnet) 
ved alle bomstasjonene, så nær som på E 18 Bjørndalssletta. Det viser at tidsdifferensierte 
bomsatser også hadde betydelige effekt for trafikken totalt. Køene på E39 og Vågsbygdveien 
ble i høsten 2013 merkbart redusert, slik at regionen rett og slett fungerte bedre.  
 
Statistikken viser at de nye bomsatsene hadde god effekt i september, oktober og november. 
Men personbiltrafikken økte med 5,9 % i desember 2013 sett i forhold desember 2012. Det 
kan være resultat av flere forhold: 
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• Vågsbygdporten østgående løp ble åpnet 
• Et nytt kjørefelt mot byen ble åpnet på Vesterveibroa 
• Det nye Sørlandssenteret ble åpnet høsten 2013 
• I desember 2012 var det snøkaos. Flere dager anbefalte vegvesenet bilistene om  

ikke å kjøre. 
 
 

Vurdering av virkemiddelet: 

Innføring av Tidsdifferensierte bomsatser vurderes som det mest effektive virkemiddelet for  
å dempe biltrafikken i 2013. Samtidig er det klart at dette virkemiddelet ikke ville hatt 
samme effekt dersom  busstilbudet hadde stått på stedet hvil i 2013. Og den hadde heller 
ikke hatt samme virkning uten kampanjen ”Hopp over bommen” og øvrige kampanjer, samt 
videre utbygging av infrastruktur i 2013 for buss, sykkel og gange. 
 
Med tanke på at nedgangen i personbiltrafikken "bare" var 0,7 % 2013, samt at trafikken 
steg ved samtlige bomsnitt i desember, er det behov for å se på nye virkemidler for dempe 
biltrafikken. 
 
 

3.2 Økt satsing på busstilbudet 
 
Busstrafikken i Kristiansandsregionen økte med 4,7% i 2013, sammenliknet med 2012. 
Busstrafikken var i vekst hele året, men økte mest i perioden etter at tidsdifferensierte 
bomsatser ble innført. I denne perioden var økningen i antall bussturer 6,9%. 
 
Forbedret rutetilbud 
 
Agder Kollektivtrafikk har forbedret rutetilbudet ved å:  
 

• øke frekvens på seks bussruter 
• forlenge to bussruter, slik at noen passasjerer slipper å bytte buss /  

kommer helt fram der de skal. 
• dublere avganger på fire ruter 
• innføre én ny arbeidsrute 
• tilpasset rutetidene bedre på en av metrorutene, slik at det taktes riktig i forhold til 

lokalruter. 
 
Nytt sanntidssystem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt og velfungerende sanntidssystem ble innført i september 2013. Sanntidstavler er 
installert på ca. 40 viktige stoppested / gateterminaler. Og systemet er innført i samtlige 
busser. I stor grad slipper trafikantene å se på rutetabeller. På flere arbeidsplasser er det satt 
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på digitale sanntidstavler som viser relevante bussruter. 
 
Andre hjelpemidler 
 
I 2013 ble det innført / sjøsatt flere andre forbedringer for busspassasjerene: 
 

• Nye websider med reiseplanlegger. Reiseplanleggeren er også laget i mobilversjon. 
• Innføring av bankterminaler i så nær som alle busser 
• Ny reiseapp for mobiltelefoner ( IOS og Android). Sanntidsinformasjon kommer 

i 2014. 
• Nye trasékart og holdeplasskart  

 
Detaljert fremstilling av tiltak for bedre busstilbud i kapittel 6.2 
 

 

Vurdering av virkemiddelet: 
Bussatsingen i 2013 har vært meget vellykket, noe økningen i antall bussreiser 
dokumenterer. Dette virkemiddelet er etter alt å dømme det mest effektive virkemiddelet, 
nest etter innføringen av tidsdifferensierte bomsatser. Bussatsingen ble innført trinnvis i 
2013, med god informasjon til innbyggerne. Dette bidro til at de reisende har hatt god tid  
å sette seg inn i nye tilbud, og forberede seg på innføringen av tidsdifferensierte satser.  
 

3.3 Adferdskampanjer  
 
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 for å få befolkningen til å ta dette i bruk. Det samme gjelder nye kollektiv 
infrastruktur og bedre rutetilbud.  
 
Høsten 2013 gjennomførte ATP kampanjen ”Hopp over bommen”.  Den var nøye planlagt  
i samarbeid med Statens vegvesen, Nye Kristiansand Bompengeselskap, Agder 
Kollektivtrafikk og kommunikasjonsenheten i Kristiansand kommune. Hopp over bommen ble 
finsiktet for å gi så stor overgang fra bilkjøring til buss, sykkel og gange som mulig. På den 
måten kunne kampanjen understøtte effekten av de nye bomsatsene. 
 
Side 2010 har ATP arrangert ”Jeg kjører grønt” hver høst for alle som bor, jobber eller 
studerer i Kristiansandsregionen. 
 
ATP arrangerte fra 2007-2012 vårkampanjen Tusentråkk. Men for 2013 inngikk ATP et 
samarbeid med den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen, og la ned Tusentråkk. ATP gav et 
tilskudd til "Sykle til jobben"-aksjonen, slik at det ble gratis for innbyggere i 
Kristiandsandsregionen å delta.  
 
Høsten 2013 ble også aksjonen ”Beintøft” for grunnskoleelever arrangert, dette i et 
samarbeid mellom Grønn Hverdag og ATP-samarbeidet. 
 
Det er ikke brukt belønningsmidler til å finansiere adferdskampanjene. Derfor blir det gitt en 
fullstendig beskrivelse av kampanje-virkemiddelet i dette kapittelet i rapporten. 
 

”Hopp over bommen” 
 
16. september innførte Kristiansand ekstra avgift for å passere bomringen i rushtiden. ATP-
samarbeidet i Kristiansandsregionen brukte anledningen til å slå et ekstra slag for 
miljøvennlig transport, og tok initiativ til kampanjen «Hopp over bommen». 
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11 store private og offentlige virksomheter, med til sammen 10.500 ansatte, ble enige om å 
stimulere til miljøvennlige arbeidsreiser – sykkel, gange, buss/tog.  «Hopp over bommen» 
viste seg å bli en suksess og vekker oppsikt i andre deler av landet. Det er uttrykt stort ønske 
om å gjenta kampanjen neste vår. 
 
Kampanjen har bidratt til at flere sykler, går og tar buss til jobb. De 11 bedriftene forteller at 
de ansatte har satt stor pris på gratis busskort, testing av el-sykkel, sykkelservice, billige 
sykkelhjelmer og lykter, reflekseffekter og informasjon om bussruter og miljøvennlig transport 
generelt.  
 
Resultater fra Hopp over bommen-kampanjen: 
 

• Over 1000 dialoger om hvordan ansatte reiser til jobb 
• 690 gratis bussbilletter til bilister 
• AKT har solgt busskort for ca. 25 000 kr 
• 400 solgte sykkelhjelmer 
• 1500 solgte front / baklykter til sykkel 
• Delt ut 1100 gratis refleksbøffer 
• Delt ut 1000 gratis sykkelreflekser 
• Ca. 400 har prøvd el-sykkel 
• Sykkelservice på 170 sykler 
• Utplassert el-sykkel hos 7 virksomheter 
• Alle virksomhetene er tilbudt sanntidsskjerm. 6–7 er interessert. 

 

 
 

El-sykkeltesting hos Aker Solutions i Hannevika (Foto: Bjørne Jortveit) 
 
Samarbeidspartnere: Kampanjen har vært gjennomført som et offentlig-privat samarbeid, 
og blir karakterisert som meget fruktbart. Ansvarlige partnere har vært ATP-samarbeidet i 
Kristiansandsregionen, Agder Kollektivtrafikk, Aptum Kommunikasjon, Kristiansand 
Sykkelsenter, Intersport Skippergata, G. Nordbys sykkelfabrikk og Pedalen Sykkelverksted. 



 9

Nye Kristiansand Bompengeselskap, Statens vegvesen og Kristiansand kommunes 
kommunikasjonsenhet deltok i planleggingen av kampanjen. 
 
Deltakerbedrifter: Ventelo, Universitetet i Agder, Glencore Nikkelverk, Hennig. Olsen is, 
Agder Energi, National Oilwell Varco, Sørlandet Sykehus, Elkem, Kvadraturen Skolesenter, 
Aker Solutions og Fylkeshuset i Vest-Agder. 
 
Virksomhetene knyttet til «Hopp over bommen» høsten 2013 var så fornøyde med 
kampanjen at de ønsker seg en ny runde med Hopp over bommen i 2014. Til våren ønsker 
de seg en ny slagkraftig kampanje med satsing på buss, el-sykkel og sykkelservice.   

 
”Jeg kjører grønt” 

 

 
Jentene på Vitusapotek Sandens vant bedriftskonkurransen i Jeg kjører grønt 2013. De 
oppnådde flest antall grønne poeng per ansatt (foto: Bjørne Jortveit). 
 
