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1. Innledning
I denne rapporten viser vi bruken av tildelte midler i belønningsavtalen 2020-2023. I tillegg raporteres
bruken av gjenstående midler fra belønningsavtalene 2013-2016 og 2017-2019.
Belønningsavtalen gjelder for ATP-samarbeidet som omfatter Agder fylkeskommune og 5 kommuner:
Kristiansand, Birkenes, Iveland, Vennesla og Lillesand. Formålet med belønningsordningen er å få
mindre bilbruk i disse fem kommunene. Ved å dempe veksten av reiser med personbiler og øke antallet
kollektivreiser, samt andelen reier med sykkel og gang på bekostning av bilreiser stimulere man til
bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene.
Belønningsavtalen 2020-2023 ble vedtatt 19. juni 2020. I og med at den nye avtalen ble ingått like før
fellesferien var det ikke tilstrekkelig tid å ferdig planlegge og starte opp nye fysiske tiltak. Året 2020
har været spesiell. Utbruddet av covid-19 endret reisevaner i Kristiansandand regionen.
Rapporten gir også oversikt over prosjekter som bidrar til nullvekstformålet, men har andre
finansieringskilder enn belønningsmidlene. Ekempler på dette er adferdskampanjer og
mobilitetsplanegging i virksomheter som finansieres av kommunene og fylkeskommunene i ATPsamarbeidet.

1.1 Belønningsavtalenes økonomiske rammer
Belønningsavtalen 2020-2023
Kristiansandsregionen søkte om ny belønningsavtale for 2020-2023 i desember 2019. I mai 2020 ble
det innvilget en ny belønningsavtale for 2020-2023 på totalt 360 mill. kr, fordelt med 90 mill. kr pr år.
ATP-utvalget vedtok fordeling av prosjektporteføljen i avtalen på møtet 19. juni 2020, med følgende
årlig budsjett:
2020
83 mill. kr

2021
92 mill. kr

2022
92 mill. kr

2023
93 mill. kr

SUM
360 mill. kr

Belønningsavtalen 2017-2019
Belønningsavtalen 2017-2019 ble undertegnet 30. mai 2017 av Samferdselsdepartementet og
regionen v/ Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Avtalen hadde følgende fordeling
av de årlige beløpene:
2017
120 mill. kr

2018
90 mill. kr

2019
90 mill. kr

SUM
300 mill. kr

Belønningsavtalen 2013-2016
Den 13. september 2013 ble det inngått belønningsavtale mellom Kristiansandsregionen v/ Vest-Agder
fylkeskommune, Kristiansand kommune og Samferdselsdepartementet. I perioden er det utbetalt 285
mill. kr i ordinære belønningsmidler og 65 mill. kr i ekstra belønningsmidler – totalt 350 mill. kr.

2

1.2 Måloppnåelse
I belønningsavtalen blir regionen målt på nullvekst i personbiltrafikken i perioden 2020-2023. I
rapporten vises utviklingen i trafikken de siste årene med spesiell oppmerksomhet på 2020.
Oppnåelsen av nullvekstmålet påvirkes av en rekke faktorer. Den samlede virkningen av forbedringer
i busstilbudet, gange- og sykkelveinettet, dobling av bomtakstene i 2010, innføring av tidsdifferensierte
bomtakster fra 2013 og regionens satsing på adferdskampanjer. Derfor legger rapporten vekt på
utviklingen i bruk av transportmidler som sykkel, kollektivtransport og gange.
Først i rapporten analyseres utviklingen av reisevaner. Deretter presenteres prosjektene som ble
gjennomført i 2020. Rapporten avslutter med en oversikt over gjenstående midler.

2. Transportutvikling i Kristiansandsregionen 2020
2.1 Personbiltrafikk
Trafikkutvikling i henhold til Byindeksen:

Tabell 1 Tabellen viser byindeksen for Kristiansandsregionen for hvert år, samt for hele perioden.

Konklusjonen er at Kristiansandsregionen har opprettholdt nullvekstmålet.
Biltrafikken registreres i bomstasjonene i Kristiansand. Trafikkutviklingen er rapportert siden 2011.
Referanse år for de ulike belønningsavtalene har vært hhv. 2013, 2016 og 2019 for inneværende avtale.
I figur 1 vises trafikkutviklingen fra 2011 til 2020. Den stiplede grønne linjen viser referansenivået for
den først belønningsavtalen. Hele perioden sett under ett har trafikken gjennom bomstasjonene holt
seg under referansenivået fra 2012, men med en svak økning i 2019. Den blå linjen på figur 1 viser
trafikk utviklingen unntatt elbiler, som har hatt en kraftig økning.
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Figur 1 Trafikk registrert i bomstasjonene 2011-2020. Alle lette biler.
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Figur 2 Utvikling i rushtrafikk sammenliknet med 2012.

Fram til 2017 var rushtrafikken ca 3% lavere sammenliknet med 2012. I 2018 og 2019 økte trafikken i
morgen rush sammenliknet med 2017, mens ettermiddagsrushet først ble lavere i 2018 før også denne
trafikken økte i 2019. I 2020 har det som en følge av koronasituasjonen vært en sterk nedgang i
rushtrafikken, og sterkest i morgenrushet.
Figur 3 på neste side viser månedsvariasjon i personbiltrafikken gjennom bomstasjonene fra 2016
t.om. 2020. Vi ser at alle variasjonen i trafikk måned for måned har omtrent det samme mønsteret og
at det har skjedd en liten økning i trafikken fram til 2019.
2020 skiller seg ut på særlig to områder. 2020 startet med noe høyere trafikk enn foregående år, men
koronanedstengningen vises som et tydelig fall i trafikken fra mars og t.o.m. april. Fra mai ble
samfunnet gradvis åpnet opp og trafikken nærmet seg nivået fra foregående år.
Sommeren 2020 skiller seg ut fra de øvrige årene. Normalt faller trafikken markert i juli, men som følge
av reiserestriksjoner økte trafikken i juli 2020.
Trafikk økningen i starten av 2020 er et tegn på at det kan være behov for endret virkemiddelbruk for
å opprettholde nullvekstmålet.

