Ny bussterminal og reguleringsplass for buss ble åpnet ved UiA i november 2018. Det innebar et
stort løft for kollektivtrafikken i Kristiansand og regionen for øvrig. Samtidig er det tilrettelagt for
syklister og gående. Foto: Statens vegvesen
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1. Sammendrag
Belønningsavtalen 2017-2019: ATP-samarbeidet fikk, i henhold til Belønningsavtalen 2017-2019,
90 mill. kr utbetalt fra Samferdselsdepartementet i 2018. I perioden 2017-2018 er det utbetalt
210 mill. kr.
Biltrafikk:
I perioden 2017-2018 er personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand redusert med
0,5 %. Det har ikke vært økning i biltrafikken i perioden 2009-2018. Rushtrafikken er 3 % lavere
i 2018 enn i 2012. Reduksjonen har holdt seg stabil fra innføringen av tidsdifferensierte bomtakster i
2013 og fram til og med 2018. I snitt var elbilandelen 11,5 % i 2018. I 2016 var den 6,1 % og i 2017
9,2 %.
Busstrafikk: I 2018 økte passasjerturer på bussene i Kristiansandsregionen med 2,4%.
I perioden 2013-2018 har antall passasjerturer totalt økt med 16,3 %.
Sykkeltrafikk:
Grunnet mye problemer med telleapparatene, er Hannevika det eneste punktet der vi har god
statistikk på sykkelbruken. Der økte sykkeltrafikken med 14,3% fra 2014 til 2018.
Ny infrastruktur:
Gang- og sykkelveier / fortau som ble åpnet / ferdigstilt i 2018:



Sykkelsekspressvei fra Myrbakken til Nikkelverket
Gang- og sykkelvei på Slettheia

Kollektivanlegg
 Ny kollektivterminal ved UiA med reguleringsplass, sykkelparkering og ca. 450 m
ekspresssykkelvei-standard.
 Innfartsparkering på Grovane i Vennesla ble formelt åpnet, sammen med et fullverdig
p-anlegg ved Setesdalsbanen.
 Innfartsparkering på Mosby tatt i bruk.
 Terminal for skolebusser og innfartsparkering på Myrane trafikkareal i Birkenes ble
ferdigstilt.
Trafikkulykker:
Statistikken viser 2 drepte i Kristiansandsregionen i 2018, mot 3 i 2017.
Antall hardt skadde var 11, mot 23 i 2017. Det var ingen i kategorien meget hardt skadde
i 2018. Det var det heller ikke i 2017.
Regnskap 2018:
Kristiansand kommune:
Regnskapet for ATP - Kristiansand kommune viser et resultat ved utgangen av 2018 på
6,35 mill. kr. Etter avsetning til bundne fond (ufullførte prosjekt) var det ved årsskiftet et udisponert
beløp på 2,29 mill. kr.
Vest-Agder fylkeskommune:
I 2018 er det regnskapsført bruk av 126,4 mill. kr av de samlede belønningsmidlene. Av
belønningsmidlene som regnskapsførers i Vest-Agder fylkeskommune, ble det overført
12,9 mill. kr av midlene fra belønningsavtalen 2013-2016 til 2019. Tilsvarende ble det overført
59,1 mill. kr fra belønningsavtalen 2017-2019. Renter på belønningsmidlene som står på konto i
VAF, beløp seg til 2,31 mill. kr ved utgangen av 2018.
For Myk pakke er det regnskapsført et forbruk på ca.18,0 mill. kr i 2018.
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2. Generelt om ATP-samarbeidet
ATP-prosjektet, som startet i 2004, ble fra 2010 et permanent regionalt samarbeid.
Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet.
Samarbeidspartnere
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand.
Fylkeskommunene: Aust-Agder og Vest-Agder.
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene og de to fylkeskommunene
er representert. I tillegg deltar Statens vegvesen og Agder Kollektivtrafikk i ATP-samarbeidet.
ATP-sekretariatet
ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.
Grovt sett er oppgavefordelingen i sekretariatet slik:
Kristiansand kommune
- oppfølging av gang- og sykkelveier i myk pakke og ansvar for gang/sykkel generelt
- ansvar for etablering av innfartsparkering
- utarbeidelse av miljøplan – luftforurensning trafikk
- planlegging og gjennomføring av adferdsaksjoner sykkel, gang og buss
Vest-Agder fylkeskommune
- innehar teknisk sekretariat
- hovedansvar for myk pakke
- ansvar for trafikksikkerhet
- ansvar for kollektivtrafikk
- forvalter Belønningsmidler for årene 2010-2012
- forvalter Belønningsmidler for årene 2013-2016
Personell i sekretariatene i 2018:
Kristiansand: Jan Erik Lindjord, rådgiver (30 % stilling), Christen Egeland, rådgiver
(75 % stilling og Bjørne Jortveit, rådgiver (100 % stiling.)
Vest-Agder fylkeskommune: Jan Otto Hansen - sekretariatsleder, Elisabeth Hording Mathiesen –
rådgiver og Egil Strømme - rådgiver. I tillegg bidrar samferdselssjef Vidar Ose og fylkeskommunens
politiske sekretariat.
Saksbehandling
Sekretariatet forbereder saker til fagrådet og klargjør saker til ATP-utvalget.
Vanligvis innstiller fagrådet til ATP-utvalget. Men i saker som må på høring til kommunene, er det
rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet som innstiller. Endringer i Samferdselspakke 1 -myk
pakke, forlenget bompengepakke 2018-2019, belønningsavtalen 2013-2016 og belønningsavtalen
2017-2019 sluttbehandles i Vest-Agder fylkesting.
Møter i 2018: I 2018 ble det avholdt fem møter i ATP-utvalget.
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ATP-utvalgets medlemmer 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Terje Damman, leder, VAF
Tore Askildsen, VAF
Randi Olaug Øverland, VAF
Anju C. Manneråk, VAF
Morten Ekeland, VAF
Inger Lise Hillestad Aasen, AAF
Harald Furre, Kristiansand
Trond Henry Blattmann, Kristiansand
Morten Leuch Elieson, Kristiansand
Jørgen Kristiansen, Kristiansand

11
12
13
14
15
16
17
18

Vidar Lynnæs, Kristiansand
Aase G. Paulsen, Kristiansand
Nils Olav Larsen, Vennesla
Johnny Greibesland, Songdalen
Arne Thomassen, Lillesand
Astrid Hilde, Søgne
Anders Christiansen, Birkenes
Gro-Anita Mykjåland, nestleder, Iveland

Fagrådet
Sammensetningen i fagrådet er den samme som for tidligere teknisk utvalg i Knutepunkt Sørlandet.
Kommunene stiller fortrinnsvis med teknisk leder eller plansjef.
Fagrådet hadde i 2018 denne sammensetningen:
Organ
Vest-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Kristiansand kommune
Vennesla kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune
Birkenes kommune
Lillesand kommune
Iveland kommune
Statens vegvesen
Agder Kollektivtrafikk

Medlemmer
Vidar Ose og Bjørg Hellem
Cato Moen
Knut Felberg
Aslak Wegge / Ingrid S. Konsmo
Torkjell Tofte
Thor Skjevrak
Halvor Nes
Trude Jakobsen
Egil Mølland
Dagfinn Fløistad
Siv Elisabeth Wiken

Samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere
ATP-sekretariatet kommuniserer administrativt med kommunene via en ATP-kontakt i hver
kommune. Dette gjelder utlysning av midler, innspill, høringer og utarbeidelse av ATPs
driftsbudsjett
Tidligere har ATP hatt administrative arbeidsgrupper: sykkelgruppa og kollektivgruppa. Men etter at
Byvekstavtalen fikk sin egen organisasjon, har samarbeidet om veiprosjekt, kollektiv, sykkel og
gange foregått i denne.
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3. Befolkning
Befolkningsutviklingen 2014-2018
Veksten fra 2017 til 2018 var 1,8 % for hele Kristiansandsregionen. I perioden 2014-2018
var veksten 5,1 %.

Område

2014

2015

2016

2017

2018

Vekst
2017-18

Vekst
2014-2018

Kristiansand

87 395

88 447

89 268

91 440

92 282

0,9 %

5,6 %

Søgne

11 145

11 260

11 321

11 342

11 403

0,5 %

2,3 %

Songdalen

6 348

6 419

6 586

6 656

6 706

0,8 %

5,6 %

Vennesla

14 060

14 308

14 425

14 532

14 630

0,7 %

3,9 %

Lillesand

10 277

10 577

10 702

10 871

10 990

1,1 %

6,9 %

5 212

0,5 %

3,2 %

Birkenes

5 053

5 147

5 178

5 187

Iveland

1 308

1 317

1 342

1 330

1 326

-0,3 %

1,4 %

137 475

138 822

140 028

142 549

1,8 %

5,1 %

Kristiansandsregionen

135 586

Kilde: SSB

4. Belønningsavtalene
Belønningsavtalen 2017-2019
Belønningsavtalen 2017-2019 ble undertegnet 30. mai 2017 av Samferdselsdepartementet og
regionen v/ Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Avtalen har en ramme på 300
mill. kr fordelt slik:
2017
120 mill. kr

2018
90 mill. kr

2019
90 mill. kr

Totalt
300 mill. kr

I 2017 ble det utbetalt 120 mill. kr i belønningsmidler til Vest-Agder fylkeskommune.
I 2018 ble det utbetalt 90 mill. kr. En endelig prosjektportefølje for avtalen ble vedtatt i ATP-utvalget
16. juni 2017. Det ble vedtatt en finansieringsplan der midlene brukes slik:

2017
107 mill. kr

2018
100 mill. kr

2019
93 mill. kr

Totalt
300 mill. kr

Belønningsavtalen 2013-2016
Den 13. september 2013 ble det inngått belønningsavtale mellom Kristiansandsregionen v/ VestAgder fylkeskommune og Kristiansand kommune og Samferdsels-departementet. I perioden er det
utbetalt 285 mill. kr i ordinære belønningsmidler og 65 mill. kr i ekstra belønningsmidler – totalt 350
mill. kr.
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4.1 Forbruk og gjenstående midler
Belønningsavtalen 2017-2019

Det er brukt ca. 95 mill. kr av midlene fra belønningsavalen 2017-2019 i 2018.
Med renter overføres ca. 59 mill. kr til 2019. Driftsmidler kollektiv er brukt. Men en del av
infrastrukturtiltakene for kollektiv / sykkel- og gange er foreløpig ikke gjennomført. Ikke fullførte
prosjekt er under planlegging / ferdig prosjektert. De aller fleste vil bli gjennomført i 2019. Enkelte vil
få oppstart i 2019, med planlagt fullførelse i 2020.
2018
Tilgjengelig midler
årsskiftet 2017/2018
Tilskuddsmidler 2018
Totalt tilgjengelig 2018
Forbruk
Gjenstående midler
Renter 2018
Overført til 2019

62,64 mill. kr
90,00 mill. kr
152,64 mill kr
95,30 mill. kr
57,34 mill. kr
1,75 mill. kr
59,09 mill. kr

Belønningsavtalen 2013-2016, inkludert ekstra belønningsmidler 2015 og 2016
Mange av prosjektene fra den belønningsavtalen 2013-2016 ble bygd / gjennomført
i 2018. Det gjenstår kun tre ufullførte prosjekt. Det ble gjennomført prosjekter for
ca. 31 mill. kr i 2018. Det gjenstår ca. 13 mill. kr til gjennomføring av resterende prosjekt. Noen
prosjekt er bygd ferdig, men ikke sluttfakturert.
2018
Tilgjengelig midler
årsskiftet 2017/2018
Forbruk
Gjenstående midler
Renter 2018
Kommunale tilskudd
Overført til 2019

42,82 mill. kr
31,13 mill. kr
11,69 mill. kr
0,56 mill. kr
0,67 mill. kr
12,92 mill. kr

Totalt gjenstående midler
Belønningsmidler 2017-2019, inkl. rentemidler
Belønningsmidler 2013-2016, inkl. rentemidler
Totalt disponible midler årsskiftet 2017/2018

59,09 mill. kr
12,92 mill. kr
72,05 mill kr

Ved årsskiftet 2018/2019 var det totalt 72,05 mill. kr til disposisjon for å gjennomføre prosjekter i de
to belønningsavtalene.
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4.2 Belønningsavtalen 2017-2019
Endringer i porteføljen og bruk av midler
I budsjettet for 2019 ble det vedtatt en del endringer når det gjelder infrastruktur kollektiv og sykkel og
gange. Det gjelder omprioriteringer i avtalen 2017-2019. Det ble ikke gjort endringer for tilskuddet til
drift av busstrafikken.
Nye prosjekt som finansieres av avtalen 2017-2019:
Prosjekt
Utomhus Rutebilstasjonen

Hurtigladestasjon el-taxi
Leskur for kollektivreisende

Lundsbroa-Tangen
Svingebevegelser Lund Torg,
faser i kryss
Innfartsparkering (styrking av
budsjett)
Reasfaltering GS fylkesveier
Bysykkelordning
Reasfaltering Tollbodgt,
Kronprinsens gt.-Tinghuset
Avsatt reserve for å dekke
merforbruk 2019
Totalt

Mill. kr Beskrivelse
1,0 Det er bevilget midler til ny rutebilstasjon.
Men det var ikke bevilget midler til
oppgradering for bussenes
oppstillingsplasser og perrong ved
ny rutebilstasjon.
0,5 Det mangler en dedikert
hurtigladestasjon for taxiene.
1,0 Samarbeidsprosjekt med Tangen
videregående skole. Elever skal sette
opp leskur.
1,4 Kollektivfeltet skal føres helt fram til
krysset Dronningens gt. / Elvegata.
1,0 Antall faser skal reduseres, slik at
ventetid for bussene går ned.
2,1 Leie innfartsparkering Rona og økt
kostnad innfartsparkering på Mosby.
1,1 Stort behov
1 Oppstart implementering
0,8 Nedslitt fortau
1
10,9

Prosjektene i matrisen over er i hovedsak finansiert av kutt i tre prosjekter på til sammen
10,4 mill. kr (for øvrig av renteinntekter):
1. Reguleringsplasser buss: Opprinnelig hadde denne budsjettposten 8 mill. kr. I 2017 kutt på 5,1
mill. kr i 2017. Det satses videre på reguleringsplasser i 2019. Men restbeløp på 2,9 er tilstrekkelig.
2. Ladestasjon elbuss: Store deler budsjettposten på 5 mill. kr er kuttet i 2018
– 4,5 mill. kr. Det er ikke aktuelt å etablere flere ladestasjoner for elbuss i 2019. Det vil bli satset
videre på elbuss i fra 2020. Dette er organisert slik at det er operatøren, Boreal, som
opparbeider og sier utstyret. I dag er dette en del av kontrakten mellom Agder Kollektivtrafikk og
Boreal AS, der boreal har ansvaret.

3. Reasfaltering viktige kommunale sykkelveier: Budsjettposten var opprinnelig 4 mill. kr. I 2017
ble den kuttet med 0,8 mill. kr.
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4.3 Prosjektportefølje belønningsmidler 2017-2019 etter
budsjettvedtak i ATP-utvalget 14. desember 2018
Prosjekter
Drift økt kollektivtilbud og flexikort
Nye driftstiltak - forberedelse BMA
Sum kollektiv drift
Infrastruktur kollektiv
Terminalbygg ny rutebilstasjon, Kvadraturen
Utomhus Rutebilstasjonen
Kollektivterminal Søgne, pilot
Ladestasjoner elbuss
Hurtiglading for el-taxi
Oppgradering av holdeplasser
Leskur for kollektivreisende
Reguleringsplasser buss
Lundsbroa-Tangen
Svingebevegelser Lund Torg faser i kryss
Innfartsparkering
Kollektivterminal UiA, reg.plass og kollektivknutep.
Sum infrastruktur kollektiv:
Sum kollektiv
Infrastruktur sykkel
GS Vatneli-Kilen
Salemsvegen etappe 1
GS fra Bakkane boligfelt til Fv 405, inkl. busstopp
GS Viadukten-Lillesand sentrum
Trygg sykkelparkering kommunene
Reasfaltering av viktige kommunale sykkelveier
Reasfaltering GS fylkesveier
Bysykkelordning
Sum infrastruktur sykkel:
Infrastruktur gange
Reasfaltering Tollbodgt, Kronprinsens gt.-Tinghuset
Fortau Tøane-Valetjønn sør
Asfaltert skulder langs Fv 114
Snarvei Lomtjønn-Piningen
Opprustning til GS Bispegra-Kløvertun
Hengebroa Haus-Mosby, breddeutvidelse
Snarveier Kristiansandsregionen
Sum gange:

2017
2018
2019
Sum
55
57
59
8
14
55
65
73
193

10

10
1

15
0,5
2

4

10
37
92

14,5
79,5

11,9
84,9

63,4
256,4

3,2
1,1
1
6,3

24,3

3
4
3
5
3

11

7

0,8
1
2
1

1
4

3
5
1
9

Avsatt reserve for å dekke merforbruk 2019
Sum totalt

0,5
2
1
2,9
1,4
1,0
2,1

107

95,5

5
6,8

19,8

1

1

98

300,5
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Elbussene betjener to bynære linjer (10 og 13). Den ene trafikkerer Lund og den andre
Kvadraturen-Sykehuset. Foto: Agder Kollektivtrafikk
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5. Trafikkstatistikk
I belønningsavtalen er det kun ett kriterium regionen blir målt etter. Det er nullvekst i
personbiltrafikken i perioden 2017-2019, definert som passeringer gjennom de fem bomstasjonene i
Kristiansand. Sammenlikningsåret er 2016.
Sitat fra belønningsavtalen:
«Denne belønningsavtalen viderefører målsetting om 0-vekst fra belønningsavtalen 2013-2016.
Personbiltrafikken gjennom bomstasjonene skal ikke overstige trafikken i 2016».
Videre er det nedfelt i avtalen hva slags virkemidler som skal brukes. Sitat fra avtalen:
”Det legges til grunn at målsettingene for trafikkavviklingen skal nås gjennom restriktive tiltak for
personbiltrafikk, arealpolitiske virkemidler og kollektivtransportfremmende tiltak (evt. også tiltak for
sykkel og gange), slik det fremgår av byområdets søknad om belønningsmidler. Dersom det ligger
an til at målene ikke vil bli nådd, må byområdet justere virkemiddelbruken.”

5.1 Personbiltrafikk
I 2018 var personbiltrafikken 0,5 % lavere enn i 2016. Målet om nullvekst er dermed oppfylt.
Gjennomgående tendens er at trafikken på europaveiene har økt siden 2013, mens trafikken over
de andre bomstasjonene er redusert. Men i 2018 ble det for første gang på flere år registrert en
nedgang i trafikken på E 18 (Bjørndalsletta). Det kan blant annet henge sammen med bygging av
ny Varoddbru, som skaper kø.

Passeringer gjennom bomstasjonene 2013-2018:
2013

2014

2015

2016

2017

2018

18 681 482

18 469 230

18 646 756

18 687 753

18 681 155

18 585 568

Reduksjon
2016-2018
0,5 %

Krsitiansand holdt seg på samme nivå i 2017 som i 2016, men ble redusert en 0,5 % i 2018.
Statistikkilde: Ferde AS.