Jeg kjører grønt er en kampanje for alle som bor, jobber eller studerer i 
Kristiansandsregionen. Hensikten med kampanjen er at flest mulig skal sykle, gå eller ta 
buss / tog, ikke bare i jobbsammenheng, men også på fritiden.  
 
I 2013 deltok drøyt 2700 personer på Jeg kjører grønt. De registrerte grønne reiser på 
nettstedet www.jegkjorergront.no  En tur-retur reise gir ett grønt poeng. Det er 
påmeldingspremier, ukespremier og sluttpremier. De som også vil registrere hvor langt de 
reiser grønt, har muligheten til det. Årets grønne reise gikk i år til den italienske 
verdensarvbyen Vernazza.  
 
Jeg kjører grønt har også en bedriftskonkurranse, der arbeidsplasser konkurrerer mot 
hverandre. Det er om å gjøre å oppnå flest mulige grønne poeng per ansatt. Beste 
virksomhet i fire ulike kategorier etter antall ansatte, premieres med 10.000 kr og diplom. I 
2013 deltok drøyt 100 bedrifter som til sammen har over 20.000 ansatte. 
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”Beintøft” 
 
Over 6000 elever i grunnskolen i Kristiansandsregionen deltok høsten 2013 på den 
nasjonale kampanjen ”Beintøft” som er utviklet av Grønn Hverdag. Kampanjen går ut på at 
flest mulige elever skal sykle eller gå i en periode på 8 uker. Mindre bilkjøring og bedre helse 
er kampanjens mål.  Hver dag blir det registrert på hvilken måte elevene kom til skolen. De 
beste skolene og de beste klassene ble premiert. Ordførerne  i Kristiansandsregionen delte 
ut diplom og premier. Alle elevene i klasser som deltok fikk en bøff.  
 

 
Wilds Minne ble beste skole i Beintøft. Sjekk! (foto: Arne Otto Iversen). 
 
 
Vurdering av virkemiddelet: 
Kampanjene som ble gjennomført i 2013 anses som et effektivt virkemiddel for dempe 
biltrafikken. Ikke minst bedømmes Hopp over bommen bedømmes som effektiv. Den ble 
arrangert parallelt med at tidsdifferensierte bomsatser ble innført. Kampanjen kom i 
nærkontakt md tusenvis av ansatte på 11 arbeidsplasser, som totalt har 10 500 ansatte.  
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3.4  Infrastruktur  
 
Utbygging av infrastruktur er et helt sentralt og langsiktig virkemiddel for å redusere biltrafikk. 
I perioden 2009-2013 er det bygd drøyt 4 km  kollektivfelt / bussgater og i underkant av 20 
km gang- sykkelveier. I 2013 er følgende infrastruktur for buss og sykkel / gange 
gjennomført:  
  

• Kollektivfelt på E39 – Rige-Breimyrkrysset ble satt i drift høsten 2013. 
• Kollektivgate med terminal i Tollbodgata (Rådhuskvartalet) ble bygd ferdig. 

(Gateterminalen tatt i bruk januar 2014). 
• Kollektivterminal i Sørlandsparken ble ferdigstilt. 
• Sykkelekspressvei. Planlegging er i gang. To mindre strekninger fullført. 

En strekning under bygging i 2013. 
• Ny gang- sykkelvei langs E18 fra Timenes til Sørlandsparken.  
• Snarveier i kommunene. Flere snarveier i Kristiansand, Søgne, Vennesla og 

Lillesand ble rustet opp i 2013.  

 

 
Kollektivfeltet på E39 mellom Rige og Breimyr ble satt i trafikk tidlig høst 2013. 
Foto: Bjørne Jortveit 
 
Kollektiv infrastruktur som sanntidssystem på holdeplasser og i busser, navneskilt på 
busstopp, og bankterminaler i busser regnes i denne sammenheng for tiltak under 
virkemiddelet ”Bedre busstilbud” jmf. kapittel 3.2. 
 

  
Vurdering av virkemiddelet: 
Virkemiddelet er helt sentralt for å redusere biltrafikk. Ny infrastruktur i form av kollektivfelt / 
gater, gang- sykkelvei og snarveier har utvilsom stor effekt. Men siden det ikke er åpnet 
mange nye anlegg i 2013, hadde tidsdifferensierte bomsatser, bedre busstilbud og 
kampanjer større effekt i fjor enn infrastruktur-tiltakene. 
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3.5 Arealpolitikk 
 
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050, vedtatt i 2011, skal være 
retningsgivende for kommunenes planlegging. Planen skal legge til rette for bærekraftig 
utvikling og balansert vekst i hele regionen. Samordning av areal- og transportplanleggingen 
står sentralt. Planen legger opp til at kollektivtransport, sykkel og gange skal ta en større del 
av transportarbeidet enn situasjonen var da planen ble vedtatt.  
 
I ettertid har det kommet krav i NTP hvor det forutsettes at veksten i persontrafikken skal tas 
av kollektiv, sykkel og gange. Dette vil legge føringer for hvordan Regional plan for 
Kristiansandsregionen skal følges opp. Handlingsprogrammet for gjennomføringen av planen 
trekker opp noen hovedlinjer for areal- og transportplanleggingen i regionen. Det forberedes 
nå et arbeid der intensjonen er en noe større grad av harmonisering av handling-
sprogrammet mot de krav til transportmiddelfordeling og arealbruk som beskrives i NTP. 
 
Som hovedgrep anbefaler Regional plan å utvikle arealer innenfor eksisterende 
tettstedstruktur med særlig vekt på å utvikle og styrke eksisterende sentre. Planen 
har sin styrke i å vise hvor det bør bygges for å få en god sammenheng mellom 
utbyggingsmønster og transportsystem. For å få et bedre grep på en best mulig tidsmessig 
rekkefølge i utbyggingen, vil det settes i gang et arbeid der utbyggingsrekkefølge og 
transportsystem ses i sammenheng. Dette arbeidet vil også rettes inn mot arbeidet med 
utforming av ny bypakke. 
 
Potensialet for fortetting og nybygging innenfor allerede utbygde by- og tettstedsområder 
skal utnyttes, særlig når dette styrker bruk av kollektivtransport og gir en samfunns-
økonomisk god utnyttelse av eksisterende infrastruktur.  Plasskrevende og transportrelaterte 
virksomheter skal som hovedregel lokaliseres i tilknytning til stam- og riksvei. Virksomheter 
som benytter tog/skip/fly, bør lokaliseres i nærheten av trafikknutepunktene for den aktuelle 
infrastrukturen. 
 

 
Vedtatt utbyggingsstruktur i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050.  
Illustrasjon: Helene Thorstensen 
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Vurdering av virkemiddelet: 
Det er behov forsterket satsing på dette virkemiddelet i kommunene. Det er behov for en 
harmonisering av Regional arealplan i tråd med målene i NTP, blant annet for oppnå 
fremtidige gevinster når det gjelder klima. 

 
3.6 Behov for nye virkemidler 
 
Trafikkstatistikken viser at de virkemidlene regionen satser på kanskje ikke er nok til å hindre 
at biltrafikken kan øke igjen. Bedre tilgjengelighet for personbiltrafikk, slik som ny 
Vågsbygdvei og et tredje kjørefelt på Vesterveibroa, gjør det nødvendig å vurdere å 
gjennomføre nye restriktive tiltak.  
 

 
Under er beskrevet tre mulige tiltak for å dempe personbiltrafikken: 
 
 
Nye tiltak for å dempe biltrafikken 
 
1. Parkering offentlige virksomheter 

Frivillige parkeringstiltak som kan gjennomføres raskt i forståelse med offentlige 
grunneiere. Aktuelle offentlige arealer kan være arealer ved Vågsbygd senter og på 
Gimle. Kommunen og fylkeskommunen kan som eiere vedta parkeringstiltak på disse 
arealene. 
  

2. Parkering private virksomheter 
ATP-samarbeidet har gjennom kampanjen “Hopp over bommen” opparbeidet seg en 
god relasjon til 11 av de største arbeidsplassene. De fleste av disse er private 
bedrifter, blant dem er National Oilwell og Aker Solutions.  En fin mulighet er å utfordre 
disse bedriftene til å teste ut ulike tiltak for å redusere ansatteparkering. ATP kan 
premiere gode forsøk. 

 
3. Mer plass til kollektivtransport 

Prioritere kollektivtransport og eventuelt også næringstransport og personbiler med 
flere i bilen fremfor generell personbiltransport på strekninger med 
fremkommelighetsproblemer. Aktuelle strekninger kan være deler av E39 og  E18, 
Barstølveien og Henrik Wergelandsgate. Dette er krevende å gjennomføre i praksis, 
bl.a. pga trafikksikkerhetshensyn. Det foreslås likevel en gjennomgang sammen med 
vegmyndighetene for å vurdere om det er mulig å realisere noen slike tiltak.   
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4.  Trafikkstatistikk 
 

4.1 Personbiltrafikk 
 
Statistikk personbiltrafikk totalt 
 
Ifølge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap ble den totale personbiltrafikken 
redusert med 0,7 % fra 2012 til 2013. Målet i Belønningsavtalen om nullvekst er oppfylt med 
god margin.  
 