4

Lette biler
1800000

Antall pr måned

1700000
1600000
1500000
1400000
1300000
1200000
1100000
1000000

2016

2017

2018

2019

2020

Figur 3 Trafikk registrert i bomstasjonene per måned 2016-2020. Alle lette biler.

Figur 4 viser at utviklingen i trafikk i de ulike bomstasjonene har vært ganske lik gjennom alle årene.
De to bomstasjonene med mest trafikk er E18 Bjørndalsletta og E39 Vesterveien. Vi ser at
registreringen i disse to bomstasjonene har en økning i 2019. Dette er de bomstasjonene som fanger
opp mest gjennomgangstrafikk og er derfor også mest følsomme for endring i den nasjonale
trafikkutviklingen.
Bomstasjonen på RV9 skiller seg ut med en markert nedgang mellom 2013 og 2015. Den markerte
nedgangen tilskriver vi etableringen av tinnheiaforbindelsen. Denne bomstasjonen har for øvrig hatt
en svak nedadgående trend i alle årene.

Biltrafikk per år og bomstasjon
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Figur 4 Trafikk registrert i bomstasjonene 2011-2020. Alle lette biler.
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Figur 1 vises trafikk utviklingen unntatt elbiler, den blå linjen. Figuren viser dermed den sterke
økningen i elbilbruk. Grafen under viser utviklingen i andel elbiler de siste 5 årene og variasjon per
måned. Figuren viser noe variasjon fra måned til måned og et markert hopp fra år til år. I tillegg vises
en markert nedgang i juli vært år. Det kan ha flere forklaringer, men mindre lokaltrafikk som følge av
ferie antar vi er viktig.
Det er imidlertid interessant å sammenligne figur 5 og figur 3. Figur 3 viser et atypisk mønster med
sterk økning i antall registrerte lette kjøretøy i juli, samtidig viser figur 5 en nedgang i elbil andelen,
men noe mindre enn tidligere år. Disse to figurene sett i sammenheng kan tyde på at også en stor
andel av ferietrafikken, dvs. ikke hjemmehørende i Kristiansandsregionen, er elbiler. I gjennomsnitt
var 16,8% av personbiltrafikken elbiler i 2020. I oktober 2020 var andelen 18% og for desember 2020
var andelen 18,5%. Bruk av elbil reduserer klimagassutslipp, men bidrar ikke til å oppnå nullvekstmålet.
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Figur 5 Andel elbiler registrert i bomstasjonene 2016-2020.

Figur 6 under viser at tungtrafikken i Kristiansandsområdet har økt de fem siste årene. Laveste
registrerte antall tunge biler var i juli 2006. Da ble det registrert 80.000 tunge kjøretøy i
bomstasjonene. Hvert år de siste tre årene har det blitt registrert mest tungtrafikken i oktober. De siste
tre årene har antall passeringer ligget på om lag 120.000 kjøretøy. Vi ser også at tungtrafikken i liten
grad har vært påvirket av koronasituasjonen.
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Figur 6 Trafikk registrert i bomstasjonene 2016-2020. Tunge biler.

2.2 Sykkeltrafikk
Diagrammet under viser antall syklister på tre tellepunkter som finnes i Kristiansand: E18 Vollevann,
E18 Oddernesbroa og E39 Hannevika. Det er et tellepunkt til ved Vollevann som er plassert langs
fylkesveien 452. Men tellingene herfra er ikke tatt med i figur 7, 8 og 9 hvor det kun er tatt med data
fra Vollevann-tellepunktet som ligger langs E18. Grunnen til dette er at i 2018 manglet mye data fra
tellepunktet Vollevann langs fylkesveien.
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Figur 7 Sum av sykkeltrafikk i 2015 - 2020
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Figur 8 Oversikt antall syklister ved tre tellepunkter i periode 2017 - 2020

Grafene på figur 9, 10, 11 og 12 sammenligner registrerte sykler i årene 2017 til 2020 for alle
sykkeltellepunktene i Kristiansand. Her vises at sykkelbruken har økt ved alle tellepunktene i 2020. Den
gjennomsnittlige største økningen ble registrert ved Vollevann, hvor antall syklister økte med mer en
25% i forhold til 2019.

Figur 9 Antall syklister ved tellepunkt E18 Vollevann

8

Figur 10 Antall syklister ved tellepunkt E18 Oddernesbro

Det mangler også data fra E18 Oddernesbro tellepunktet, den andre halv året i 2016.

Figur 11 Antall syklister ved tellepunkt Fv452 Vollevann

For tellepunktet langs fylkesveien ved Vollevann mangler det data, spesielt fra året 2018.
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Figur 12 Antall syklister ved tellepunkt E39 Hannevika

Ved tellepunktene Vollevann og Hannevika i 2020 var sykkelbruken spesielt høy om vinteren i forhold
til årene før. Om våren og sommeren var det bare en liten stigning. Fra Oddernesbroa har vi ikke noe
data etter sommeren 2020. Men vi kan se at det har vært stor økning i antall syklister første halvåret
av 2020.
Hvert år kan man se den samme trenden: sykkelbruken går raskt ned om sommeren, og stiger igjen
rett etter. Dette betyr sannsynligvis at de fleste bruker sykkelen for å komme seg til jobb. På vinteren
er det en stabil nedgang i antall syklister. På våren er det en gradvis økning av syklister igjen.

2.3 Kollektivtransport
Fra og med 2019 begynte AKT å presentere statistikker basert på APC (automatisk passasjertelling).
APC teller alle passasjerer på AKT sine busser. På grunn av det nye systemet blir tallene noe høyere
enn de har vært historisk. I 2018 var det problemer med passasjertellingene. Dette førte til at en god
del reiser ikke ble registrert. Av den grunn kan den reelle økningen fra 2017 til 2018 være større enn
2,4 %.
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Figur 13 Utviklingen av antall passasjer i 2014 – 2020

Utviklingen i busstrafikken viser en jevn økning. Fra 2014 til 2019 har økningen vært totalt 14,4 %.
Bussbruken gikk raskt ned i 2020 på grunn av Koronapandemien. Staten hadde i den tida anbefalt å
ikke ta bussen. Kristiansand kommunen har derfor ikke fremmet bussbruk i kampanjer i 2020. Antall
registrerte passasjerer som brukte kollektiv i år er under det som ble registrert i 2016.