Fra 2016 til 2017 var personbiltrafikken så å si like stor. Det betyr at nedgangen de to siste årene
skjedde i 2018 – en reduksjon på 0,5 %. I fjor var det nedgang på alle bomstasjoner, så nær som på
E 39. Der var økingen 0,3 %. Gjennom bomstasjonen på Presteheia ble det registrert en nedgang
på hele 6,8 %. Det må bety at flere sykler, går og tar buss fra Gimlekollen til byen.
Bomstasjon

E18
E39
Rv 9 Grim
Presteh.
Sødal
Totalt

2013

7 889 251
6 897 656
2 415 770
521 073
957 732
18 681 482

2014

2015

2016

2017

2018

7 956 390
6 923 559
2 134 829
510 019

8 138 195
7 161 861
1 881 288
508 833

8 179 628
7 175 537
1 876 309
505 848

8 211 598
7 189 454
1 834 865
506 146

8 141 116
7 210 016
1 834 373
471 175

Endr.
20162017
i%
0,4
0,2
-2,2
0,1

944 433
18 469 230

956 579
18 646 756

950 431
18 687 753

939 092
18 681 155

928 888
18 585 568

-1,2
0,0 %

Endr.
20162018
i%
-0,9
0,3
0,0
-6,9
-1,1
0,5%

Tabellen viser antall passeringer gjennom bomstasjonene i perioden 2013-2018. I 2018 er det bare
trafikken på E39 som har økt. Nedgangen på Rv 9 har stoppet opp. Trafikken over Presteheia har gått
markert ned. Statistikkilde: Ferde AS.
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Personbiltrafikk
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Personbiltrafikken i 2018 var 0,5 % lavere enn i 2016. Regionen klarer stadig å levere på
nullvekstmålet. Statistikkilde: Ferde AS.
20000000
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14000000

E18

12000000
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10000000

Rv 9 Grim
Presteheia

8000000

Sødal
6000000

Totalt

4000000
2000000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Personbiltrafikken fordelt på de fem bomstasjonene for perioden 2013-2018. Trafikken på E 18
er redusert fra 2017 til 2018. Det har også trafikken ved bomstasjon på Sødal og trafikken
over Presteheia. På E 39 har trafikken økt litt, mens det er nullvekst på Rv 9.
Statistikkilde: Ferde AS.

Gjennom mange år har trafikken på europaveiene økt. Men denne økningen er veid opp av en
markant nedgang på Rv 9, og i tillegg en nedgang gjennom de andre bomstasjonene. I 2018 er
dette bildet endret. Det er registret en nedgang på E 18 med 0,9 %. Nedgangen på Rv 9 har stoppet
opp, mens nedgangen på Presteheia fortsetter etter en liten økning i 2017. Økningen på E 39
fortsetter. Det skyldes trolig at den kapasitetsøkningen som kom etter åpningen av et ekstra
kjørefelt over Vesterveibroa og etablering av to felt i rundkjøringen på Rosseland, fortsatt gir effekt. I
tillegg er mye trafikk fra Tinnheia er sluset over på E 39, på vei inn mot byen. Denne trafikken
passerer bomstasjonen på Vesterveien i stedet for bomstasjonen på Rv 9.
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Lette biler
1800000
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Figuren viser hvordan trafikken for personbiler har utviklet seg de siste tre årene.
Det er i forhold til nivået i 2016 at regionen skal levere på nullvekst.
Statistikkilde: Ferde AS.

Elbiler
Antall elbiler gjennom bomstasjonene har økt kraftig i perioden 2014-2018. I 2013 utgjorde elbilene
bare 0,7 % av personbiltrafikken, mens elbilene utgjorde 11,5 % av personbilene i 2018. Elbilene
inngår i statistikken for totaltrafikk og rushtidstrafikk.
Dersom man trekker ut alle passeringene av elbiler i bomringen, viser det seg at nedgangen i
konvensjonelle biler / hybridbiler var 3 % fra 2017 til 2018. Fra 2013 til 2018 har nedgangen vært
hele 11,3 %.

Andel EL-biler
14,0
12,0

% EL-biler

10,0
8,0
EL-biler 2016
6,0
4,0

EL-biler 2017
EL-biler 2018

2,0
0,0

Figuren viser en kraftig vekst i andelen el-biler fra 2016 til 2018. Statistikkilde: Ferde AS
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Andel elbiler i prosent av total trafikk
2017
Bomstasjon
2013
2014
2015
2016
9,5
E18 Bjørndalsletta
1,9
3,9
6,1
8,9
E39 Vesterveien
2,0
3,9
5,9
8,4
Rv9 Grim
1,8
4,1
6,1
15,1
Presteheia
3,0
6,4
10,5
7,0
Sødal
1,4
3,2
4,7
9,2
Snitt totaltrafikk
0,7
2,0
4,0
6,1
Det blir stadig flere elbiler som passerer bomstasjonene. I 2018 var 11,5 % av alle passeringer
en elektrisk drevet bil. Statistikkilde: Ferde AS.

2018
11,8
11,1
10,8
18,7
9,1
11,5
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Alle personbiler

Figuren viser utviklingen i personbiltrafikken og forholdet mellom elbiler og konvensjonelle biler. Den brune
kurven viser hvordan totaltrafikken, inkludert elbiler har utviklet seg, mens den blå kurven viser hvordan
passeringer med konvensjonelle biler / hybridbiler har utviklet seg. I 2018 var 11,5 % av alle passeringene
gjennom bomstasjonene elbiler. Statistikkilde: Ferde AS.

5.1.1 Tidsdifferensierte bomsatser
Tidsdifferensierte bomsatser ble innført 16. september 2013. Statistikk viser at nedgangen i rush fra
2012 til 2018 har vært 3,1 %. Det skjedde en markant nedgang umiddelbart ved etablering i av
tidsdifferensierte bomstaser.
I 2018 økte rushtrafikken med 0,3 % sammenliknet med 2017. I morgenrushet økte trafikken med
1,4 %, mens den ble redusert med 0,9 % på ettermiddagen.
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Rushtrafikk morgen og ettermiddag

Rushtid
Morgen
Ettermiddag
Sum

Redusert
trafikk
2012-2018
-56 660
-126 674
-183 334

Endring %
-1,8
-4,4
-3,1

Tabellen viser at reduksjonen i rush
er betydelig større i ettermiddagsrush
enn i morgenrushet.

Endring i rushtrafikk høsten 2013 etter innføring av tidsdiff. bomsatser
2012

2013

Endring

Prosent

Uke 38 og 39

244 325

226 533

17 992

-7,3

okt

549 195

519 858

29 337

-5,3

nov

542 537

492 015

50 522

-9,3

des
425 749
439 115
13 366
3,1
Statistikk fra ukene og månedene etter innføring av tidsdifferensierte bomsatser
i september 2013 viser en markant reduksjon sammenliknet med tilsvarende
periode i 2012.

5.2 Passasjerutviklingen for buss
Gjennom mange år er det brukt belønningsmidler for å styrke rutetilbudet i regionen. Statistikk fra
Agder Kollektivtrafikk viser at dette har gitt god effekt. Busstrafikken har vært i vekst hvert år i
avtaleperioden 2013-2016, og denne gode utviklingen har fortsatt inne i den nye avtaleperioden i
2017-2019.
Fra 2017 til 2018 har det vært en økning i passasjertallene i Kristiansandsregionen
på 2,4 %. Det utgjør en økning på i overkant av 220.000 bussreiser.
I perioden 2013-2018 økte antall passasjerturer med 16,3 %. Det skyldes en rekke forhold: bedre
rutetilbud, moderate priser på periodekort, flexikort, appene «AKT reise» og «AKT billett»,
sanntidsinformasjon, oppgraderte busstopp, nye kollektivfelt og flere innfartsparkeringer.
Gode data på etterspørselen etter kollektivtilbudet er viktig. Dessverre opplevde AKT
svikt i deler av datafangsten i 2018, spesielt første halvår. En rekke forbedringstiltak ble
gjennomført. I løpet av høsten 2018 var kvaliteten på dataene igjen oppe på et akseptabelt nivå.
Det ble installert automatisk passasjertelling, slik at både av- og påstigning blir registrert, uavhengig
av betalingsregistrering. Fra 1. januar 2019 har alle bussene fått
installert automatisk passasjertelling. Reisestatistikkene var tidligere kun basert på data fra
billettsystemet, dvs. avlesning av billettregistreringene om bord på bussene. Med innføring av
mobilbillett har de nye avleserne på bussene, spesielt avlesing av QR-koden, hatt
innkjøringsutfordringer.
Problemene med passasjertelling i 2018 har ført til at en god del reiser ikke er registrert. Det betyr
at den reelle økningen fra 2017 til 2018 kan være større 2,4 %.
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Antall bussturer øker stadig i regionen. Fra 2013 til 2018 har økningen vært 16,3 %.
Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk.

Grafen over, og etterfølgende tabell, gjelder Kristiansandsregionen med de fire kommunene i VestAgder: Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.

2013
Bussmetro
Andre ruter
Kristiansand
Sum

2014

2015

2016

2017

2018

3 564 680

3 718 197

3 764 033

3 890 456

3 796 897

3 720 939

4 557 164

4 759 481

4 775 203

5 028 176

5 426 742

5 723 281

8 121 844

8 477 678

8 539 236

8 918 632

9 223 639

9 444 220

Utviklingen i busstrafikken viser en jevn økning. Fra 2013 til 2018 har økningen vært 16,3 %. Statistikkilde:
Agder Kollektivtrafikk.