 

 
Stolpediagrammet viser total personbiltrafikk i 2013, sammenliknet med 2012.   
Det er bare på E18 personbiltrafikken har økt. Statistikkilde: Nye Kristiansand 
Bompengeselskap 
 
 
Bomstasjon Passeringer 

2012 
Passeringer 
2013 

Endring 
2012-2013 

Prosentvis 
endring 

E18 Bjørndalssletta 7 846 094 7 889 251 43 187 0,6 
E39 Vesterveien 6 981 630 6 897 656 -83 974 -1,2 
Rv 9 Grim 2 467 076     2 415 770 -51 306 -2,1 
Presteheia 551 458 521 073 -30 385 -5,5 
Sødal 973 024 957 732 -15 292 -1,6 
Totalt 18 819 282 18 681 482 -137 800 1)              -0,7 
Tabellen viser at det var reduksjon for totaltrafikkenpå alle bomstasjoner med unntak for  
E18 Bjørndalssletta. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 
1) Det var skuddår i 2012. Dersom trafikken for februar 2012 hadde blitt justert ned som følge 
av dette, ville reduksjonen i totaltrafikken i 2013 blir beregnet til 0,5 %.  
 

Trafikken er mest redusert ved bomsnittet på Presteheia (kommunal vei)  - med 5,5 %. 
Det er nærliggende å trekke den slutning at de som bor nær byen, enklere kan velge andre 
transportmidler som sykkel, buss og gange enn de som bor langt fra sentrum. 
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Eneste bomstasjon med trafikkvekst i 2013 (sammenliknet med 2012) er E 18 
Bjørndalssletta – med en økning på 0,6 %. Økningen har flere årsaker. Det tar forholdsvis 
lang tid å ta buss kontra bil. Veisystemet har god kapasitet. I tillegg ble det nye 
Sørlandssenteret åpnet i fjor høst.  
 
 

 
Diagrammet viser at personbiltrafikken i 2013 var lavere i månedene juli-november, 
sammenliknet med samme periode i 2012. I Desember økte derimot trafikken. 
Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 
 

  2012 2013 Endring % endring 

Januar 1510310 1504744 -5 566  -0,4  

Februar 1443627 1369613 -74 014  -5,1  

Mars 1587849 1440780 -147 069  -9,3  

April 1468578 1604604 136 026  9,3  

Mai 1640430 1648183 7 753  0,5  

Juni 1647614 1672938 25 324  1,5  

Juli 1591443 1552193 -39 250  -2,5  

August 1679131 1663551 -15 580  -0,9  

September 1 561 868 1 542 517 -19 351  -1,2  

Oktober 1 644 002 1 605 926 -38 076  -2,3  

November 1 611 127 1 558 736 -52 391  -3,3  

Desember 1 433 303 1 517 697 84 394  5,9  

 
Tabellen over viser hvordan trafikken fordelte seg måned for måned. I kolonnene for endring, 
viser de røde tallene trafikk i reduksjon, mens de sorte tallene viser trafikk i vekst. 
Statistikkgrunnlag: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 
 
“Måned for måned “- statistikken viser en liten tendens på begynnelsen av 2013 til 
trafikkreduksjon, mens den stiger igjen mot sommeren. Fra juli begynner den å synke. Det 
kan kanskje forklares med at noen begynner å innstille seg på en den kommende 
innføringen av tidsdifferensierte bomsatser. En annen forklaring kan være veiarbeid. Samme 
tendens er det for august. 
 
Utover høsten er det en klar nedgang i september, oktober og november. I desember, 
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derimot, er det en kraftig vekst.  Det er alt for tidlig å si om dette er starten på en trend 
fremover. Men det er logisk å peke på at tilgjengeligheten for bil ble bedre på slutten av 
2013, blant annet med åpning av østgående løp i Vågsbygdporten og nytt kjørefelt på 
Vesterveibroa. I tillegg kommer effekten fra økt handel i Sørlandsparken. 
 

 
Statistikk for personbiltrafikk i rushtiden 
 
Statistikken viser at personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand sentrum ble redusert 
med 3,7 % i perioden 16. september-31. desember 2013 sammenliknet med tilsvarende 
periode i 2012.  
 

 
Morgenrush på Oddernesbroa. Foto: Bjørne Jortveit 
 
Bomstasjon Passeringer rush  

16.09-31.12 2012 
Passeringer rush 
16.09-31. des. 2013 

Endring Endring 
prosent 

E18 Bjørndalsl. 728578 719625 -8953  -1,2  
E39 Vesterveien 657476 629743 -27733  -4,2  
Fv 1 Sødal 111226 103947 -7279  -6,5  
Rv 9 Grim 210008 195899 -14109  -6,7  
Presteheia 54498 47877 -6621  -12,1  
Totalt 1761786 1697091 -64695  -3,7  
Statistikken viser nedgang i rush ved alle bomstasjonen (røde tall).  
Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 

 
 Morgenrush  

     2013 2012   Endring % endring 

E18 345763 347327 

 

-1564  -0,5  

E39 340965 357646 

 

-16681  -4,7  

Fv1 72463 78597 

 

-6134  -7,8  

Rv9 105725 114475 

 

-8750  -7,6  

Kv 27702 30711   -3009  -9,8  

SUM 892618 928756 

 

-36138  -3,9  
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Ettermiddagsrush 

     2013 2012   Endring % endring 

E18 373862 381251 

 

-7389  -1,9  

E39 288778 299830 

 

-11052  -3,7  

Fv1 31484 32629 

 

-1145  -3,5  

Rv9 90174 95533 

 

-5359  -5,6  

Kv 20175 23787   -3612  -15,2  

SUM 804473 833030 

 

-28557  -3,4  

 
 
Når rushtids-statistikken brekkes ned på morgenrush og ettermiddagsrush, så viser det seg 
at nedgangen prosentvis er nokså lik, henholdsvis 3,9 % og 3,4 %. Men er likevel noen 
interessante forskjeller:  
 

• På E18 er det færre som unngår rushtid på morgenen enn på ettermiddagen.  
Endringen i prosent er 0,5 i morgenrush og1,9 prosent i ettermiddagsrush. 
 

• På E39 og Fv 1 (Sødalsveien) er det en motsatt tendens. Reduksjonen i morgenrush 
er ganske stor – mellom 7 og 8 prosent, mens reduksjonen i ettermiddags-rushet er 
mellom 3 og 4 prosent.  

 
Endring i rushtrafikk måned for måned 

 

 

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 

 
Studerer man rushtids-tallene måned for måned, kommer det tydelig fram at trafikken ble 
sterkest redusert med det samme tidsdifferensierte bomsatser ble innført. Reduksjonen var 
15,5 % de to siste ukene i september 2013, sammenliknet med de samme ukene i 2012. 
Også i oktober og november var nedgangen sterkt, mens rushtrafikken økte i desember. 
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4.2 Passasjerutviklingen for buss  
 

 
2013 ble nok et år med  oppsving i busstrafikken i Kristiansandsregionen. Totalt økte antall 
passasjerturer med 4,7 % i forhold til 2012. Bildet er fra den nye gateterminalen i Tollbodgata. 
Terminalen ble tatt i bruk i uke 2 i 2014.  Foto: Bjørne Jortveit 
 
2013 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 4,7 % 
sammenliknet med 2012. Metrorutene og andre ruter i regionen har økt omtrent like 
mye, henholdsvis 4,6 og 4,7 %.  I perioden 2009-2013 har antall bussturer totalt økt 
med 9,3 %. Størst har økningen vært for metrorutene: 11,9 %.  
 
Med Kristiansandsregionen i denne sammenheng menes de fire kommunene i Vest-Agder: 
Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.  
 

 
Antall bussturer øker stadig i regionen. Økningen i 2013 var på 4,7 %.  
Statistikkilde:  Agder Kollektivtrafikk 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Endring  

2012-2013 

Endring  

2009-2013 

Bussmetro 3 160 888 3 237 120 3267823 3381113 3537232 +4,6 % +11,9% 

Andre ruter 

Kr.sandsreg. 4 243 115 4 358 323 4 359 024 4 352 714 4 557 164 

 

+4,7 % 

 

+7,4% 

Alle ruter 7 404 003 7 595 443 7 626 847 7 733 827 8 094 396 +4,7 % +9.3% 

Fra 2009 til 2013 har busstrafikken økt med 9,3 %. Økningen i 2013 var 4,7 %. 
 
 
Busstatistikk og tidsdifferensierte bomsatser 
 
Antall bussturer økte klart etter at tidsdifferensierte bomsatser ble innført. I uken etter 
innføringen økte antall bussturer med 4,6 % i forhold til samme uke i 2012. I uken før 
innføringen økte antall bussturer med 1,8 % i forhold til samme periode i 2012. Økningen 
holdt seg og forsterket seg den siste uken i september og for oktober (7,5 %), november  
(6,3 %) og desember (7,6%). I perioden 16.09 til 31.12 var økningen 6,9 % i rushtiden. 
 