1 542 679

7 198 342

Andre linjer Kristiansandsområdet

10 Største linjer Kristiansandsområdet

Figur 14 Andel linjer i 2020

Diagrammet i fifur 14 viser passasjerfordeling mellom de 10 mest brukte busslinjene og de resterende
busslinjene i Kristiansandsområdet. Summen av passasjerer på alle linjene er 8.741.021. Det vil si at 10
mest brukte rutene har 82,4% av hele passasjerbelegget i Kristiansandsregionen. Se oversikten i tabell
2.
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Figur 15 Passasjerfordeling mellom de 10 mest brukte busslinjene

Tabell 2 viser at det har vært i 2020 en nedgang i antall passasjerer på alle busslinjene, unntatt for M4.
Grunnen til nedgangen av bussbruken, som skrevet tidligere i kapitelene, er Koronapandemien.
Busslinjen som blir mest brukt er fortsatt M1. Denne busslinjen kjører mellom Sørlandsparken og
Flekkerøy. Merk at tallene for linje M4 ikke er helt sammenlignbare, ettersom denne linjen startet opp
sommeren 2019.
Linje
M1 (Flekkerøy - Kvadraturen - UiA - Sørlandsparken)
M2 (Hånes - UiA - Kvadraturen - Voiebyen)
15 (Tinnheia - Kvadraturen - Lund - Universitetet)
12 (Vågsbygd senter - Kjos haveby - Kvadraturen - Justvik)
M4 (Hellemyr - Kvadraturen - Tømmerstø)
M3 (Slettheia - Kvadraturen - UiA - Søm)
40 (Kristiansand - Søgne)
30 (Kristiansand - Vennesla)
19 (Suldalen - Kvadraturen - UiA - Gimlekollen)
10 (Sykehuset - Kvadraturen)
Øvrige linjer
Totalt

Endring i %
-25 %
-23 %
-25 %
-25 %
89 %
-27 %
-22 %
-24 %
-26 %
-22 %
-36 %
-25 %

Tabell 2 Antall passasjerer fordelt over de forskjellige busslinjer i 2020
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Figur 16 Utvikling av totalt antall passasjer i busslinje 100, i perioden 2014 – 2020

For busslinje 100 ser vi den samme tendens som for de andre busslinjer: bussbruken har sunket på
grunn av Korona pandemien.

Figur 17 De 15 største område med hensyn til bussbruk i 2020

Figur 17 viser bussbruken i 2019 og 2020 i de 15 største områdene i Kristiansand, uavhengige av hvilken
linje de enkelte passasjerene har benyttet. Kvadraturen er det området med flest passasjerer. Her er
antallet over 4.000.000 passasjerer.

13

3. Virkemiddelbruk 2020
Regional plan for Kristiansandsregionen, 2020 – 2050 ble vedtatt av fylkestinget i Agder 20. oktober
2020. Planforslaget legger til rette for at målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken kan nås ved
at prinsippene om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er styrket.
ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen er ansvarlig for måloppnåelse av nullvekst i biltrafikk.
Belønningsmidlene utgjør største andelen i ATP-budsjettet som brukes til drift av kollektivtransport,
infrastruktur for kollektivtransport og infrastrukturtiltak for sykkel og gange.
I tillegg finansieres en del mindre tiltak for sykkel- og gangveier og adferdskampanjer fra
driftsbudsjettet. Alle disse tiltakene bidrar til å oppnå nullvekstmålet. Derfor omtaler rapporten
prosjekter som er finansiert av begge kildene.
Tabell 3 viser detaljer om prosjekter som er planlagt for avtaleperioden 2020 til 2023. I 2020 ble det
brukt 74 mill. kr eller 89% av belønningsmidlene som driftstilskudd til kollektivtransport, 2 mill. kr ble
brukt på infrastruktur for kollektiv og 7 mill. kr ble budsjettert for sykkel og gange infrastrukturtiltak i
Iveland, Vennesla og Birkenes.

Tabell 3 Budsjettet belønningsmidler i avtaleperioden 2020-2023

Prosjektportefølje 2020 er satt sammen av nye belønningsmidler og eldre prosjekter som ble utsatt til
2020. Ikke alle prosjektene i porteføljen ble gjennomført i 2020. Gjenstående prosjekter omtales
detaljert i kapitel 4 i rapporten.
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Nr.
1.
5.
7.
17.
26.
27.

Prosjekt / tiltak
Budsjett 2020 – sum i mill.
Driftstilskudd til kollektivtrafikken
74
Infrastruktur kollektiv
Hurtiglading el-taxi Kristiansand
1
UU holdeplasser og linjer alle kommuner
1
Infrastruktur sykkel og gange
Birketveit, Iveland sentrum. Fortau – Ferdigstillelse
1,3
Auravegen: Oppgradering / Separering Vennesla
4,5
Tollnes, oppgradering av kryss også TS-tiltak Birkenes
1
Sum total 2020
83

Tabell 4 ATP prosjekter, belønningsmidler 2020 vedtatt 19. juni 2020

Tabell 5 Revidert ATP budsjett vedtatt 19. juni 2020.