Totalt sett har metroruter og andre ruter i regionen hatt fin vekst de siste årene. Av ulike årsaker har
metrorutene hatt en nedgang de siste to årene. I 2017 skyldtes det omleggingen av M3. Når den
ikke lenger gikk nedom Vågsbygd senter, påvirket det passasjerstatistikken for metrorutene.
Passasjerturene mellom Vågsbygd senter og Slettheia ble registrert på lokalrute nr. 53.
Nedgangen på metroruter i 2018 skyldes i hovedsak at Linje 01 Flekkerøy - Sørlandsparken over
Lund er medregnet som bussmetro. Denne ble lagt ned fra 1. januar 2018, slik at passasjerer
mellom Lund og byen nå tar andre linjer.
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Linje 100 Kristiansand-Arendal

Linje 100 har hatt en jevn vekst i perioden 2013-201, men fikk en dupp i 2018.
Det skyldes at Linje 101 mellom Arendal og Grimstad ble styrket.
Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk

Linje 100 mellom Kristiansand og Arendal har hatt en jevn vekst i perioden. Det skyldes for det
første økt frekvens, men også at ruten ble lagt om i Arendal i 2015, slik at den gikk til Sam Eyde vgs
og via Nedenes. Fra Sommeren 2016 flatet veksten noe ut. Det skyldes blant annet at den ikke
lengre kjøres til Sam Eyde vgs, men starter i sentrum. Nedgangen i 2018 skyldes at linje 101
mellom Arendal og Grimstad ble styrket og tok mye av lokaltrafikken. Det er også innført påstigning
og avstigningsbegrensninger i Kristiansand, slik at lokaltrafikk til og fra Sørlandsparken ikke
benytter linje 100. Linje 100 er subsidiert med belønningsmidler siden 2009.
Linje 36 – Kristiansand-Birkeland-Lillesand
Statistikken som gjengis i rapporten handler om bussruter som får tilskudd fra ATP.
Det finnes også noen få ruter i Kristiansandsregionen som ikke gis tilskudd fra ATP.
Linje 36 som går mellom Kristiansand, Birkeland blir delvis finansiert med ATP-midler. Fra
sommeren 2018 ble linje 137 Birkeland – Kristiansand slått sammen med Linje 36 Tveit –
Kristiansand. Denne linjen har ca. 115 000 passasjer-turer i året.

5.3 Sykkelstatistikk
Sykkeltrafikken i Kristiansand og i Kristiansandsregionen er i klar vekst. I RVU 2013/14 var
sykkelandelen 10 prosent for Kristiansand og 8 prosent for regionen. Den gode utviklingen generelt
sett i Kristiansandsregionen skyldes i første rekke at gang- sykkelveinettet stadig er blitt bedre,
inkludert sykkelparkering. Bompenger og tidsdifferensierte bomsatser har effekt. Det har også
satsing på gange- og sykkelkampanjer. Arbeidet til aktive sykkelklubber har også betydning.
Ved det mest pålitelige målepunktet i byen, Vesterveien – Hannevika, var det en økning på 14,3 %
fra 2017 til 2018. Det har vært kontinuerlig vekst i sykkeltrafikken siden 2015. Statistikken baseres
på såkalt sikre uker, utenom vinter og ferieperioder.
I august 2018 åpnet en viktig parsell av sykkelekspressveien fra Myrbakken til Nikkelverket. Dette
har klart bidratt til økt sykling fra Vågsbygd i fjor.
Det foreligger statistikk fra flere tellepunkt – Oddernesbroa (E 8), Vollevann (Fv 452), Vollevann
(E18) og Gartnerløkka (Rv9). Men statistikken er foreløpig til dels meget mangelfull og kan ikke
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danne grunnlag for å si noe sikkert om trender. Tellepunktene er under oppgradering, slik at de får
fast strøm. Om et par år vil data fra disse tellepunktene
bli sikrere.

Sykkelpasseringer per dag Hannevika
ukene 19-22, 34-38 og 42-47
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Statistikk for sikre uker, ekskludert vinter og ferieperioder, viser en meget god utvikling for byens
sikreste tellepunkt, Hannevika like vest for Kvadraturen. Statistikk: Statens vegvesen
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6. Infrastrukturprosjekter
Utbygging av infrastruktur er et helt sentralt og langsiktig virkemiddel for å redusere biltrafikk. I
perioden 2009-2018 er det bygd nesten 6 km kollektivfelt / bussgater. I samme periode er det bygd
eller rehabilitert nesten 40 km gang- og sykkelveier. I oversikten er det tatt med prosjekter også
med andre finansieringskilder enn belønningsmidler.

6.1 Kollektiv – ferdige prosjekt
Kollektivterminal og reguleringsplass UiA
5. november 2018 ble ny kollektivterminal med reguleringsplass og sykkelparkering åpnet. Det
hører også 450 sykkelvei med fortau – i sykkelekspress-kvalitet.
Anlegget er i sin helhet finansiert av belønningsmidler. Anlegget har kostet 28 mill. kr.
For disse millionene har innbyggerne fått store, flotte busskur og brede, hellelagte perronger i
universell utforming, slik at kollektivreisene blir tilpasset alle brukergrupper. For bussjåførene er det
bygd en sjåførbu, som elevene på Tangen videregående skole har oppført. Flere av talerne trakk
fram det fine samarbeidet med skolen, og innsatsen fra elevene. Det er også bygd en
reguleringsplass for busser, slik at busser kan vente på å komme i rute. Der kan det også plasseres
busser i beredskap, i forbindelse med spesielle behov.

Studentleder Benedicte Nordli klippet snor sammen med fylkesordfører Terje Damman.
Her er de flankert av byggeleder Trond Nøkleberg (t.v.) og varaordfører i Kristiansand,
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Jørgen Kristiansen. Foto: Bjørne Jortveit

Terminalen ligger midt på bildet med perronger, busskur, sykkelparkering og
grøntanlegg. Reguleringsplassen øverst til venstre. 450 m separert gang- og
sykkelvei er en del av prosjektet. Foto: Statens vegvesen

Bussbrukerne har fått en moderne kollektivterminal. Foto: Bjørne Jortveit
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I forbindelse med ny kollektivterminal er det bygd 450 meter sykkelvei med fortau og
sykkelparkering under tak. Foto: Bjørne Jortveit

Myrane trafikkareal
På Myrane langs Fv 402 i Birkenes kommune ble det høsten 2018 bygd ferdig en kombinert
bussholdeplass for skolebusser og innfartsparkering. Myrane trafikkareal ligger like i nærheten av
de to skolene Birkeland skole og Valstrand skole. Området er velegnet fordi det ligger både nær de
to skolene og mange av de eldre boligområdene i kommunene. Det ligger samtidig nær de nyeste
boligområdene og Birkeland sentrum.
Prosjektet har kostet finansiering på 5,3 mill. kr i belønningsmidler. Prosjektet har kostet
ca. 8 mill. kr . Birkenes kommune har fått 5,3 mill. kri belønningsmidler for å bygge anlegget.
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På Myrane er det anagt 10 p-plasser for innfartsparkering for de som bil sette fra seg
bil og ta buss i retning Lillesand. Det er plass til å utvide antall plasser hvis det bior
behov. Foto: Bjørne Jortveit
Anlegget har disse dimensjonene: 7400 kvadratmeter, overvanns- og drenssystem ca. 400 m,
asfaltering ca. 6300 kvadratmeter, kantsetting ca. 800 m, grøntanlegg ca. 2100 kvadratmeter,
venteskur, gatebelysning, sykkelparkering og skilting.

Innfartsparkering på Grovane
Innfartsparkeringen ved Setesdalsbanens anlegg på Grovane i Vennesla ble formelt åpnet 21.
november 2018. Anlegget har vært i bruk i hele 2017.
Innfartsparkeringen inngår i et større prosjekt, der hele parkeringsområdet hos Setesdalsbanen er
oppgradert til samme standard.
Anlegget er bygd i to trinn. Innfartsparkeringen med ny bussholdeplass og ny innkjøring
til parkeringsplassen ble bygd først. Innfartsparkeringen har 33 biloppstillingsplasser
og er bygd i regi av ATP-samarbeidet for statlige belønningsmidler. Denne delen har kostet ca. 3,5
mill. kr. Anlegget er først og fremst bygd for innbyggere i Iveland og øvre del av Vennesla. De kan
sette fra seg bilen gratis på Grovane og ta Venneslabussen videre mot Kristiansand. Det går to
busser i timen rushtid. Innfartsparkering brukes også som parkering for besøkende til
Setesdalsbanen
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Innfartsparkeringen på Grovane med p-plass og nytt busstopp med sykkelparkering.
Anlegget er bygd for innbyggere i Iveland kommune og øvre deler av Vennesla kommune. Foto:
Kalucjia Samir, Statenes vegvesen

Snorklipp. Fra venstre: Inger Ann Fidjestøl i Statens vegvesen, ordfører Nils Olav
Larsen, ordfører Gro Anita Mykjåland, avdelingsleder ved Setesdalsbanen Øystein Aas
og fylkesordfører Terje Damman. Foto: Bjørne Jortveit
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Mosby innfartsparkering