 

Tid Bussturer 
2012 

Bussturer 
2013 

Endring 
2012-2013 

Prosentvis 
endring 

uke 36 162 648 168 854 6 206 3,8 
uke 37 165 876 168 793 2 917 1,8 
uke 38 168 741 176 568 7 827 4,6 
uke 39 160 327 172 420 12 093 7,5 
oktober 712 252 764 453 52 201 7,3 
november 764 813 813 008 48 195 6,3 
desember 607 014 653 298 46 284 7,6 
13.09-31.12 2 413 147 2 579 747 166 600 6,9 
Hele året 7 733 827 8 094 396 360 569 4,7 
Tabellen viser klart at antall bussturer økte markant etter innføring av tidsdifferensierte 
bomsatser 16. september – i starten av uke 38. Det er lagt inn en grønnfarge i perioden 
med nye bomsatser.  Statistikkilde:  Agder Kollektivtrafikk 
 
Den umiddelbare effekten av de nye bomsatsene ser man også tydelig ved å sammenlikne 
uke for uke i september 2013. Mellom uke 36 og 37 (de to første ukene i september) var det 
nullvekst i busstrafikken. Men fra uke 37 til uke 38 er økningen 4,6 %. Uke 38 er første uke 
med tidsdifferensierte bomsatser. I uke 39 var det ingen ytterligere vekst, faktisk en ørliten 
nedgang. Så det er helt tydelig at knekkpunktet kom ved innføringen. 
 
Arendal-Kristiansand – Linje 5 
 

 
Utviklingen i passasjertallene for Linje 5, Arendal – Kristiansand,  
de siste tre årene er positiv. Fra 2012 til 2013 har økningen vært  
5,1 %. Statistikkilde: Nettbuss. 
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Antall reiser i 2013 økte med 5,1%, sammenlignet med 2012. Økningen har vært størst etter 
sommeren. Mye av økningen skyldes reiser mellom og til/fra universitetene i Grimstad og 
Kristiansand. Målet i 2012 var å nå et passasjertall på over 600 000 riser. Dette målet ble 
nådd i 2013. Total antall reiser 2013 ble 613.000.   
 
Linje 5 har vært i en fin utvikling gjennom flere år. I 2012 økte antall reiser 7,5 %, 
sammenliknet med 2011.  
 

4.3 Sykkeltrafikk  
 
1 2013 ble det fra Statens vegvesen gjort et betydelig arbeid for å etablere bedre 
rutiner for kontroll av sykkeltellepunktene. Til tross for dette er det foreløpig ikke 
troverdige tall fra annet enn tellepunktet på E 39 – Vesterveien. Statistikk for såkalt 
sikre uker (der vinter og ferier ikke er med) viser en økning på 5 % i forhold til 2012. 
 
ATP-samarbeidet rapporterte ikke på sykkeltrafikk for noen av de 6 tellepunktene i forrige 
belønningsdrapport til SD (for 2012). Når det gjaldt Vesterveien, så ble det ikke rapportert av 
den grunn av det var stor anleggstrafikk, og at statistikken ikke var representativ. Det var den 
for så vidt ikke i 2013 heller, da anleggsarbeidene pågikk for fullt. I denne rapporten tar vi 
med statistikken for vise hvordan anleggsarbeid og værforhold på virker sykkelstatistikken.  
 
   

 
I stabile sykkeluker utenom vinter og ferier økte sykkeltrafiken på Vesterveien med 5 %  fra 
2012 til 2013. I snitt passerte 885 sykister per dag. Arbeidene på Vågsbygdveien  har ført til 
sykkeltrafikken ennå ikke er oppe på toppnivået  i 2010/2011. Da passerte det ca. 920 
syklister per dag.  Statistikkgrunnlag: Statens vegvesen 
 
 
Statistikk for hele året 2012 og 2013 viser at sykkeltrafikken økte med 1,2 %. Sykkeltrafikken 
hadde en skikkelig “downperiode” i januar, februar og mars i fjor. Det skyldes hard vinter, og 
at påsken var i mars. I 2012 var det en “snillere” vinter, og påsken var i april. Dette viser hvor 
væravhengig sykkelstatistikken er.  
 
Høsten i fjor var en god sykkelperiode. Det skyldes ikke bare innføring av tidsdifferensierte 
bomsatser, men at høstværet var mildt og relativt tørt. I november regnet det skikkelig, og da 
gikk sykkeltrafikken litt ned, for så å ta seg voldsomt opp i desember, da været ble bedre. 
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Til sammenlikning var desember 2012 en snømåned, slik at det forklarer hvordan økningen i 
desember 2013 ble over 60 prosent i forhold til desember 2012. 
 
Syklingen i Kristiansand er generelt inne i en god trend. Resultatene fra RVU 2009, som ble 
publisert i 2011, viser at Kristiansand er beste sykkelstorby i landet med en sykkelandel på 9 
%. Den gode utviklingen skyldes at gang- sykkelveinettet stadig bygges ut, at ATP-
samarbeidet satser betydelige ressurser på gå- og sykkelkampanjer, blant dem Jeg kjører 
grønt, og at andre aktører er aktive i sin satsing på sykling - sykkelklubbene og 
bedriftsidretten.  
 

 
Statistikk for alle måneder og uker i 2012 og 2013. Sykkeltrafikken på Vesterveien  
var veldig lav i januar, februar og mars i fjor, sammenliknet med 2012. Det skyldes den harde 
vinteren i 2013. På høsten var det en fin økning i sykkeltrafikken. I september, da 
tidsdifferensierte bomsatser ble innført, økte den med 20 % i forhold til 2012. 
Statistikk: Statens vegvesen 
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5. Belønningsmidler 2013-2016.  
    Bruk av midler i 2013 og budsjett 2013-2016. 

     
Da ATP-utvalget vedtok belønningsavtalen 13. september 2013, ble det vedtatt en 
periodisert tiltaksplan. All erfaring viser at det ikke er mulig å bruke like mye midler i første 
avtaleår. Denne tiltaksplanen ble vedtatt for bruk av midlene:  
 
2013:   13 mill kr 
2014:   90 mill kr 
2015: 102 mill kr 
2016:  80  mill kr 
 
På ATP- utvalgets møte 13. desember ble det tiltaksprogram i tråd med overstående 
fordeling på de fire årene i belønngsperioden. Se side 23! 
 
I første avtaleår skulle de 13 mill. kr brukes til:  
 

Tiltak Mill. kr 
1. Rute-, kapasitets,- og taksttiltak  10  
2. Kollektivgate / gateterminal i Tollbodgata /Rådhuskvartalet 2 
3. Mindre sykkeltiltak i Kristiansandsregionen 1 

Status for 2013-prosjektene: 
 
1. Rute-, kapasitets,- og taksttiltak 

10 mill. kr er overført til Agder Kollektivtrafikk. 4 mill. kr er  i all hovedsak brukt til å finansiere 
to arbeidsruter: Kvadraturen-Ventelo (i Sørlandsparken) og fra Holte (Randesund) til 
Sørlandet Sykehus. De resterende 6 mill. kr er avsatt til bruk i 2014 til rute og taksttiltak. 
 
2. Kollektivgate / gateterminal i Tollbodgata /Rådhuskvartalet 
 
Kollektivgata / gateterminalen i Tollbodgata (Rådhuskvartalet) ble satt i drift like over nyttår i 
2014. Det mangler bare et asfalt slitelag og beplantning av trær, så er prosjektet helt ferdig. 
Prosjektet vil totalt koste ca. 7 mill kr. Det er brukt 2 mill. kr fra belønningsmidlene 2013-2016 
for å delfinansiere prosjektet. 
 
3. Mindre sykkeltiltak i Kristiansandsregionen 
 
Kartlegging av mindre sykkeltiltak i alle kommunene i regionen startet senhøstes 2013. 
Prosjekter gjennomføres i 2014. 
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6. Belønningsmidler 2009-2012.  
    Bruk av midler i 2013. 

Mesteparten av de prosjektene som er planlagt og utført ved hjelp av belønningsmidler i 
2013, er gjort med belønningsmidler 2009-2012. I dette kapittelet redegjøres for det som 
er utført og planlagt med finansiering fra disse belønningsmidlene. Noen prosjekt er 
delfinansiert med andre midler.  
 

6. 1 Kollektivfelt / kollektivterminal / kollektivgater  
 

• Kollektivfelt på E39 – Rige-Breimyrkrysset. Kollektivfeltet ble satt i trafikk 
september 2013. Prosjektet ble delvis finansiert med belønningsmidler 2009-2012. 
Kollektivfeltet er 1160 meter. 

 
• Kollektivfelt E 18 – Vollevann-Bjørndalssletta. 