3.1 Driftstilskudd til kollektivtransport
I Kristiansandsregionen har belønningsmidlene fra staten vært benyttet til støtte av kollektivtransport
i mange år. Dette har vært et svært viktig element for å utvikle og forbedre kollektivtransporten i ATPregionen. Statistikk fra Agder Kollektivtrafikk (AKT) viser at dette har gitt god effekt.
I 2020 ble det avsatt 74 mill. kr til drift av kollektivtilbud i Kristiansandsregionen. Økningen fra 2019 er
lavere enn den generelle pris- og kostnadsveksten. Midlene er derfor i sin helhet brukt til å videreføre
tiltak som ble satt i gang tidligere, inkludert videreføring av flexikortordningen.
Covid-19 har i 2020 ført til en dramatisk reduksjon i antall reisende og tilhørende billettinntekter. Dette
har blitt kompensert av statlige krisepakker som har gjort det mulig å opprettholde produksjonen på
2019-nivå. Det er usikkert hvordan langtidseffektene av pandemien vil påvirke tilskuddsbehovet.
Statlig tilskudd til reduserte billettpriser i Kristiansandsregionen
I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale fra august 2019, ble det i 2020 bevilget 300 millioner
kroner til å redusere billettpriser på kollektivtrafikk i storbyene. Det ble satt av 50 millioner kroner til
hver av de fire største byområdene. ATP-samarbeidet søkte i januar 2020 om 20 millioner kroner som
var øremerket til å redusere billettprisene i Kristiansandsregionen. De tildelte 20 millionene har bidratt
til å redusere prisen på Flexikort og periodekort i Kristiansandsregionen. Dette er to produkter som er
15

unike for dette området og det er dermed lettere å formidle en prisreduksjon på disse uten å ødelegge
for et samordnet prissystem. Periodekort Kristiansandsregionen eksisterer per i dag kun for
voksenkategorien, mens alle andre alderskategorier gjelder for hele Agder. Det har derfor vært
nødvendig å innføre nye alderskategorier for dette produktet til også å gjelde barn, ungdom,
ungvoksen og honnør. Studentkort Kristiansand har også fått redusert pris. Det statlige tilskuddet på
20,6 millioner kroner er videreført for 2021.
Ruteforbedringer og elektriske busser
I 2019 startet et prosjekt med delelektrifisering av linje 15 mellom UiA, Lund og Tinnheia. De to første
elbussene her kom i drift i januar 2020. I 2019 er det brukt betydelige midler til en rekke forbedringer
i tilbudet, rapportert i 2019 rapporten. Som følge av koronasituasjonen er det ikke gjort vesentlige
endringer i 2020.

3.2 Infrastruktur kollektiv
Ved siden av rene driftstilskudd til forbedring av kollektivtrafikken har det blitt satset på
infrastrukturtiltak for å øke bussenes framkommelighet. Dette har resultert i at bussene kommer
raskere frem på fellesstrekningen mellom Hannevika og Bjørndalsletta. Punktligheten på bussene, også
i rushtiden, har økt med mer enn 10% som følge av signalprioritering. Agder Kollektivtrafikk har fått
mye bedre oversikt på driftssituasjonen og kapasitetsutnyttelsen gjennom verktøy som automatisk
passasjertelling og datavarehus.
Ny innfartsparkering i Håneskrysset
Ved Håneskrysset ble det åpnet ny innfartsparkering i 2020. I flere år har ATP-samarbeidet i
Kristiansandsregionen ved Kristiansand kommune leid privat grunn til innfartsparkering i Rona. Det har
ikke lyktes å få en permanent innfartsparkering i Rona til en overkommelig pris. Dermed har strategien
vært å satse på ny innfartsparkering i Håneskrysset. Det ble bygd parkeringsplass med tilgang til to
bussholdeplasser samt sykkel- og gangtunnel.
Prosjektet ble finansiert av belønningsmidler fra avtaleperioden 2013-2016 og gjennomført i juli 2020.

Figur 18: Innfartsparkering Rona, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune
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Hurtigladere el-taxi i Kristiansand
Det er igangsatt et prosjekt med å bygge hurtigladere for el-taxi i Kristiansand. I prosjektet er det satt
opp eller vil det bli satt opp dedikerte hurtigladere på de største taxiholdeplassene i byen. Prosjektet
nærmer seg ferdigstillelse og de siste midlene vil bli utbetalt ved slutt rapportering fra tiltakshaver.

3.3 Infrastruktur sykkel og gange
GS Salemsvegen etappe 1 – Søgne
Gang- og sykkelveien Salemsvegen er en del av sykkelnettet i Søgne som ble definert i
kommunedelplanen for sykkel i 2015. Det skal fungere som snarforbindelse til nordlig del av
sykkelveinettet.
Prosjektet blir finansiert av belønningsmidler fra avtalen 2017-2019 og ferdigstilt i 2020.

Figur 19: GS Salemsvegen etappe 1, fotograf Lasse Moen Sørensen, Agder Fylkeskommune
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Snarvei mellom Steindalen og Koggeveien - Vågsbygd
Trappa som knytter Steindalen 10 til Koggeveien 34 ble utbedret i 2020. Snarveien forkorter veien til
bussholdeplassen for innbyggere av Koggeveien. Trappa ble utbedret, drenert og rekkverket ble
fornyet. Prosjektet ble finansiert av belønningsperioden 2017-2019.

Figur 20: Snarvei i Vågsbygd, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

Hertug Skules vei – Kristiansand
Hertug Skules vei 1 til 6b er en del av sykkelekspressveien mellom Kvadraturen og Sørlandetssenteret.
Reasfalteringen av dette strekket forbinder to veistykker som har god asfaltdekket. Dette sikrer rask
fremkommelighet på hele veien.
Prosjektet finansieres av belønningsmidler for prosjektet «Reasfaltering av viktige kommunale
sykkelveier». Midlene kommer fra avtaleperioden 2017-2019.

Figur 21: Asfaltering av Hertug skules vei, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune
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Kokleheia – Kristiansand
Nederste delen av fortauet på Kokleheia på Nedre Lund ble asfaltert. Tidligere var det ca. 1,6 meter
bredt og nesten umulig å brøyte, nå er det utvidet til 2 meter og har fått nytt asfalt dekke og kantstein.
Dette prosjektet ble også finansiert av midler for «Reasfaltering av viktige kommunale sykkelveier» fra
belønningsmidler i perioden 2017-2019.

Figur 22: Asfaltering av fortauet ved Kokleheia, fotograf: Terje Kvarsten, Ingeniørvesenet
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Tingsaker lyssatt snarvei – Lillesand
Det er opparbeidet en snarvei med gang og sykkelveistandard og lyssetting som en forbindelse mellom
eksisterende gangvei ved Lillesand senter frem til Tingsaker skole.
Traseen er på ca. 120 meter og er en svært viktig forbindelse som skolevei og vei til fritidsaktiviteter.
Dette prosjektet ble delvis finansiert av ATP-belønningsmidler fra perioden 2017-2019 og ble ferdigstilt
i 2020.