Innfartsparkeringen på Mosby stod ferdig i desember 2018.
Innfartsparkering på Mosby i Kristiansand ble bygd ferdig i desember 2018. Det er anlagt 24 pplasser og sykkelparkering (12 stativ med tak). Anlegget er bygd av Kristiansand ingeniørvesen og
skal driftes av Statens vegvesen.
Innfartsparkeringen er strategisk plassert ved Rv 9, like ved rundkjøringen, der Fv 405 til Vennesla
starter. Venneslabussen, bussen til Høietun og bussene mellom Evje og Kristiansand passerer
innfartsparkeringen. I tillegg er det bensinstasjon og matbutikk rett ved innfartsparkeringen. Det
betyr at brukere av innfartsparkeringen kan få gjort andre gjøremål på stedet. Det øker
attraktiviteten til innfartsparkeringen.
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6.2 Kollektiv – igangsatte prosjekt
Terminalbygg - ny rutebilstasjon i Kvadraturen
Bygging av ny rutebilstasjon startet høsten 2018. Etter planen skal den stå ferdig sommeren 2019.
Ikke minst for å redusere klimaavtrykket, bygges det nye terminalbygget i stor grad av tre.
Terminalbygget delfinansieres med 20 mill. kr i belønningsmidler (2017-2019). Den nye
rutebilstasjonen bygges like nord for der den gamle står i dag. Byggearbeidene startet høsten 2018.
Etter planen skal rutebilstasjonen stå ferdig sommeren 2019. Det er avsatt 1 mill. i belønningsmidler
(2017-2019) å asfaltere oppstillingsplass for busser, sette kantstein og legge varme i fortau ved
terminalbygget.
Hurtigladestasjon taxi
Kristiansand Parkering har kjøpt inn en ny hurtigladestasjon dedikert for el-taxi ved siden av
allerede etablert stasjon i Kvadraturen. Anlegget monteres tidlig i 2019.
Hovedstasjon for taxi ligger vis á vis. Dette vil bli et flott incentiv for taxieiere, til
å investere i el-drevne drosjer.
Kollektivterminal Søgne
Søgne kommune arbeider med reguleringsplan fort deler av sitt kommunesentrum, Tangvall. Denne
innbefatter ny kollektivterminal. Reguleringsplanen blir trolig vedtatt
i 2019, slik at bygging kan starte i år. Det er satt av 15 mill. kr til prosjektet. Denne terminalen skal
være en pilot for kommende kollektivterminaler i de andre omegnskommunene rundt Kristiansand.

6.3 Kollektivprosjekt - eksklusiv infrastruktur vei
I 2018 har Agder Kollektivtrafikk fullført alle prosjekt med finansiering av midler fra
avtalen 2013-2016 (ekstra belønningsmidler 2015 og 2016). Mindreforbruk er overført til nye
prosjekt.
Fra belønningsavtalen 2013-2016 er det totalt brukt i underkant av 1,5 mill. kr.
Prosjekt
Signalprioritering og APC
Mobilbillett
Nettbutikk, 3. parts salgsmuligheter
Totalt forbruk

Forbruk 2018
mill. kr
1 208 000
208 000
50 000
1 466 000

Signalprioritering og APC
Totalt er det det er brukt ca. 11,7 mill. kr i belønningsmidlene fra avtalen 2013-2016 til
signalprioriterings og automatisk passasjertelling (APC) for bussene. Dette gjelder alle trafikklys i
Kvadraturen og Lund Torg. Dette systemet skal «snakke» med sanntidssystemet i bussene slik at
bussene blir prioritert i lyskryssene. I 2018 ble de brukt ca. 1,2 mill. kr til signalprioritering og APC
Signalprioriterings-systemet (ITS) ble ferdigstilt i 2018, og skal settes i drift tidlig i 2019. Foreløpig
har det bare vært testing.
Automatisk passasjertelling (APC) er innført for å bedre kvaliteten på passasjerstatistikken. Dette
systemet teller både på- og avstigende ved hjelp av sensorer montert over bussenes dører. Fra
januar 2019 skal samtlige busser være utstyrt med APC og endringen i målemetode for

25

påstigende, kan innebære en omlegging av reisestatistikken/rapporteringsform fra AKT i tiden
fremover.
Systemet for automatisk passasjertelling bidrar til:
 Bedre kvalitet på måling av faktisk etterspørsel etter bussavganger
 Nye data for påstigning og avstigning
 Måling av faktisk kapasitetsutnyttelse
 Data i sanntid

Mobilbillett
I 2018 ble det lagt inn mulighet for å kjøpe periodekort i mobilbillett-løsningen. Dette skjedde i
desember 2018. Bussreisende kan kjøpe periodekort i appen «AKT billett».
Nettbutikk med 3. parts salgsmuligheter
I 2018 ble det brukt 50.000 kr til å videreutvikle nettbutikken.

6.4 Sykkel og gange – ferdige prosjekt
Oppgradering Vesterveien-Myrbakken (sykkelekspressvei)
31. august 2018 ble sykkelekspressveien ved Nikkelverket åpnet. Strekningen på
1,1 km fra Myrbakken til Kolsdalen har kostet 87 mill. kr, inkludert nye busstopp.

Carl Erik Moe ble den aller første syklisten som passerte på den nye parsellen av
sykkelekspressveien. Han fikk en t-skjorte med «Del veien» fra fylkesordfører
Terje Damman. Foto: Bjørne Jortveit
Fylkesordfører Terje Damman og varaordfører i Kristiansand og Jørgen Kristiansen som klippet
snor ved åpningen. Like etter syklet en horde med blide syklister sluppet inn på den nye traseen og
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gjennom kulverten og videre innover mot byen. Alle bilene til Nikkelverket og Hennig-Olsen Is kjører
nå over kulverten. Dermed er de syklende og gående mye tryggere enn tidligere.
Samtidig som sykkelekspressveien er bygd, er det også anlagt seks ny busstopp: to ved Blørstad,
to i Hannevika og to ved Nikkelverket. Busstoppene skal betjene Hannevik-området, inkludert
ansatte på Nikkelverket og Hennig. Hannevika er nå blitt et viktig kollektivknutepunkt, der beboere i
Vågsbygd kan bytte buss og reise vestover på E39. Olsen Is. Alle busstoppene ble tatt i bruk før jul
2018.
Det er brukt ca. 30 mill. kr i belønningsmidler til å bygge sykkelsekspressveien fra Vesterveien ved
Nikkelverket til Myrbakken. Prosjektet er et spleiselag mellom belønningsmidler og bompenger.
Selve kulverten er finansiert av andre statlige midler enn belønningsmidler. Sykkelekspressveien er
bygd for syklister og gående fra Vågsbygd og Hellemyr. Halvparten av strekningen er også
innfartsåre for syklister fra Søgne og Songdalen.
En liten åsrygg på høyde med Nikkelverket er senket. Fjernvarmeledningen ble først lagt dypere.
Deretter ble gang- og sykkelveien, som ligger over ledningen, senket. Hensikten var at bakken
skulle bli mindre bratt for gående og syklende.

Sykkelekspressveien går i en kulvert under ny adkomst til Nikkelverket og Hennig. Olsen Is.
Dermed er en farlig krysning i plan en saga blott. Foto: Bjørne Jortveit
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I tillegg til sykkelsekspressvei er det bygd fire nye busstopp, to i Hannevika og to ved
Nikkelverket. Busstoppene ble ikke 100 prosent ferdige i 2018. Foto: Bjørne Jortveit
Ny gang- og sykkelveitrasé ved Vennesla ungdomsskole
Kommunal vei. Prosjektet er en omlegging av en eksisterende gang- og sykkelvei som tidligere
delvis har gått gjennom skolegården til ungdomsskolen. Ny gang- og sykkelvei inkludert belysning
ble ferdigstilt tidlig i 2018. Prosjektet er gjennomført av hensyn til skolen, jobbpendlere som
passeres skolen, og fordi det bygd ny svømmehall ved siden av skolen. Nå er all gang- og
sykkeltrafikk organisert på en god måte. Vennesla kommune har gjennomført prosjektet.

Ny gang- og sykkelvei ved Vennesla ungdomsskole.
Foto: Bjørne Jortveit
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6.5 Sykkel og gange – igangsatte prosjekt
Gang- og sykkelvei Vatneli-Kilen i Songdalen
Prosjektet er under bygging. Anleggsstart var 2018. Dette prosjektet i Songdalen kommune har en
finansiering på over 30 mill. kr. Belønningsmidler på 3 mill. kr er med på å fullfinansiere gang- og
sykkelveien. Vest-Agder fylkeskommune finansierer resten av prosjektet.
Gang- og sykkelvei – Bakkane boligfelt til Fv 405 i Iveland
Arbeidet med å bygge gang- og sykkelvei fra boligfeltet Bakkane til Fv 405 startet
i desember 2018. Dette ligger på Vatnestrøm, som er et av de tre tettstedene i Iveland kommune.
Statens vegvesen er regulant og gjennomfører prosjektet i samarbeid med Iveland kommune.
Fremdriftsplanen er at ny gang- og sykkelvei skal stå ferdig 1. juni 2019. Prosjektet har en
finansiering på 3 mill. kr i belønningsmidler. Iveland kommune fullfinansierer prosjektet, som har en
kostnadsramme på ca. 7 mill. kr.

Gang- og sykkelveiprosjektet på Vatnestrøm startet desember 2018.
Foto: Helge Håverstad, Iveland kommune.