Prosjektet gjennomføres i 2014. 
 

• Kollektivgate med terminal i Tollbodgata (Rådhuskvartalet). Med unntak for et 
asfalt slitelag og planting av trær, ble prosjektet ferdigstilt til årsskiftet 2013/2014. 
Terminalen ble imidlertid ikke satt i drift før i uke to i 2014. Prosjektet er delvis 
finansiert av belønningsmidler 2009-2012 og belønningsmidler 2013-2016. 

 
• Kollektivterminal i Sørlandsparken. Terminalen ble bygd ferdig i 2013. 

 
• Kollektivterminal  Vågsbygd senter. Terminalen ble ferdig planlagt i 2013. 

Reguleringsplanen blir vedtatt tidlig i 2014. Planlagt oppstart av byggeprosjektet 
er i 2014. Fullføres i 2015.  
 

 
Kollektivfelt / kollektivgater Ferdig Lengde 

E39 Kartheikrysset 2009 700 m 
E39 Bukksteindalen-Grauthelleren 2010 1110 m 
Tollbodgata som kollektivgate 2 kvartal 2010 220 m 
Fv 456 Auglandsbukta-Kjosbukta 2012 700 m 
Totalt perioden 2009-2012  2730 m 
E39 Rige-Breimyrkrysset  2013 1160 m 
Festningsgata, Henrik W.gt / Skippergata 2013 40 m 
Kollektivgata i Tollbodgata 1. kvartal 2013 110 m 
Totalt 2013  1310 m 
Totalt 2009-2013  4040 m 
E18 Vollevann-Bjørndalsletta  2014 900 m 
E39 Kartheikrysset-Rige 2014/015 1100 m 
Rv 9 Jørgen Moes gt-Gartnerløkka 2014 500 m  
Totalt i 2014/2016  2500 m  
Totalt perioden 2009-2016  6540 m  
Tabellen viser antall meter kollektivfelt / bussgata som er bygd i perioden 
2009-2013, og i tillegg hva som skal bygges i 2014 og 2015. 
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6.2 Innfartsparkering 
 
Det ble ikke åpnet nye innfartsparkeringer i 2013. Men i 2013 startet arbeidet med to 
innfartsparkeringer – i Vennesla og på Flekkerøy. 
 
Vennesla  
Vennesla kommune startet høsten 2013 med grunnarbeidene til en ny stor innfartsparkering 
ved Erkleivveien, nær Vennesla sentrum. Prosjektet ferdigstilles i 2014 med til sammen 96 
biloppstillingsplasser. Innfartsparkeringen ligger like ved busstopp.  
 
Flekkerøy  
Planene for videreutvikling av kollektivknutepunkt med innfartsparkering ved rundkjøringen 
på Flekkerøy med vedtatt i desember 2013. Anlegget for utvidet sykkelparkering, 
mopedparkering, ventebu for bussjåfører og 10 nye park & ride-plasser.  
 
Rona 
En park & ride-plass ble nedlagt (Rona) i 2013. Den ble umiddelbart erstattet med p-plassen 
bed båthavna i Ronsbukta. Denne p-plassen har betydelig større kapasitet enn den som ble 
nedlagt. Men den er kun tilgjengelig til 1. april 2014. Arbeidet med byggeplan for ny 
innfartsparkering i Rona ble startet i desember 2013. Intensjonen er å ha den i drift så tidlig 
som mulig våren 2014, -  for å unngå er periode uten tilbud. 

 
 
6.3 Gang- sykkelveier / snarveier 
 

• Sykkelekspressvei.  
Mulighetsstudiet for Sykkelekspressvei Kristiansand ble fullført i juni 2013. 
Mulighetsstudiet er utført av Statens vegvesen i samarbeid med ATP – samarbeidet 
og Kristiansand kommune. Mulighetsstudiet behandlet i byutviklingsstyret og 
formannskapet uten at det i denne omgang ble tatt stilling til alternative traseer som 
er skissert i studiet.  
 
I mulighetsstudiet er det lagt til grunn 3,5 – 4m bredde på sykkelvegen pluss 2m 
fortau. Det er strenge krav til stigning og kurvatur. Som oppfølging av 
mulighetsstudiet er det startet opp arbeid med kommunedelplan for 
sykkelekspressveien. Parallelt med dette startes det arbeid med reguleringsplan for to 
strekninger hvor det haster å få avklart traseen for sykkelekspressveien. 

 
  

• Ny gang- sykkelvei langs E18 fra Timenes til Sørlandsparken. Prosjektet ble 
åpnet tidlig høst 2013. Det er finansiert av privat utbygger. 

 
• Snarveier i kommunene. Flere snarveier i Kristiansand, Søgne, Vennesla og 

Lillesand ble rustet opp i 2013. Dette er snarveier til skole, tettsted og 
bussholdeplasser. Prosjektene finansieres hovedsakelig av bompenger. 
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1,4 km ny GS fra Timeneskrysset til Sørlandsparken ble åpnet høsten 2013. Privat utbygger  
finansierte prosjektet. Foto: Christen Egeland 
 
 

 
I Narviksbakken, langs E18, bygges miljøskjerm på sykkelekspressveien. Det vil redusere 
støy og forurensning for de som sykler og går. Det skal bygges flere miljøskjermer. 
Foto: Christen Egeland). 
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6.4 Busstiltak   
 
I dette kapittelet omtales alle forbedringer i rutetilbudet og andre busstiltak som ble 
gjennomført i 2013. Det også tatt med forbedringer i rutetilbudet som er finansiert av 
belønningsmidler 2013-2016 (for øvrig også omtalt i kapittel 5). 
 
Forbedringer  i rutetilbudet:  
 
Agder Kollektivtrafikk har gjort følgende forbedringstiltak i rutetilbudet gjennom 2013. 
 
Fra februar 2013: 

• Rute 40-50: Søgne og Songdalen – UIA: Bussene kjører helt til UIA om morgenen. 
Tidligere stoppet alle på Rutebilstasjonen i Kristiansand.  

• Rute 17/18 Hellemyr – Randesund/Tømmerstø: Økt frekvens fra 4 til 6 ganger pr time 
i rushtiden om morgenen (50 % økning til sentrum). Søndag ettermiddag: 1 avgang pr 
time fra Tømmerstø. 

 
Fra høsten 2013: 

• Rute M1: 4 avganger pr time mellom kl. 7-8 fra Flekkerøy. Bedre muligheter for 
bussbytte mot rute 18 for å gi bedre dekning til arbeidsplassene i Korsvik. M1 kjører 
også til/fra Flekkerøy på søndager. 

• Rute 01/M1: Alle avganger går nå til holdeplassen ved hovedinngangen ved 
Dyreparken. 

• Lokalrute 05: To ekstra avganger morgen fra Andøya 

• Rute M2: Nye avgangstider kveldstid. Justering av avgangstider for bedre trakting av 
bussene. Med M2 avganger med forbindelse videre til/fra Tveit, benyttes taxi mellom 
Tveit og Grådigheta. 

• Rute M3: Ekstra avganger hverdager på kveldstid. 4 ekstra avganger lørdager og 2 
avganger pr time på søndager. Halvtimesruter på kveldstid alle dager. 

• Rute 18: Alle avganger via Universitetet i Agder/Spikeren. 2 ekstra avganger fra 
Hellemyr til Dvergsneskrysset på morgenen. 

• Rute A18: (nyhet), arbeidsrute morgen og ettermiddag mellom Holte og EG 

• Rute 19: Dobling av frekvens til 2 avganger pr time på dagtid. 1 avgang pr time 
kvelder og helger. 

• Dubleringskapasitet fra Søgne, Tømmerstø og Justneshalvøya på morgenen. 

• Dubleringskapasitet til Hånes og Tømmerstø på ettermiddagen. 

Vi ser at tilbud avler etterspørsel, vi har merket særlig god økning på rute 19 og rute 17/18 
(hvor det har blitt gjort betydelige forbedringer i antall avganger som tilbys i rushtid) hvor 
veksten ligger over den generelle passasjerøkningen som har vært i Kristiansandsområdet i 
2013.   
 
 
 

Andre tiltak med betydning for kollektivreisende  
 
2013 har AKT jobbet med informasjon, både i den analoge og digitale verden. Disse tiltakene 
har gjort at vi ser en fortsatt fremgang i kundetilfredsheten i 2013, og et særlig hopp på 
spørsmålene som dreier seg om informasjonsinnhenting.  
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Sanntid 
 
Er kanskje det viktigste enkelttiltaket informasjonsmessig som er iverksett i 2013. Sanntid har 
en "forhistorie" i Kristiansand som ikke gir rom for feiling. Sanntidssystemet er nå lansert i 
over 120 busser (samtlige busser i Kristiansandsområdet) og ca. 40 holdeplasser. Benytter 
denne gangen "hyllevare" og et velprøvd system. Lansert for publikum 4. september. 
 