Figur 23: Plankart av Tingsaker lyssatt snarvei, Lillesand kommune
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Borkedalen lyssatt snarvei – Lillesand
Det er opparbeidet en snarvei med turveistandard og lyssetting som en forbindelse mellom skole samt
boligområde i Borkedalen. Formålet med prosjektet er å skape en snarvei inn til friluftsområdene bak,
samt til idrettsanlegget og lysløypa i Holta. Turveien går langs Borkedalsstemmen, frem til innerst i
Hvitveislia. Her kobler turveien seg på eksisterende turvei som går rundt Borkedalstemmen.
Traseen er ca. 500 meter lang. Dette prosjektet ble delvis finansiert av ATP-belønningsmidler fra
perioden 2017-2019 og ferdigstilt i 2020.

Figur 24: Plankart av Borkedalen lyssatt snarvei, Lillesand kommune
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Snarvei mellom Bofinkveien og Granmeisvegen – Vennesla
Snarveien mellom Bokfinkveien og Granmeisvegen ble etablert i 2020. Den kobler to boligområder i
Lomtjønn og forkorter avstand til skole og kollektiv for beboere på Lomtjønnknuten. Det er lagt asfalt,
veglys og rekkverk.
Snarveien er ca. 120 meter lang. Finansiering ble utlyst i avtaleperioden 2017-2019. Prosjektet ble
ferdigstilt i 2020.

Figur 25: Snarvei mellom Bokfinken og Granmeisvegen, fotograf: Ingrid Sæther Konsmo, Vennesla kommune
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Haumyrheia skole – Søm
Haumyrheia skole fikk ny sykkelparkering samt reasfaltering av områder. Dette gir barna og lærere
mulighet å sykle til skolen. Prosjektet finansieres av ATP-driftsmidler.

Figur 26: Haumyrheia skole sykkelparkering, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

3.4 Adferdskampanjer
Årlig bruker ATP-samarbeidet 1,5 mill. kr til adferdskampanjer som en del av sitt driftsbudsjett. Dette
er finansiert lokalt av kommunene og fylkeskommunen og er i tillegg til bevilgningene i
belønningsavtalen. Hensikten er:
•
•
•
•

Ta i bruk gang- og sykkelveier
Økt bruk av kollektive transportmidler
Bedre folkehelse
Nullvekst i personbiltrafikken

Jeg kjører grønt
Gå, sykle og bruk kollektivtransport i stedet for bilen! Det er «Jeg kjører grønt» sitt budskap til alle i
Kristiansandsregionen. Siden 2010 belønner kampanjen hver høst miljøvennlige reiser med poeng som
kvalifiserer deltakerne til å vinne premier. Deltakerne registrerer grønne reiser til fots, med sykkel og
med kollektive transportmidler på Jeg kjører grønt-appen eller på jegkjorergront.no. Deltakerne får
også poeng for bilfrie dager og flyfrie måneder.
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Figur 27 Oversikt av antall deltakere i 2020, sammenlignet med 2019

Til tross for dette spesielle året hvor korona påvirket reisevanene til befolkningen i stor grad var 2314
personer med I “Jeg kjører grønt” kampanjen. Det er kun 13% mindre enn i fjor.
I tillegg kjøres en bedriftskonkurranse. I år vant disse arbeidsplassene:
«Under 15 ansatte»: Wayback Kristiansand
«15-40 ansatte»: Kongsgård barnehage
«41-300 ansatte»: Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Kristiansand kommune
«Over 300 ansatte»: Elkem ASA, Fiskaa industriområde
Beintøft
Miljøagentene driver Beintøft på nasjonalt nivå. Hensikten er å få flest mulig elever til å sykle og gå til
skolen. Beintøft tilbyr mange undervisningselementer på temaet helse og miljø.
Satsingen på Beintøft i vår region går ut på å markedsføre kampanjen, slik at flest mulig skoler og
klasser deltar. I tillegg brukes midler til premiering og til å organisere utdeling av premier. Stort sett er
det ordførere som deler ut premiene. Midlene kommer fra ATPs driftsbudsjett.
I 2020 var vi spesielt stolt at den nasjonale vinneren i Beintøft kampanjen kommer fra Kristiansand. 6.
klasse på Rosseland skole i Kristiansand vant konkurransen. Klassen ble premiert med kr. 30 000 kr til
videre miljøvennlig aktivitet.
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Figur 28: Ordføreren Jan Oddvar Skisland på premieutdelingen i Rosseland Skole, fotograf: Arne Otto Iversen, Klimaalliansen

Den grønne kampen
Den grønne kampen er en kampanje for ungdomsskoler. Den gjennomføres av Kristiansand kommune
og Ungt entreprenørskap Agder. Elevene lærer innovasjon innenfor miljøfeltet: klima, transport,
forurensning, bærekraft og helse. I tematikken tas det utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.
Den grønne kampen ble introdusert som en kampanje for ungdomskoler skoleåret 2017/2018.
Songdalen Ungdomsskole og Oddemarka skole var pionérer. Kampanjen ble svært vellykket på de to
skolene. I skoleåret 2018/2019 deltok åtte skoler, i skoleåret 2019/2020 var det planlagt at seks skoler
deltar i kampanjen.
Alle planlagte prosjekter om våren 2020 ble avlyst på grunn av korona. I oktober 2020 begynte Møvig
skole med kampanjen. Det er planlagt å gjennomføre kampanjen i fire skoler i skoleåret 2020/2021.
Den grønne kampen består av 2 elementer:
1. Ungt entreprenørskap gjennomfører en undervisningsbolk over to-tre uker. Elevene jobber
med miljøtema knyttet til FNs bærekraftsmål. De jobber med innovasjon, og skal lage et
opplegg for en tenkt elevbedrift, eller en virkelig elevbedrift. Elevarbeid presenteres for en
jury. Beste elevarbeid i hver klasse blir premiert med 800 kr.
2. App-registrering av miljøvennlige reiser til skole og fritidsaktiviteter etter modell av fra Jeg
kjører grønt. Det varer i 4 uker. Dette er en konkurranse mellom klasser innbyrdes på hver
skole. I etterkant av app-registreringen følges statistikken opp faglig.
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Budsjettmessig brukes midler som tilskudd til Ungt Entreprenørskap og til premiering. Ungt
Entreprenørskap har på sin side også midler fra Kavlifondet for å gjennomføre Den grønne kampen.