Asfaltert skulder langs Fv 114 i Songdalen
Det ble opprinnelig avsatt 2 mill. kr til en asfaltert skulder langs Fv 114 bort til bro over Songdalselva
til Birkelid. Men høsten 2017 tok flommen denne broa. Songdalen kommune har prosjektert ny bro,
og har brukt 0,75 mill. kr av rammen til dette. Den resterende delen av rammen er brukt til
undersøkelser av grunn og erosjonssikring. Midler til asfaltert skulder, eller annen løsning, vil inngå i
en ny belønningssøknad for regionen. Ny bro skal finansieres av Songdalen kommune.
Ny bro og asfaltert skulder vil dekke behovet for mange elever på Oasen skole som bor i Søgne.
Per i dag busses elevene en lang runde, helt fram til skolen.
Breddeutvidelsen Haus-Mosby i Kristiansand
Hengebroa fra Haus til Mosby i Kristiansand må restaureres. Det er prosjektert ny bro med
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breddeutvidelse, slik at den blir mye bedre å sykle på. Forhandlinger med grunneier pågår. Broa
bygges trolig i 2019 / 2020. Det satt av 10 mill. kr i belønningsmidler til prosjektet. Kristiansand
kommune fullfinansierer prosjektet.
I dag er hengebroa den så smal at to myke trafikanter knapt kan møtes. Broa er en del av en
sykkelforbindelse fra Vennesla til Kristiansand.
Opprustning til GS Bispegra-Kløvertun i Kristiansand
Det er ferdig planlagt oppgradering av grusvei til fullverdig gang- og sykkelvei fra Bispegra til
Kløvertun på Lund. Planen er å igangsette og bygge prosjektet i 2019.
Trygg sykkelparkering
Det er prioritert 24 lokasjoner i regionen for etablering av såkalt sikker sykkelparkering.
Med sikker sykkelparkering menes at syklene kan låses fast til sykkelrammen med de beste
sykkellåsene som finnes på markedet. Alle lokasjonene er kollektivknutepunkt i regionen. Så godt
som alle lokasjoner vil få sykkelstativ med tak. Høsten 2018 ble det gjennomført en konkurranse for
å kjøpe inn stativ med tak til samtlige lokasjoner.
Reasfaltering viktige kommunale gang- og sykkelveier
3,2 mill. kr midler til reasfaltering på kommunale gang- og sykkelveier ble utlyst
i desember 2018. Tiltakene skal etter planen skal gjennomføres i løpet av 2019.
Snarveier i Kristiansandsregionen – 2 mill. kr
Snarveier i hele regionen er under planlegging. En ble ferdigstilt i 2018 – snarvei
Stokkelandsskogen-Gamle Årosvei.
Gang- og sykkelvei Viadukten til Lillesand sentrum
Arbeidet med å bygge fortau og sykkelfelt mellom gamle E 18 og Lillesand sentrum startet i 2017.
Nederste del fra Nav-bygget i sentrum og et stykke nordover er ferdig. Den øverste delen bygges
ferdig våren 2019.
Prosjektet har en finansiering på 13 mill. kr i belønningsmidler. Lillesand kommune fullfinansierer
prosjektet. Rør for vann og kloakk, finansiert av Lillesand kommune, inngår i et totalt prosjekt.
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Nederste del av fortau og sykkelfelt mellom Viadukten og Nav-bygget ble gjort
ferdig høsten 2018. Foto: Bjørne Jortveit

Øverste delen av prosjektet, der det også inngår bygging av ny vei, gjøres ferdig
våren 2019. Slik så det ut i slutten av november 2018. Foto: Bjørne Jortveit
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Bysykkelordning
Kristiansand kommune har vedtatt at det er ønskelig å innføre en bysykkelordning i de sentrale
delene av Kristiansand. I 2018 ble det gjort et grundig kartleggingsarbeid for å se hvilke erfaringer
som er gjort i andre norske byer. Det bevilget 1 mill. kr for å komme i gang med implementering.

6.6 Småprosjekter i kommunene
I tillegg til store kollektiv-, sykkel og gange-tiltak utføres det en rekke mindre fysiske tiltak
hvert år. De gjøres med midler fra disse to finansieringskildene:



Sekkeposter Samferdselspakke 1, myk pakke: kollektiv, sykkel og trafikksikkerhetstiltak.
Midler som årlig utlyses av ATPs driftsmidler (35 kr per innbygger).

I 2018 er følgende prosjekter fullført. (Listen er ikke uttømmende).

Vennesla:
Fortau Storevollhei
Belysning Skoleveien
Søgne:
Busslomme ved Torvmoen
Lillesand:
Fortau Bellevue
Birkenes:
Forbedret kryssløsning nær Valstrand skole
Kristiansand:
Snarvei Lovisenlund skole
Belysning snarvei langs Grimsbekken
Sykkelstativ Vardåsen
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7. Kollektiv drift
I Kristiansandsregionen har belønningsmidlene fra staten vært benyttet til økt produksjon av
kollektivtransport i mange år. Dette har vært et svært viktig element for å utvikle og forbedre
kollektivtransporten i vårt område. I 2018 ble det avsatt 65 mill. kr til drift av kollektivtilbud i
regionen. Alle disse midlene er brukt for å realisere ruteforbedringer iverksatt i 2018 og i tillegg
videreføre forbedringer som ble satt i gang i 2017.
Nye taksttiltak
I oktober 2017 ble det foretatt en stor omlegging av takster og soner. Samtidig ble det lansert
enkeltbilletter på mobiltelefon, basert på samme salgsplattform som Ruter i Oslo/Akershus. I 2018
ble prisene beholdt uforandret fra 2017. Hensikten med omleggingen i 2017 var å få bussene
raskere frem ved å minimere billettkjøp på buss /hos sjåføren. Gjennom en radikal forenkling av
priser og soner, er kundene i dag i stand til å være mer selvhjulpne når de skal kjøpe billetter. Dette
forsterkes ytterligere med en stor rabatt for de som kjøper billettene på forhånd.
Høsten 2018 ble periodebillettene også lansert på mobil. I tillegg til de godt innarbeidede
periodebillettene 30-dagers billett, ble det også lansert kortere perioder som 7-dagers- og 24timersbillett. Erfaringene fra omleggingen viser at det tar tid før kundene endrer vanene, men vi
registrerer en sterk økning i billettsalget på mobil siste halvår 2018.
Miljøvennlig busser
I 2018 er det gjennomført store endringer for bussdriften i regionen. Boreal AS overtok kjøringen fra
Nettbuss 1. juli 2018. Boreal kjøpte inn en flunkende ny busspark, i alt 155 busser, hvorav fem
elbusser og 150 hybridbusser går på biodrivstoff. Den nye bussparken reduserer utslippene med
10.000 tonn CO2 i året.
Et nytt bussanlegg på Dalane (finansiert av Vest-Agder fylkeskommune) like nord for byen er tatt i
bruk med oppstillingsplasser, verkstedgarasjer og ladestasjon for elbussene. Også på sykehuset er
det anlagt en ladestasjon.
Forbedringer i rutetilbudet
En gradvis forbedring av rutetilbudet ble gjort tidlig våren 2018, mens den mest omfattende
opptrappingen av tilbudet skjedde 25. juni, i forbindelse med at Boreal overtok som operatør.
Ruteforbedringene har en årlig kostnad på 7 mill. kr.
Sommertilbudet er forbedret i forhold til tidligere år. Kundene har fått oppleve at grunntilbudet er
tilnærmet det samme hele året. Spesielt Flekkerøy (via Vågsbygd), Sykehuset, Øvre Lund,
Tinnheia, Søgne, Songdalen og Vennesla fikk flere avganger sommeren 2018 enn tidligere.
Rutetilbudet på lørdager og søndager er i hovedsak lik året rundt. På flere linjer er siste avgang på
lørdager/søndager tilsvarende som siste avgang på hverdager.
Busstilbudet skal i de mest tettbebygde områdene være så godt at bussen i hvert fall skal fungere i
rollen som bil nummer 2. I rushtiden skal tilbudet i byområdene være så godt at bussen kan være bil
nummer 1 og med fokus på å sikre nok kapasitet til å få med alle som vil ta bussen. Det er også et
fokus på å styrke tilbudet i tettbygde områder eller områder hvor bussen kan være
konkurransedyktig med høy frekvens og god dekning av viktige reisemål.
Fra 25. juni ble det lagt om til «nye» holdeplasser for mange av linjene i Kvadraturen i den hensikt å
gi en mer forutsigbar reisevei og kortere reisevei.
En rekke linjer fikk frekvensøkninger. I tillegg ble det gjennomført flere nye linjekombinasjoner.
Ruteendringene er i tråd med Agder Kollektivtrafikks langsiktige plan for utviklingen rutetilbudet.
Endringen legger til rette for høyere etterspørsel, bedre omstignings-muligheter, færre variasjoner
gjennom året og fra hverdag til helg og bedre markedsdekning.
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Rutilbudet ble betydelig forbedret i 2018. Foto: Agder Kollektivtrafikk
Oversikt over alle ruteforbedringene i 2018
I 2018 er belønningsmidler sammen med andre midler brukt til følgende forbedringer
i tilbudet:
Fra 1. januar:
 Linje M1 (Metrobuss) til Flekkerøy fikk nesten en dobling av antall avganger. I rushtiden er
det nå avganger hvert 10.


Sørlandssenteret. Passasjerer som skal til Sørlandssenteret har fått avganger hvert 10.
minutt, nesten hele dagen på hverdager, og lørdager på de tidene folk flest reiser.



Hvert 10. minutt mellom Vågsbygd og Kvadraturen. Tilbudet ble forbedret slik at M1 og
M2 tilsammen kjørte hvert 10. minutt mellom Kvadraturen og Vågsbygd på hverdager, og
hvert kvarter på kvelder og i helgene.

Fra 25. juni:
 Linje M1 (metrobuss). Perioden med søndagsavganger til Dyreparken ble forlenget med to
søndager, det vil si ut august. Søndagsavgangene vil også starte opp tidligere i mai 2019.


Linje M2 (metrobuss). Denne linje ble forlenget på alle avganger fra Hånes til
Sørlandssenteret via Lauvåsen. Slik det blir enda enklere å komme seg fra Hånes til
Sørlandssenteret. Dette betyr at det ble etablert et bybusstilbud til Sørlandsparken også på
sene kvelder og søndager.



Betjening av sykehuset. Fra sommeren ble sykehuset betjent av ny linje 10.
Linjen går en runde i Kvadraturen med gode forbindelser både øst-, nord- og vestover. Antall
avganger på Linje 10 ble doblet på hverdager utenfor rushtiden, og antall avganger økte
med rundt 50 % på hverdagskveldene i forhold til tidligere.