Foto: Agder Kollektivtrafikk 
 

Større holdeplasser har fått navn 

Flere av de større holdeplassene var tidligere uten navnemerking. Samtlige store 
holdeplasser med ventefasiliteter har fått navnemerking i Kristiansandsområdet.  
Sideeffekt: minsket feilkjøring, sjåførene kjører rett trasé, sjåfører og  
passasjerer vet hvor de er i traséen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle store holdeplasser har fått navn. Foto: Agder Kollektivtrafikk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytt trasékart 
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Trasékart på samtlige større holdeplasser. Som brosjyre (med nytt holdeplasskart 
Kvadraturen)  til turister, næringsliv og passasjerer. Fargekoding på Bussmetrolinjene til 
skiltkasse, ruteplaner, oppslag etc .  
Sideeffekt: Godt mottatt hos sjåfører som har fått større oversikt over hele ruteområdet 
 

 
 
Nytt holdeplasskart Kvadraturen 

Kart på knutepunkt i Kvadraturen, bokstavkoding av holdeplasser i Kvadraturen. Kartet 
inneholder reisemålsliste, destinasjonsliste, ruteoversikt og informasjon om rutetilbudet 
generelt.  Som brosjyre (med nytt trasékart) til turister, næringsliv og passasjerer.  
Sideeffekt: Stor verdi i å gjenbruke ideén på andre knutepunkter. Minsker tvilen hos 
passasjer og sjåfør hvilken holdeplass de skal stanse ved.  

 
Nye websider 

Lansert juni 2013. Responsivt design (én nettside å oppdatere, tilpasser seg automatisk 
enheten som brukes), kollektivinfo konsumeres på farten, 60 % fra mobil/tablet, (enkelte 
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tidspunkt opp mot 70%). Mest trafikk mot reiseplanleggeren.  Besøk på siden:  okt 12 vs okt 
13: + 22%. Lavere «bouncerate» (publikum er blitt mye mer målrettet i sitt søk eller infoen er 
mer relevant) 
 
Ny reiseplanlegger, websider og mobilversjon 

Reiseplanlegger lansert sammen med nye websider i juni. Sanntidsinformasjon tilbys i 
reiseplanlegger fra oktober 2013. Også som mobilversjon med reiseplanlegger, avgangsliste, 
"i nærheten" og kart, tilgjengelig med sanntid 

 
Nye reiseapper for IOS og Android 

Siden juni 2013 for IOS og Android. Foreløpig uten sanntidsinformasjon. Regner med at 
sanntidsinformasjon er tilgjengelig fra ultimo desember 2013.  
Reiseplanlegger i appen står for ca 15 % av alle utførte søk (i reiseplanlegger webversjon, 
mobilversjon og apper). Avgangslisten står for ca. 84 % av alle utførte søk (i avgangsliste 
webversjon, mobilversjon og apper). Viser at appen har en stor fordel som "på farten" 
verktøy, enkelt å benytte mens man venter på bussen.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Belønningsmidler til bussdrift og andre busstiltak 
 
I Kristiansandsregionen er det Agder Kollektivtrafikk (AKT) som forvalter bruken av 
belønningsmidlene til bussdrift og taksttiltak. Slik er midlene brukt: 
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Kollektiv-formål Forbruk mill. kr 2013 
1) Økt produksjon og takster (Flexikort) ca.  27,5  
2) Linje 5 mellom Arendal- Kristiansand ca.   1,5 

3) Sanntidsutvidelser og informasjonsoppslag ca.   1,5 
Totalt forbruk av belønningsmidler 2013 ca. 30,5 
  
Avsetning til produksjonsøkninger i 2014 ca.   6,0 
 
Agder Kollektivtrafikk mottok i 2013 totalt 36,5 mill. kr i belønningsmidler fra gammel og ny 
avtale. 26 mill. kr er fra gammel avtale, og 10 mill. kr er fra ny avtale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversikt i tabell over status / fremdrift på belønningsprosjektene 2009-2012 

          
Tiltak  Status 31.12. 2013 Videre fremdrift. 
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1. Kollektiv-felt E39  

Kartheikrysset  Åpnet 2009 

Bukksteindalen – Breimyr-krysset  Åpnet 2010 

Rigekrysset – Breimyrkrysset  Satt i trafikk høsten 2013. 

Kartheikrysset – Rigekrysset Byggestart 2014. Ferdigstilling 2015. 

  
2. Kollektivfelt Rv 456 Vågsbygdveien  

Auglandsbukta-Flødemelka  Åpnet september 2012. 

Kjosbukta- Andøykrysset  Prosjektet er lagt på is på grunn av store 
kostnader. 

Strakstiltak Møvig - Fiskaakrysset Gjennomført 

  
3. Diverse infrastruktur 
tiltak kollektiv 

 

Bussgate Tollbodgt,  
Markensgt-V. Strandgt 

Åpnet 2010 
 
 

Kollektivfelt Festningsgt  
 

Satt i trafikk 2013 

Bussprioritering i lyskryss  Rapport laget. Midler brukt til signallys. 
 

Rv 9 Gartnerløkka 
Jørgen Moesgt. kollektivfelt 

Planer ferdig. Bygges i 2014 / 2015. 

Div. fremkommelighetstiltak i hht.  
til egen plan.  

Planlagte midler er overført til Gartnerløkka 
kollektivfelt (prosjekt over). 

  
4. Park and ride-anlegg   

Tangvall Anlegget åpnet juni 2010. 
Vennesla Gamle postgården ferdig høsten 2010. 

Vikeland ferdig 2010.  
Krossen Ferdig våren 2010. 
Birkeland, Nodeland, Vågsbygd kirke, 
Håneskrysset, m.fl. 

Nodeland stasjon (Songdalen): 
Åpnet våren 2012 
Vågsbygd kirke (Kristiansand): 
Ikke lenger prioritert. For nærme byen. 
Flekkerøy (Kristansand): 
Permanent innfarts-parkering etablert desember 
2012. Fullverdig kollektivknutepunkt med utvidet 
innfartsparkering gjennomføres våren 2014. 
Hånes (Kr.sand): 
Statens vegvesen regulerer nytt 
Håneskryss m/ park & ride inn. Finansiering: 
riksveimidler.  
Rona (Kristiansand): 
Midlertidig innfartsparkering planlagt bygd våren 
2014. Skal være i drift til Hånes park & ride står 
klar (1 km lenger øst langs E18). 
Kjerlingland (Lillesand): 
Innfartsparkering på Kjerlingland utføres i 
perioden 2014-16 for belønningsmidler fra ny 
belønningspakke. 
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Birkeland: Innfartsparkering ved Birkeland 
utføres i perioden 2014-16 for belønningsmidler 
fra ny belønningspakke. 

  

Tiltak  Status 31.12. 2012. Videre fremdrift.  
 

5. Oppgrad. hovedsykkelveinett  

Rv 9 Gartnerløkka Jørgen Moesgt. 
Separering gang- sykkel 

Planer ferdig. Bygges i 2014/2015 
(Egentlig samme prosjekt som under punkt 3. 
Prosjektet er splittet opp i kollektivdel og en gang- 
sykkeldel). 

Tordenskjolds gt:  
Gartnerløkka – Kirkegt, sykkelfelt  

Ferdigstilt sykkelfelt og nytt fortau bygd 
i perioden 2010-2012. 

Oddernesv., sykkelstamvei Bygd snarvei fra Oddernesveien til Torridalsveien. 
Åpnet i 2012.  

E39 Hannevika-Kartheikrysset En parsell av gang- sykkelveien bygd i  2011. 
Komplett gang- sykkelvei ferdigstilles i 2014.  
Hele strekningen blir separert. 

Sykkel-parkering, div Bygd sykkelparkering i Kvadraturen og dens 
randsone. 

Sykkelstamvei Bygges fortløpende mellom Rona og Vågsbygd 
senter.  
Sykkelstamveiv ved Oddernes kirke ble ferdigstilt 
i 2012. Snarvei ved Oddernesveien bygd samme 
år. Ny parsell i Narviksbakken påbegynt høsten 
2013.  

  
6. Planlegging av kollektiv- og sykkel-
tiltak, herunder fullføring av 
bussmetro  

 

Reg.planer - kollektivknutepunkt Se punktet under. Disse to prosjektene ses  
i sammenheng. 

Overord. infrastr.plan kollektiv  Kollektivterminal i Sørlandsparken ferdig i 2013.  
Forslag til reguleringsplan for kollektiv terminal 
ved Vågsbygd ferdig 2013. Politisk behandling i 
2014.  
Byggearbeid gjøres i 2014 med sluttføring i 2015. 
Planarbeid pågår for å etablere Henrik 
Wergelandsgt.som fullverdig kollektivgate. Dette 
prosjektet vil bli finansiert av belønningsmidler 
2013-2016. 

Planlegging kollektivfelt- Vågsbygd-veien Planlegging ferdig i 2012. 
Plan oppgradering av hovedsykkelveinett Mulighetsstudiet for sykkelekspressvei 

Kristiansand ble fullført i juni 2013. I 2014 starter  
utarbeidet med kommunedelplan og to 
reguleringsplaner for parseller av sykkel-
ekspressveien. 