Figur 29: Den grønne kampen, sluttpresentasjoner i Møvig skole, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

Figur 30: Den grønne kampen, plakat til vinnerne i klasse 9d, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

Sykle til jobb
Regionen gir tilskudd til den nasjonale kampanjen Sykle til jobben. Tilskuddet gjør det mulig for
innbyggere i ATP-region å delta i kampanjen gratis. I 2020 deltok 1234 personer som syklet 104 mil til
og fra jobben. På grunn av pandemien jobbet flere fra hjemmekontor i år. Dette påvirket deltakelse og
lav aktivitet i kampanjen i stor grad.
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3.5 Kunst langs gang- og sykkelveier
Dekorasjon av tunneler ved skoler
Tunneler for gang og sykkel er ofte grå og triste, kan oppleves som skumle og fremstå som barrierer
for barn. Derfor begynte ATP-sekretariatet å gi støtte til dekorering av underganger i nærheten av
skoler i 2020. Elevene ble involvert i prosessen. Prosjektet ble finansiert av ATP-driftsmidler (ikke fra
belønningsavtalen). Dette bidrar til trygghetsfølelse ved bruk av gang- og sykkeltunnelene. I tillegg
fremmer prosjektet bedre kunnskap om gang- og sykkelveier og gir mulighet til å identifisere seg med
sitt nærområde.

Figur 31: Undergang på Grim, fotograf: Arne W. Tellefsen

Figur 32: Undergang ved Karuss skole, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune
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Figur 33: Undergang ved Karuss skole, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

Skilting
Kommunen ga ut anbud for et kunstprosjekt langs sykkelveiene. Hensikten var å overraske og gjøre
sykkelturen mer enn en racertur til byen. Kommunen inngikk samarbeid med kunstner Erik Pirolt om
et kunstprosjekt med 16 sykkelskilt. Prosjektet har kostet 150 000 kr finansiert med ATP-driftsmidler.

Figur 34: Skilt ved parkeringsplass på Grim, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune
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Figur 35: Skilt ved Varoddbroa, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune

3.6 Mobilitetsplanlegging i virksomheter
Prosjektet startet med en pilotfase i 2019. På bakgrunn av erfaringer fra prosessen og arbeidet i
virksomhetene, ble det i 2019 ferdigstilt en veileder for mobilitetsslanlegging og en prosjektrapport
for pilotene. Veilederen gjelder i første rekke eksisterende virksomheter. Temaene er ansattes reiser
til og fra jobb og arbeidsreiser.
Veilederen inneholder:
•
•
•
•
•

Oppskrift på en god prosess med suksesskriterier
Mal for reisevaneundersøkelse
Mal for handlingsplan
Idébank
Kortversjon av veilederen

Pilotene har gått gjennom en prosess der de startet med reisevaneundersøkelse. På bakgrunn av den
og jobbing med gode ideer, utarbeidet virksomhetene handlingsplaner og gikk i gang med
gjennomføring av tiltak. Ett år etter reisevaneundersøkelse, ble det gjort en ny reisevaneundersøkelse.
Resultatene hos pilotene har vært gode. Flere av piloter har hatt en nedgang i privatbilbruk til jobb
med rundet 10 prosent. Overgangen har skjedd til sykkel og buss. Veilederen er laget av Rambøll
Kristiansand i samarbeid med Kristiansand kommune. Arbeidet ble finansiert av ATPs driftsbudsjett.
Prosjektet ble videreført i 2020 med økt antall deltakere. Dette året deltar 9 virksomheter:
1. Universitetet i Agder, 2. Elkem Fiskaa Teknologipark, 3. Agder Energi AS, 4. Hennig-Olsen Is, 5. Kilden
IKS, 6. Asko Agder AS, 7. Kruse Smith AS, 8. Sjøstrand skol og 9. Solholmen skole
Koronapandemien endret reisevanene til folk. Derfor trengte noen av deltagerne mer tid for å komme
tilbake til en «vanlig» hverdag før reisevaneundersøkelsen kunne gjennomføres. Tre av bedriftene har
lagd handlingsplanen og søkt etter midler for å gjennomføre prosjekter som støtter bruk av
miljøvennlige transportmidler. Handlingsplanen beskriver tiltak som skal gjennomføres med interne
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midler og tilskudd fra ATP prosjektmidler. Hver virksomhet kan søke om opptil 100 000 kr som
finansieres ut av ATP-driftsbudsjettet.

4. Gjenstående midler
Arbeidet med å gjennomføre og sluttføre prosjektene i avtalene pågår for fullt. Kompleksitet og
omfanget er stort i noen av prosjektene. I disse prosjektene hender det derfor at framdriften går noe
senere enn forutsatt.
Prosjektene i belønningsporteføljen 2013-2016 er nå i all hovedsak i ferd med å avsluttes.
Belønningsbudsjettet 2017-2019, og 2020-2023 er oppdatert i tabell 6, ATP budsjett 2021. Enkelte
justeringer er foretatt, ettersom nye og bedre anslag er blitt tilgjengelige.
Tabellen gir samlet oversikt over alle enkeltprosjektene i porteføljen, med en kolonne for opprinnelig
bevilgning og en for gjenværende bevilgning (Budsjett 2021). I tillegg viser tabellen belønningsavtalens
oppsatte beløp i 2022 og 2023. Under tabellen er det satt opp en kort omtale av hvert enkelt prosjekt.
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Tabell 6 Oversikt over vedtatt budsjett for 2021. Dette budsjettet ble godkjent i ATP-utvalgsmøtet 11.des. 2020

Omtale av prosjekter i ATPs budsjett for 2021:
1.

Kristiansandsregionen - Snarveier: En pott som fordeles til snarveiprosjekt etter
søknad fra alle kommunene i samarbeidet.

8.