Linjene til Kjos haveby og Justvik ble koblet sammen i en ny linje 12. Justvik fikk fra
sommeren minst halvtimesrute alle dager.
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Øvre Lund (Marviksveien og Østre Ringvei) fikk flere avganger i rushtiden. Linje 15 overtok
for linje 19 på Øvre Lund.



Tinnheia fikk avganger hvert kvarter, lengre ut på hverdagskveldene og store deler av
lørdagene.



Birkeland fikk mer enn dobling av antall avganger. Dagens Linje 36 og 137 ble slått
sammen til linje 36, som kjører mellom Kristiansand og Birkeland via Tveit. Dette betyr også
en forbedring av tilbudet i Tveit. Det ble slutt med bussbytter på Ve.



Flere avganger på søndager. På linje M2 til Voiebyen og Hånes (Sørlandssenteret), linje
M3 til Slettheia og Søm, linje 12 til Kjos haveby og Justvik og linje 15 til Tinnheia ble antall
avganger økt på søndager. De fleste linjene kjørte 1 time lengre på søndagskvelden enn i
tidligere, slik at reisende som ankommer med båt, tog, ekspressbuss også på søndager kan
rekke siste buss.



Vennesla. Kun små endringer i Vennesla, noen få flere avganger.



Søgne fikk flere avganger til Årosskogen (linje 40), mens Langenes (linje 42) fikk matebuss
til/fra Tangvall pga smal bru ved Stausland.

Kundetilfredshet
Målinger av kundetilfredshet både i 2017 og 2018 samme periode viser at kundetilfredsheten er
stabilt høy. I regionen måles det en total tilfredshet på 76 % (3,8 av 5,0). Boreal, som er nu
operatør, målte kundetilfredsheten i november 2018.

Tilskudd til bussdrift i Kristiansandsregionen fra belønningsmidler - siste 10 år.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

28,0
25,0
24,0
25,0
36,5
37,0
43,0
47,0
55,0
Tabellen viser antall millioner i belønningstilskudd til bussdrift i Kristiansandsregionen.

2018
65,0
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8. Trafikkulykker
I 2018 var det to som mistet livet i trafikken i Kristiansandsregionen. I 2017 var det tre. I fjor var det
ingen ulykker i kategorien «meget alvorlig». Det var det heller ikke i 2017. I kategorien «alvorlige
ulykker var det 11, mot 24 i 2017.

Drepte, meget alvorlig skadde og alvorlig skaddde
i Kristiansandsregionen 2000-2018
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0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Drepte

Meget alv. skadde

Alv. skadde

I perioden 2000-2018 har det vært svak nedadgående trend i totalt antall politimeldte trafikkulykker
for kategoriene drepte, meget alvorlige ulykker og alvorlige ulykker. Statistikkilde: Statens Vegvesen

Antall ulykker med syklister involvert
periode 2009-2018
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Antall politimeldte sykkelulykker viser en svak nedadgående trend i den siste
10-års perioden. Statistikkilde: Statens Vegvesen
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9. Luftforurensning
9.1 Svevestøv og nitrogendioksid fra biltrafikk
Ren luft er viktig for trivsel og helse, og generelt er luftkvaliteten i Kristiansand god. Vinterstid kan
imidlertid perioder med fint og stabilt vær eller inversjon (situasjon på vinteren med stillestående,
kald og skitten luft på bakkenivå under lave tåkeskyer/lokk) føre til høyere nivåer av
luftforurensning, slik at noen personer kan få helseplager. Det er dokumentert at både eksponering
for luftforurensning over kort og lang tid medfører økt risiko for helseskade. Dette gjelder spesielt
personer med luftveislidelser eller hjerte-/karsykdommer. Lokal luftforurensning har også negativ
virkning på vegetasjon og økosystemer. Tiltak rettet mot luftforurensning kan også ha positive
ringvirkninger på andre miljøområder. F.eks. vil tiltak som reduserer bruk av personbiler også føre til
redusert støy og utslipp av klimagasser.
Kilder til luftforurensning i Kristiansand er bl.a. utslipp fra transport, og svevestøv (PM10) og
nitrogendioksid (NO2) er de viktigste komponentene å overvåke fra disse luftforurensningskildene. I
tillegg måles det også nivåer av benzen. I Kristiansand er det etablert to målestasjoner for
overvåkning av disse komponentene. Den ene er plassert i krysset Vesterveien/Vestre Strandgate,
og den andre ved Stener Heyerdahlsparken. Målestasjonen ved Vestre Strandgate (Gartnerløkka)
er en gatestasjon med tett trafikk. Målestasjonen ved Stener Heyerdahlsparken skal gi uttrykk for
den gjennomsnittlige luftkvaliteten som personer i sentrale deler av Kristiansand utsettes for
(bybakgrunn). Målestasjonene driftes av Statens vegvesen. Kristiansand kommune har det
overordnede ansvaret for målingene. ATP-samarbeidet finansierer vedlikehold og drift av
målestasjonen ved Stener Heyerdahlsparken.
Dårlig datadekning
Miljødirektoratet oppdaget i 2015 at målingene av luftkvaliteten i Kristiansand for flere år ikke har
tilfredsstilt krav til datakvalitet. Det er for mange dager det ikke fins måledata for. Se tabell under for
oversikt over datadekning. Krav til datadekning for kalenderåret settes til minimum 85 % for å vise
overholdelse av grenseverdier. Tiltak ble gjennomført, og fra 2015 har det vært tilfredsstillende
datakvalitet ved målestasjonene.
År

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Datadekning
Gartnerløkka
NO2 (%)
87,9
91,5
87,0
89,0
82,4
69,1
87,1
74,3
61,1
67,4
87,2
89,8
93,0
96,0
95,7

Datadekning
Gartnerløkka
PM10 (%)
81,4
87,0
79,4
79,5
64,2
71,8
74,6
89,0
87,2
79,0
88,4
88,9
93,8
89,9
87,9

Datadekning Stener
Heyerdahl NO2 (%)

Datadekning Stener
Heyerdahl PM10 (%)

64,9
90,4
70,2
90,3
26,8
31,2
39,6
90,7
34,2
44,0
69,1
87,3
96,6
93,0
99,3

68,5
91,5
77,4
83,3
84,6
59,2
82,3
90,1
49,0
85,4
96,8
94,7
94,7
98,0
95,5

Oversikt over datadekning for måleresultater for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Kravet til
datadekning er 85 %, og år med dårlig datadekning er merket med rød skrift.
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Målinger 2018 - resultater
Målinger av luftkvalitet i Kristiansand sentrum tyder på at nivåene ikke har vært så høye at dagens
krav i forurensningsforskriften overskrides for nitrogenoksider. For svevestøv derimot, så har
kommunen hatt overskridelser av øvre vurderingsterskel for svevestøv i 2016, 2017 og 2018, og
står dermed i fare for å bryte grenseverdiene i forskriften. Kristiansand kommune har derfor plikt til å
sørge for at det utarbeides en tiltaksutredning for bl.a. å sikre at nivåene av luftforurensning ikke
overskrider grenseverdiene. Tiltaksutredningen skal sendes til Miljødirektoratet innen 1. mars 2021.
Svevestøv

Antall døgn med overskridelser av svevestøv (PM10)
60
50

Gartnerløkka øvre
vurderingsterskel

40

Stener Heyerdahl øvre
vurderingsterskel

30

Gartnerløkka grenseverdi

20

Stener Heyerdahl
grenseverdi

10

Grense- og terskelverdi

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Resultater av luftkvalitetsmålinger for svevestøv (PM10) i Kristiansand. I henhold til forskrift, skal
døgngrenseverdier for svevestøv (PM10) fra 2016 ikke overskrides mer enn 30 ganger i året. I tillegg vises
øvre vurderingsterskel som utløser plikter iht forskriften. Plikt til å sørge for at det utarbeides en
tiltaksutredning er utløst.

Antall døgn over luftkvalitetskriteriet for PM10
80
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Antall døgn med høyere nivåer av svevestøv (PM10) enn luftkvalitetskriteriet (30 ug/m3).
Luftkvalitetskriteriet er nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår
skadevirkninger på helse.
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Årsmiddel PM10 (ug/m3)
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Resultater av luftkvalitetsmålinger for svevestøv (PM10) i Kristiansand. Grenseverdien i
forurensningsforskriften overholdes. Gjeldende årsgrenseverdi for svevestøv i henhold til forskriften
er 25 µg/m³. I tillegg vises øvre og nedre vurderingsterskel som utløser plikter iht forskriften, og
luftkvalitetskriteriet som er nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på
helse (trygg luft).