  
7. Opprettholde forbedret busstilbud  

Tilbud utover 
ordinært 
tilbud 

Opprettholdt ordinær drift i Kr.sands-regionen, 
inklusiv tilskudd til rute Kr.sand-Arendal. 

  
8. Taksttiltak, nye innovative busskort   
Forbedret tilbud Kr.sand-Arendal Styrket Linje 5 Kr.sand-Arendal 
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Flexikort - Flexikort 
- Kundekort for alle aldersgrupper 
- Sømløs reiser mellom Agderfylkene 
- Bilfri dag, studiestart rabatt på busskort 
- Kunde / brukerundersøkelse 

Tiltak  Status 31.12. 2012. Videre fremdrift.  
 

1b  
Bussmetro-visjonen blir virkelighet 
 
A) Nytt sanntidssystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Tollbodgaten (Rådhuskvartalet) 
 
 
 
 
C) Strøm i utvalgte leskur 
 
D) Kollektivtiltak Elvegt.  
    - Dronnings gt 
 
E) Sørlandssenteret terminal 
 
F) Vågsbygd senter terminal 
 
 
 
G) Bjørndalssletta reguleringsplass 
 
 
H) Rona terminal, mindre tiltak 
 
I) Plan kollektivfelt Flødemelka-Kjos 
 
 
J) Reisevaneundersøkelse  
 
K) Sekkepost /reserve 

 
 
 
Nytt sanntidssystem ble innført høsten 2013.  
Sanntidstavler er satt opp på 30-40 holdeplasser. 
Det er satt opp navneskilt skilt på ca. 40 
busstopp. Det er investert  i teknologi til mobilapp 
(smarttelefon) som dekker ca. 800 holdeplasser. 
Dette ble implementert tidlig desember 2013 
Det er også investert i bankterminaler (EMV) til 
samtlige bruk busser. De siste bussene fikk 
terminaler i desember 2013.  
 
Et kvartal kollektivgate i Tollbodgata 
delfinansieres med belønningsmidler. 
Mesteparten av dette ble bygd i 2013. Prosjektet 
fullføres våren 2014.  
 
Utført 2013 
 
Planarbeid gang. Tiltak gjøres for midler i ny 
belønningsavtale 
 
Bygd ferdig i 2013 
 
Kollektivterminalen ved Sørlandssenterert ble 
bygd i 2013. Terminalen ved Vågsbygd senter 
bygges i 2014/2015. 
 
Planlegging i gang for reguleringsplass for buss 
på Bjørndalssletta (bygges 2014) 
 
Prosjekt gjøres for midler i ny belønningsavtale. 
 
Planlegging av kollektivfelt Flødemelka-
Kjoskrysset på Vågsbygdveien settes i gang i 
2014.  
Midler er brukt til reisevaneundersøkelse 2011. 
 
Midler brukt 

  
2b 
kollektivfelt E39  
(se punkt 1) 

 

3b 
Oppgradering av hovedsykkel- 
veinettet 
(se punkt 5) 
 

 

4b  
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Finansiere et opprettholdt, forbedret 
buss tilbud i årene 2011 og 2012 
i påvente av ny finansiering - 
rushtidsavgift / bompenger fom. 2013 
(se punkt 7) 
5b 
Planlegging av kollektiv og sykkel- 
tiltak, herunder fullføring av 
bussmetroen 
(se punkt 6) 
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7. Rest av belønningsmidlene 2009-2012  

Ved årsskiftet 2013/2014 gjenstod en ubrukt rest på  ca. 47 mill. kr av belønnings-
midlene for perioden 2009-2012. Til sammen var belønningspakken 285 mill. kr.   
 
At det gjenstår ca. 47 mill. kr. ubrukte belønningsmidler skyldes først og fremst at planlegging 
av og gjennomføring av flere kollektivfelt, kollektivterminaler, innfartsparkeringer og 
sykkeltiltak har tatt lenger tid enn antatt. Det skyldes hovedsakelig begrenset planleggings-
kapasitet hos Statens vegvesen, samt utfordrende grunnerverv, reguleringsarbeid og 
byggeplanlegging i Kristiansand kommune. 
 
Bruk av restbeløp mill kr.  
 

Gjenstående prosjekt   mill. kr Plan for bruk av restmidler 

   
Midler  2010, 2011 og 2012  
Vest-Agder fylkeskommune 

  

Kollektivfelt E39 Kartheikrysset-Rige 7,2 Byggestart høst 2014. 
Ferdigstilles 2015 

Kollektivfelt Rv 9 Jørgen Moes gt. 
Gartnerløkka 

14,6 Oppstart våren 2014. 
Ferdigstilles sent i 2014. 

Bjørndalssletta bussreguleringsplass 2,0 Forslag under bearbeidelse. 
Gjennomføres 2014/2015 

Vågsbygd Senter terminal 3,0 Forslag til reguleringsplan er 
ferdig. Oppstart 2014.  
Ferdigstilles 2015. 

Plan kollektivfelt Flødemelka-Kjos 2,0 Planlegging igangsettes i 2014.  
Park & ride  3,0 Prosjekter gjennomføres 2014 

Delfinansiering Rona, Vennesla 
(Erkleivvegen) m.fl. 

Sykkelstamvei  10,0 GS Narviksbakken med 
miljøskjerm 

Rest VAF 2010-2012 per 31.12 2012 41,4  
   
Midler 2009 Kr.sand kommune   
Park & ride 2009 1,3 Prosjekter gjennomføres 2014 

Rona/ Flekkerøy 
GS E39 Hannevika-Kartheikrysset 2,0 Bygges 2014 
Planlegging oppgradering sykkelekspressvei  0,1 Brukes 2014 
Ubrukte midler fra avsluttede prosjekter 2,5 Miljøskjerm Vesterveien  

bygges 2014 
Rest Kr. sand kommune 2009 5,9  
Total rest belønningsmidler 2009-2012 47,3  
 
Planen er å gjennomføre de aller fleste gjenstående prosjektene i 2014. 3 prosjekter er 
imidlertid så omfattende at de trolig ikke ferdigstilles før i 2015.  
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8. Tilskudd til bussdrift 
 
Drift av kollektivtrafikken i Kristiandsregionen fikk et totalt tilskudd på 36,5 mill. kr  
i 2013. Det utgjør 15,1 % av det totale tilskuddet til bussdrift i regionen.  

 

 
Tabellen viser sammensetningen av tilskuddet til bussdrift i Kristiansands- 
regionen. Statistikkgrunnlag: Agder Kollektivtrafikk 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vest-Agder 151 151 000 169 500 000 179 000 000 186 000 000 192 045 000 200 052 000 

Kristiansand 5 000 000 5 225 000 5 400 000 5 490 000 5 600 000 4 786 000 

Belønning 14 103 750 28 000 000 25 000 000 24 000 000 25 000 000 2)     36 500 000 

Totalt 170  254 750  202 725 000  209 400 000  215 490 000  222 645 000        241 338 000 

2)  6 mill. kr ble overført til 2014 
 

Det er tre bidragsytere til bussdriften: Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og 
staten i form av belønningsmidler.  
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9. Vedlegg 
 
9.1 Protokoll fra ATP-utvalget om Belønningsavtale 2013-2016 
 
 
Møteprotokoll fra møte 14. juni 2013 ble godkjent. 

Saker til behandling 

7/13 Inngåelse av ny 4-årig belønningsavtale 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Areal- og transportplanutvalg i 
Kristiansandsregionen 

13.09.2013 7/13 

 
 

ATP – sekretariatets forslag til vedtak: 
 
1. ATP utvalget anbefaler Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune på vegne 

av ATP samarbeidet å inngå ny belønningsavtale med Samferdselsdepartementet. 
 
2. ATP utvalget anbefaler og ikke å gjøre endringer eller tilføyelser til det avtaleforslaget 

som samferdselsdepartementet har oversendt.  
 
3. ATP utvalget er fornøyd med at samferdselsdepartementet finner søknaden fra regionen 

interessant og dermed tildeler nye belønningsmidler til regionen. ATP-utvalget vil 
likevel peke på at et redusert avtalebeløp vil gjøre måloppnåelse vanskeligere og at tiltak 
med effekt innenfor avtaleperioden må prioriteres.  
 

4. Det igangsettes planlegging av belønningstiltak basert på foreløpig tiltaksprogram slik 
det fremgår av innstillingen. Driftsbevilgningen til kollektivtrafikk i 2013 og 2014 på til 
sammen 47 mill. kr bevilges nå i tråd med innstillingen, for at AKT skal kunne bestille 
tilbudet. Endelig tiltaksprogram ellers vedtas på ATP – utvalgets møte i november 2013.  

 
Møtebehandling 
Representanten Hans Otto Lund foreslo å fjerne ordet og i punkt 2. 
Representanten Grundekjøn foreslo å erstatte ordene "er fornøyd med" med "registrerer" i 
punkt 3.  
 