Kristiansand kommune (G/S-tiltak): Breddeutvidelse av hengebro Haus – Mosby, i
forbindelse med nødvendig vedlikehold. Vanskelig grunnerverv og grunnforhold.
Planlegging pågår.
Sees i sammenheng med prosjektnr. 114.
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19.

Vennesla kommune (G/S-tiltak) Fv. 405 Venneslaheimen – Holteveien. Vennesla
kommune har regulert og nødvendig grunnerverv avklart. Prosjektet er her
underfinansiert. Prosjektet avhenger av andre finansieringskilder.

22.

Kristiansand kommune/Søgne (G/S-tiltak) Salemsvegen etappe 1 er ferdig. Restmidler
på 0,76 mill. kr er overført til prosjekt 83

26.

Kristiansandsregionen: Innfartsparkering ATP-området. Det er ingen konkrete nye
tiltak nå. Restmidler på 0,13 mill.kr flyttes til prosjekt 83.

29.

Kristiansandsregionen: Kollektivterminaler Tangvall og Nodeland (Kristiansand) og
Åkle (Iveland)
Arbeid på Åkle kan settes i gang og vil bli igangsatt i 2021. Tangvall er under utredning
og planlegging. Nodeland er under forberedende planlegging (arbeidet startes opp i
2021). Sees i sammenheng med prosjektnr. 117.
Terminalen på Tangvall er et pilotprosjekt som er under reguleringsplanlegging. Det
forutsettes at tiltaket kommer i gang.
Det er igangsatt et arbeid med sikte på å få etablert terminaler på Nodeland, og i de
andre kommunesentraene.

31.

Kristiansand kommune (kollektivtiltak). «Kollektivtrasé rutebilstasjonsområdet til
Bjørndalssletta – utredninger» Prosjektet utreder busstrasene igjennom sentrum fra
Rutebilområdet til Bjørndalssletta, som arbeidet med «Buss i sentrum».
Sees i sammenheng med prosjektnr. 83.

41.

Kristiansand kommune: (G/S-tiltak) Opprustning av GS-veg Bisbegra - Kløvertun.
Tiltaket er ferdigstilt.

42.

Kristiansandsregionen (G/S-tiltak): Reasfaltering av viktige kommunale gange- og
sykkelveier: Sekkeposten er avsatt til asfaltering/reasfaltering av G/S- veier i
kommunene. En prioriteringsliste er utarbeidet i 2019 etter søknadsrunde i kommunene.

62.

Kristiansandsregionen (G/S-tiltak): «Trygg sykkelparkering kommunene». Prosjekter
er bestemt. Bygging pågår.
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66.

Kristiansandsregionen: Universell Utforming (UU) av holdeplasser og linjer
Arbeidet med å universelt utforme holdeplassene i rutelinjenettet i
Kristiansandsregionen fortsetter. Det arbeides med en konkret plan for oppgraderingene
videre.
Sees i sammenheng med prosjekt nr. 107.

75.

Kristiansandsregionen. G/S-tiltak. Oppgradering av sykkeltellepunkter.
Arbeid pågår.

78.

Kristiansand: (Infrastrukturtiltak – kollektiv) Hurtigladere for el-taxi.
Tiltaket vil gjøre det mer interessant for taxieiere å vurdere anskaffelse av el-taxi. I dag
er det et problem at taxiene ikke har sikkerhet for å slippe til på en hurtiglader pga. kø
- når de trenger strøm. Dedikerte hurtigladere vil løse dette.
Når markedet har ordnet tilstrekkelig hurtigladerkapasitet, vil også disse dedikerte
hurtigladerne frigis til alle elbiler.
Tiltak på rutebilstasjonen er gjennomført, sykehuset er under sluttføring og Kjevik
flyplass gjenstår. Også andre knutepunkt kan etter hvert bli vurdert i samråd med
bransjen.

79.

Kristiansand: (kollektivtiltak) - Reasfaltering Tollbodgata, Kronprinsens gate –
Tinghuset.
Tiltaket er en oppgradering av fortauet langs kollektivaksen.

80.

Kristiansand (kollektivtiltak): Lundsbroa – Tangen
Tidligere avsetning til å utbedre veiutformingen for større kjøretøy for svingebevegelser
Lundsbroa – Tangen, er flyttet til prosjekt 83.
Se prosjektnr. 83.

81.

Kristiansand kommune (kollektivtiltak): Utenomhus rutebil
Kristiansand rutebilstasjon – opprusting av holdeplasser.
Tiltaket omfatter opprusting av kantstein langs perrongene, varmekabler i bakken, nytt
gjerde mot Havna og ny asfalt på hele området.
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83.

Kristiansand (kollektivtiltak): Bussframføring Rutebilområde til Bjørndalssletta.
Midlene går til ulike tiltak som skal gi bussen bedre og raskere framføring på
strekningen.

Justering av faser i lyskryss på Lund torg for å sikre bedre trafikkflyt og gi bussene bedre
framføring.
Sees i sammenheng med prosjektnr. 31 og prosjektnr. 80.

85.

Kristiansandsregionen (kollektivtiltak)
Hurtiglading el-buss. Utredning- og gjennomførings tiltak.
Sees i sammenheng med prosjektnr. 104.

Tiltak i den nye belønningsavtalen 2020-2023
101.

Driftstilskudd til kollektivtrafikken
Driftstilskudd til AKT for å opprettholde dagens kollektivtrafikktilbud. Dette innebærer
at belønningsmidlene vil gå til videreføring av tiltak innen takst, frekvens og tilbud på
2019-nivå. Ca. 18 mill. går til takst (fleksikort) og resten benyttes til produksjon
(frekvensøkning). I tillegg til fylkeskommunale bevilgninger og belønningstilskudd vil
AKT bruke oppspart kapital.
AKT har gjennom en del år akkumulert kapitalreserver i selskapet i påvente av en
avgjørelse i egen skattesak med Skatteetaten (tidligere Skatt Sør). Saken er nå
avsluttet, og AKT vil nedskrive denne kapitalen med ca. 20 mill. kr hvert år i noen år
framover. Disse midlene vil gå til å bedre kollektivtilbudet.