Votering 
Lund og Grundekjøns justeringer av ordlyd ble enstemmig vedtatt. 
Det ble foretatt punktvis votering: 
Punkt 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (Glomsaker og Lynnæs) 
Punkt 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (Glomsaker og Lynnæs) 
Punkt 3 ble vedtatt mot 2 stemmer (Glomsaker og Lynnæs) 
Punkt 4 ble vedtatt mot 2 stemmer (Glomsaker og Lynnæs) 
 
Vedtak 
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1. ATP utvalget anbefaler Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune på vegne 

av ATP samarbeidet å inngå ny belønningsavtale med Samferdselsdepartementet. 
 
2. ATP utvalget anbefaler ikke å gjøre endringer eller tilføyelser til det avtaleforslaget som 

samferdselsdepartementet har oversendt.  
 
3. ATP utvalget registrerer at samferdselsdepartementet finner søknaden fra regionen 

interessant og dermed tildeler nye belønningsmidler til regionen. ATP-utvalget vil 
likevel peke på at et redusert avtalebeløp vil gjøre måloppnåelse vanskeligere og at tiltak 
med effekt innenfor avtaleperioden må prioriteres.  
 

4. Det igangsettes planlegging av belønningstiltak basert på foreløpig tiltaksprogram slik 
det fremgår av innstillingen. Driftsbevilgningen til kollektivtrafikk i 2013 og 2014 på til 
sammen 47 mill. kr bevilges nå i tråd med innstillingen, for at AKT skal kunne bestille 
tilbudet. Endelig tiltaksprogram ellers vedtas på ATP – utvalgets møte i november 2013.  

 

 
9.2 Protokoll fra ATP-utvalgets budsjettmøte, der tiltaksprogrammet    
      for belønningsmidlene 2013-2016 ble vedtatt. 
 
Møteprotokoll fra møtet 08.11.2013 ble godkjent. 

Saker til behandling 

13/13 Budsjett 2014 ATP 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Areal- og transportplanutvalg i 
Kristiansandsregionen 

13.12.2013 13/13 

 

Samferdselsjefens forslag til vedtak: 
1. ATP – utvalget vedtar framlagt forslag til driftsbudsjett for 2014, innenfor rammene 
av samarbeidsavtalen.  
Tabellen Mykpakke 2011-2014/17 er rådgivende overfor fylkeskommunen og tas til 
orientering. Tabellene Belønningsmidler 2009-2012 og Tiltaksprogram for 2013-2016 
er rådgivende overfor Kristiansand kommune og fylkeskommunen og tas til 
orientering. 
 
Møtebehandling 
Jan Otto Hansen orienterte om saken. 
I møtet ble det delt ut tilleggsnotat til budsjettheftet for 2014. 
 
Administrasjonen la frem følgende forslag til nytt punkt 2 i møtet: 

ATP-utvalget vedtar omdisponeringer omtalt i budsjetthefte under overskriften 

"Omdisponeringer i fra 2013". 

 
Votering 
Samferdselssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Administrasjonens tilleggsforslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
1. ATP – utvalget vedtar framlagt forslag til driftsbudsjett for 2014, innenfor rammene 
av samarbeidsavtalen.  
Tabellen Mykpakke 2011-2014/17 er rådgivende overfor fylkeskommunen og tas til 
orientering. Tabellene Belønningsmidler 2009-2012 og Tiltaksprogram for 2013-2016 
er rådgivende overfor Kristiansand kommune og fylkeskommunen og tas til 
orientering. 
 
2. ATP-utvalget vedtar omdisponeringer omtalt i budsjetthefte under overskriften 
"Omdisponeringer i fra 2013". 
 
 
 

9.3 Protokoll fra møte i ATP-utvalget der “Belønningsmidler 2013-
2016 Rapport” ble godkjent. 

 

MØTEPROTOKOLL  

Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen 
 
Dato: 14.02.2014 kl. 12:30 – 14:00 
Sted: Scandic Kristiansand Bystranda 
Arkivsak: 14/00075 
  
Møteleder: 
 
Tilstede:  

Terje Damman 
 
Terje Damman (Vest-Agder fylkeskommune), Thore Westermoen 
(Vest-Agder fylkeskommune), Kåre Glomsaker (Vest-Agder 
fylkeskommune), Anne Bystadhagen (Vest-Agder fylkeskommune),  
Sigmund Oksefjell (Vest-Agder fylkeskommune), Grete Kvelland 
Skaara (Kristiansand kommune), Hans Otto Lund (Kristiansand 
kommune), Leif Oskar Hopland (Kristiansand kommune), Åse Paulsen 
(Kristiansand kommune), Vidar Lynnæs (Kristiansand kommune), Berit 
Kittelsen (Vennesla kommune), Åse Ragnhild Røsstad Severinsen 
(Søgne kommune), Arild Windsland (Birkenes kommune), Johnny 
Greibesland (Songdalen kommune), Arne Thomassen (Lillesand 
kommune), Gro Anita Mykjåland (Iveland kommune), Maiken Messel, 
Aust-Agder ffylkeskommune) 

 Johan Mjaaland (Statens vegvesen) 
 
 
 
Forfall:  

 
Arild Windsland ble permittert etter behandlingen av sak 1/14. 
 
 
Arvid Grundekjøn (Kristiansand kommune), Torhild Bransdal 
(Vennesla kommune), Arild Einar Espegren (Birkenes kommune) 
Det møtte ingen vara for Grundekjøn 
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Andre: Fra Vest-Agder fylkeskommune: Jan Otto Hansen, Egil Strømme, 
Lasse Moen Sørensen, Jo Viljam Drivdal 
Kristiansand kommune: Øystein Holvik, Bjørne Jortveit, Jan Erik 
Lindjord, Christen Egeland 
AKT: Siv Wiken 

  
Protokollfører: Politisk sekretariat v/Steinar Knutsen 
  
 
Det ble orientert om følgende temaer: 

• AKT v/Siv Wiken: Status og utfordringer i kollektivtrafikken 
• Jo Viljam Drivdal: Planlegging av fremtidig bymiljøpakke 
• Christen Egeland: Gjennomføring av Mobilitetsuka 2013 

Det var ingen merknader til innkalling og sakslisten. 
 
 

SAKSKART  
Side 

Godkjenning av protokoll 

Behandling av utvalgssak 

1/14 12/05834-9 Tiltak for å unngå vekst i total biltrafikk i 2014 42 

2/14 12/05834-8 Belønningsmidler 2013-2016 - rapport 42 

Referatsaker 

1/14 09/04227-40 
Kopi: Kristiansand kommune - klage på reguleringsvedtak - 
detaljreguleringsplan for Rv 41 Timenes-Hamresanden - 
gang- og sykkelveg - plan nr 1136 

43 

Eventuelt 

    

 
 
Kristiansand, 14.02.2014 
 
 
Terje Damman 
utvalgsleder 
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Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra møtet 13.12.13 ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
Behandling av utvalgssak 

1/14 Tiltak for å unngå vekst i total biltrafikk i 2014 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Areal- og transportplanutvalg i 
Kristiansandsregionen 

14.02.2014 1/14 

 

ATP – sekretariatets forslag til vedtak: 
1. ATP – utvalget er enig i at forslag til trafikkdempende tiltak som fremgår av 

innstillingen utredes nærmere i samarbeid med aktuelle myndigheter.  
2. Når dette er gjort fremmes det en ny sak til ATP – utvalget med anbefaling av 

konkrete trafikkdempende tiltak. 
 
Votering 
ATP-sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

1. ATP – utvalget er enig i at forslag til trafikkdempende tiltak som fremgår av 
innstillingen utredes nærmere i samarbeid med aktuelle myndigheter.  

2. Når dette er gjort fremmes det en ny sak til ATP – utvalget med anbefaling av 
konkrete trafikkdempende tiltak. 

 
 
 

2/14 Belønningsmidler 2013-2016 - rapport 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Areal- og transportplanutvalg i 
Kristiansandsregionen 

14.02.2014 2/14 

 

Forslag til vedtak 
ATP-utvalget godkjenner  “Belønningsmidler 2013-2016  Rapport” 
 
 
Møtebehandling 
Rådgiver Bjørne Jortveit orienterte om saken. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer som ble påpekt i møtet. 
 
Vedtak 
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ATP-utvalget godkjenner  “Belønningsmidler 2013-2016  Rapport” med de endringer som ble 
påpekt i møtet. 
 
 
 

Referatsak: 
 

Saknr Arkivsak Tittel 
1/14 09/04227-40 Kopi: Kristiansand kommune - klage på 

reguleringsvedtak - detaljreguleringsplan for Rv 41 
Timenes-Hamresanden - gang- og sykkelveg - plan nr 
1136 

 
Det var ingen merknader til referatsaken. 

 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 

 
9.4 Belønningsavtalen 2013-2016 
 
Se side 44-47 
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