104.

Kristiansandsregionen (kollektivtiltak): Hurtiglading for buss.
Utbygging el-infrastruktur for kollektivtrafikken.
Hurtiglading for buss: Som ledd i strategien om å elektrifisere kollektivtrafikken i
regionen må det bygges ut ladeløsninger for buss. To busslinjer i regionen har allerede
elektriske busser og det er planer om videre elektrifisering. Dette er relativt kostbart og
det er behov for et felles løft fra AKT, fylkeskommunen, ATP-samarbeidet og andre for å
få det til.
Sees i sammenheng med prosjekt 85.

105.

Kristiansandsregionen: Hurtiglading el-taxi
Gjenstående prosjekt, rutebilstasjonen, sykehuset på Eg og Kjevik.
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Hurtiglading el-taxi: Dulting for å fortsette satsingen og bedre vilkårene for el-taxi.
Rutebilstasjonen i Kristiansand er bygd og det satset videre på Kristiansands lufthavn
Kjevik og på sentralsykehuset. Det arbeides også med andre sentrale knutepunkt

106.

Kristiansand (kollektivtiltak): Kvadraturen - mindre fremkommelighetstiltak.
Gjennomføring av enkle tiltak for å øke bussens fremkommelighet i Kvadraturen.

107.

Kristiansandsregionen (kollektivtiltak): Universell Utforming (UU) av holdeplasser og
linjer
Universelt utformede holdeplasser og linjer: Arbeidet med å universelt utforme
holdeplassene i rutelinjenettet i Kristiansandsregionen fortsetter. Det arbeides med en
konkret plan for oppgraderingene videre.
Sees i sammenheng med prosjektnr. 66.

114.

Kristiansand kommune (G/S-tiltak): Mosby-Haus - Hengebro tilleggsbevilgning (til
prosjekt 8)
Broa skal binde sammen gang- og sykkelvei mellom Vennesla og Kristiansand. På
østsiden av elva Otra mangler gang- og sykkelvei på mesteparten av strekningen. Dagens
bro er gammel og smal og må oppgraderes. Tidligere bevilget 10 mill. i
belønningsavtalen 2017-2019. Kostnadsberegnet til 26 mill. kr, der Kristiansand
kommunen fullfinansierer broa.
Sees i sammenheng med prosjektnr. 8.

115.

Kristiansand kommune (G/S-tiltak) : Fv. 456 x 457: Kjoskrysset - Fremkommelighet
og trafikksikkerhet for syklende og gående.
Det skal bygges høykvalitets sykkelekspressvei over et nytt Kjoskryss. Dette krysset er
per i dag et T-kryss og har stor trafikk med køproblemer i rushtid. Kollektivtrafikken
hindres. Det er vedtatt reguleringsplan med rundkjøring. Løsningen for sykkel og gang
blir en bro over rundkjøringen.
Det pågår faglige og politiske vurderinger av dette opp mot byvekstavtalen for
Kristiansandsregionen, hvor dette prosjektet er høyt prioritert. Midlene er avsatt i
påvente av nærmere avklaringer. Reguleringsplan er vedtatt, men må ga en mindre
justering.

117.

Iveland kommune (G/S-tiltak): Fv. 3766: Birketveit, Iveland sentrum. G/S-tiltak:
Fortau - Ferdigstillelse.
Gang- og sykkelveinettet (inkl. TS-tiltak) i Iveland sentrum mangler en viktig strekning
øst for fv. 3766 (tidl. fv. 291) like ved kirken, Iveland skole og Åkle. Området øst for Fv.

35

3766 (tidl. fv. 291) vil bil bygd ut og fortettet de kommende årene, noe som vil gjøre
området enda mer sårbart og trafikkfarlig. Det aktuelle arealet er ferdig regulert til
formålet, og mangler kun gjennomføringen av en begrenset anbudskonkurranse og
finansiering før fortauet kan realiseres.
Sees i sammenheng med prosjektnr. 29.

121.

Kristiansand kommune (Søgne) (G/S-tiltak): Fv. 4234 (tidl. fv. 114): ToftelandsveienToftelandsbrua: Fortau
Strekningen, på ca. 300 m., ligger like øst for Tangvall som er tyngdepunktet i Søgne.
Stort potensialet for økt andel syklende og gående.

122.

Lillesand kommune (G/S-tiltak): Fv. 420: G/S-tiltak: Heldal - Tingsaker
Forenklet løsning i Helldalsbakken til en delstrekning av prosjektet.

124.

Kristiansand kommune (Songdalen) G/S- tiltak: Fv. 4234 G/S-Løsning fra innkjøring til
Volleberg til gangbru over Songdalselva v. Birkeli.
Prosjektet har vært inne i porteføljen tidligere, med bevilgning til forsterkning av
skulder og tilskudd til etablering av ny GS bro over elven. Prosjektet skal sikre myke
trafikanter en trygg og god tilgang til den nye broa - til og fra bl.a skolen.
Dette prosjektet er en del av sykkelakse mellom aksen Tangvall og Kristiansand.

126.

Vennesla kommune (G/S-tiltak): Auravegen: Oppgradering/Separering
Auravegen er en svært viktig akse mellom sentrum/kollektiv og Skolevegen hvor det er
mye trafikk til Venneslahallen, svømmehall, videregående skole, ungdomsskole og
barneskole. Er regulert inn i områderegulering sentrum nord. Det er planlagt utvidet
areal for myke trafikanter og dele opp for gående og syklende. Planlagt separering er et
nytt tiltak etter porteføljen for byvekstavtalen ble utarbeidet og er derfor ikke med i
denne.

127.

Birkenes kommune (G/S-tiltak): Tollnes, oppgradering av kryss også TS-tiltak
Birkenes, Tollnes: Det er oppgradering av kryss Tollnes. Dette er et viktig krysningspunkt
og bidrar pr i dag til å begrense gang/sykkeltrafikk ettersom enkelte ikke oppfatter
løsningen som trygg.

Tilsk.

Tilskudd fra staten til takstreduserende tiltak i kollektivtrafikken. Midlene brukes til å
holde takstene på fleksikortordningen lav.
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