Nitrogenoksid

Årsmiddel NO2 (ug/m3)
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Resultater av luftkvalitetsmålinger for nitrogenoksider (NO 2) i Kristiansand. Grenseverdien i
forurensningsforskriften overholdes. Gjeldende årsgrenseverdi for NO 2 i henhold til forskrift er 40 µg/m³. I
tillegg vises øvre og nedre vurderingsterskel som utløser plikter iht forskriften, og luftkvalitetskriteriet som er
nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse (trygg luft).
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9.2 Luftsonekart
Kartlegging av luftforurensing (kilder, bidrag, spredning) og utarbeidelse av luftsonekart som
anbefalt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), ble utført i 2016.
Resultater for dette arbeidet viser at ca. 9 % av befolkningen i Kristiansand utsettes for betydelig
luftforurensning.
Andel personer utsatt for betydelig luftforurensning
Indikator i %
Andel personer utsatt
for betydelig
luftforurensning
Andel personer bosatt i
rød sone*
Andel personer bosatt i
gul sone**

2016
8,5 %

2017 2018
8,4 % 9,0 %

0,9 %

0,8 % 0,9 %

7,6 %

7,6 % 8,1 %

*Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse
med bruksformål som er følsomt for luftforurensning (helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger,
lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur).
**Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med
bruksformål som er følsomt for luftforurensning (helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og
utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur).
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10. Kampanjer og informasjon
Årlig bruker ATP-samarbeidet 1,5 mill. kr til adferdskampanjer som en del av sitt driftsbudsjett. Dette
er altså midler utenfor belønningsavtalene. Hensikten er:
 Ta i bruk gang- og sykkelveier


Øke bruk av kollektive transportmidler



Bedre folkehelse



Nullvekst i personbiltrafikken

Jeg kjører grønt
Siden 2010 er kampanjen «Jeg kjører grønt» gjennomført med et snitt på drøyt 3000 deltakere
årlig. I 2018 nådde kampanjen 3104 deltakere, mot 2881 deltakere i 2017. Dette er beste resultat
siden 2010. Deltakerne registrerer sine miljøvennlige reiser både i jobb- og fritidssammenheng på
app eller på kampanjenes nettside: jegkjoregront.no
166 arbeidsplasser deltok i Jeg kjører grønts bedriftskonkurranse. Det konkurreres i antall poeng
per ansatt. Disse arbeidsplassene vant i 2018:
«Under 15 ansatte»: Wayback Kristiansand AS
«15-40 ansatte»: Fysio- og ergoterapeuter, distrikt
«41-300 ansatte»: Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
«Over 300 ansatte»: Elkem ASA, Fiskaa industriområde

En spørreundersøkelse i etterkant av årets kampanje viser gode effekter. Deltakere i kampanjen
svarer at de i stor grad lar seg påvirke av kampanjen:
 47 % kjører sjeldnere bil


44 % sykler oftere



27 % oftere buss



41 % går oftere
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Elkem ASA, Fiskaa industriområde vant Jeg kjører grønt bedriftskonkurranse foran de
ansatte på universitetet. Foto: Elkem.

Beintøft
Beintøft er en kampanje rettet mot barnetrinnet i grunnskolen. Miljøagentene driver denne
kampanjen på nasjonalt nivå. Satsingen på Beintøft i vår region går ut på å markedsføre
kampanjen, slik at flest mulig skoler og klasser deltar. Kampanjen varer en måned – i september.
Kampanjen går ut på å registrere hvordan elevene kommer til skolen. I tillegg er det pedagogiske
opplegg om miljøvennlig transport som elvene deltar på.
I 2018 deltok ca. 3100 elever fordelt på 129 klasser og 29 skoler. I 2017 deltok 124 klasser og 24
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skoler. Det var skoler / klasser fra Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand og
Birkenes.
På nasjonalt nivå deltok ca. 40.000 barn i kampanjen i fjor.

Vågsbygd skole ble kåret til beste skole i Kristiansandsregionen. Varaordfører Jørgen Kristiansen
delte ut diplom. Foto: Bjørne Jortveit.

Den grønne kampen
I skoleåret 2018/2019 deltar 8 skoler i Den grønne kampen, en kampanje for ungdomsskoler /
ungdomstrinnet i regionen. Kampanjen ble testet ut med to pilotskoler i 2017/2018. Disse skolene
deltar i 2018 / 2019
Oddemarka skole (Kr.sand)
Havlimyra skole (Kr.sand)
Møvig skole (Kr.sand)
Holte skole (Kr.sand)
Karuss skole (Kr.sand
Fiskaa skole (Kr.sand)
Songdalen Ungdomsskole (Songdalen)
Finsland skole (Songdalen)
Nasjonale tall viser at ungdommer i denne aldersgruppen kjøres til fritidsaktivtiter i 44 % av slike
reiser. Tilsvarende tall til skole er 9 %.
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Den grønne kampen består av tre elementer:
-

En innovasjonscamp om klima og miljøvennlig transport for 8. klassetrinn, i samarbeid med Ungt
Entreprenørskap og skolene. De tre beste elevarbeidene premieres.

-

App-registrering i fire uker av miljøvennlige reiser til skole og fritidsaktiviteter etter modell fra Jeg
kjører grønt. Dette er en konkurranse mellom klasser innbyrdes på hver skole. Det er også laget
en pc-versjon av registreringen, slik at lærere kan unngå mobilbruk i timene.

-

Miljøprosjekt Klassene velger prosjekt og leverer besvarelser som premieres av en jury.
Temaene er transport, miljø, klima og helse. Kampanjeledelsen foreslår oppgaver. Elevene kan
jobbe med disse temaene i mange fag: norsk, engelsk, samfunnsfag, KRLE og matematikk.

Dersom en skole blir med på Den grønne kampen, kan den opprettholde sin Grønt Flaggsertifisering.

44

Premievinnere på felles innovasjonsdag for 8. trinn på Songdalen ungdomsskole og Finsland skole
27. september 2018. Foto: Bjørne Jortveit.
Sykle til jobben
Regionen gir tilskudd til den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen. Tilskuddet gjør det mulig for
innbyggere i vår region å delta i kampanjen gratis. I 2018 var det påmeldt ca. 1700 fra
Kristiansandsregionen, noe lavere enn i 2017.
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11. Regnskap
Regnskapskapitlet består av ATPs driftsregnskap ført i Kristiansand kommune, samt regnskap for
myk pakke og belønningsavtalene 2013-2016 og 2017-2019 ført i Vest Agder fylkeskommune.

ATPs driftsregnskap - Kristiansand kommune
Driftsregnskapets inntekter består av 35 kr per innbygger fra kommunene og et årlig tilskudd fra de
to fylkeskommunene. Tilskuddene fra kommunene og fylkeskommunen er blir indeksregulert med
deflatoren fastsatt i statsbudsjettet. Utgifter er lønnsutgifter, kostnader knyttet til kampanjer,
utredninger og mindre infrastrukturtiltak.
Resultat og bundne fond
Resultat 2018
Bundne fond 2018
Resultat / udisponerte midler 2019

6 352 808 kr
4 062 813 kr
2 289 995 kr

Oversikt over bundne fond 2019 – ufullførte prosjekter

Bundne fond 2019 (midler fra 2018)
Inntekt
Overført fra 2018

Kostnad

6 352 808

Fysiske tiltak kommunene 2018

2 200 813

Mindreforbruk 2016, rev. Budsjett 2017

580 000

Mobilitetsplanlegging bedrifter

400 000

Infoarbeid bomp./belønn 2009-2018

100 000

Bymiljøkonferansen 2018

147 000

Rødmaling sykkelfelt

145 000

Bysykkel forprosjekt

40 000

Den grønne kampen

50 000

Sykkelprosjekt Slottet, egne midler

200 000

Sykkelprosjekt Slottet, statlig tilskudd

200 000

Totalt avsatt til bundne fond
Resultat / udisponerte midler 2019

4 062 813
2 289 995

Budsjett 2019
I tillegg til midler som er overført fra 2018, disponerer ATP-samarbeidet
budsjetterte midler for 2019 på 8,4 mill. kr (vedtatt 14.12 2018).
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ATP-samarbeidet. Driftsregnskap ført i Kristiansand kommune 2018
Noter Brutto forbruk Innt/refusj Mva komp Netto forbruk Budsjett Avvik budsjett
Utgifter
1 Fag sekretariat ATP Samarbeidet
2 Politisk sekretariat ATP utvalget
3 Kampanjer
4 Fysiske tiltak i kommunene 2018
5 Fysiske tiltak i kommunene 2016/2017
6 Sykkelparkering m/ladepunkt
7 Snarveier
8 Bysykkelordning forprosjekt
9 Mobilitetsrådgivning i næringslivet
10 Bymiljøkonferansen 2018
11 Drift vedlikehold av utstyr
12 Utredninger kollektiv
13 Tilfartskontroll Kjosbukta
14 RVU 2018
15 Avsatt til revidert budsjett
16 Snarveier Belønningsavtale 2017-2019
17 Innfartsp. Rona Belønningsavt. 2017-2019
18 Innfartsp Mosby Belønningsavt. 2017-2019
19 Trygg sykkelp. Belønningsavt. 2017-2019
Totalt

4
2
2
2
2
2

3
2
2
2
2

1 728 361
173 000
1 423 529
629 187
600 000
147 982
606 973
23 499
432 257
196 067
193 116
0
0
474 140
0
200 000
275 825
442 347
231 975
7 778 258

Inntekter
Overført fra bundne fonds 2017
Vest-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Kristiansand direkte i budsjettramme
1
Omegnskommunene
Inntekter refusjoner fratrukket kontingenter
Momskompensasjon
Totale inntekter
Bundne fonds 2018

-3 008 472
0
-52 390
-32 803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200 000
-275 825
-358 429
0
-3 927 919

-22 418
0
-181 642
-1 763
0
-29 596
-105 204
-1 888
-65 544
-5 895
-38 623
0
0
0
0
0
0
-83 469
-595
-536 637

Regnskap
-5 657 479
-627 000
-125 000
-4 009 000
-2 188 000
-987 919
-536 637
-14 131 035

-1 302 529
173 000
1 189 497
594 621
600 000
118 386
501 769
21 611
366 713
190 172
154 493
0
0
474 140
0
0
0
449
231 380
3 313 702

-1 079 000
173 000
1 585 000
2 630 000
0
0
0
0
0
150 000
250 000
300 000
300 000
300 000
200 000
0
0
0
0
4 809 000

223 529
0
395 503
2 035 379
-600 000
-118 386
-501 769
-21 611
-366 713
-40 172
95 507
300 000
300 000
-174 140
200 000
0
0
-449
-231 380
1 495 298

Budsjett
800 000
626 000
125 000
3 952 000
2 199 000
0
0
7 702 000

6 352 808

Noter
1 Kristiansand kommune økte sitt bidrag i ramme ved 1. tertial 2018 på 92 000 kr.
Dette er gjort for å få riktig indeksregulering og økning i folketall.
I det samme tallet er det også en justering for differanse mellom ramme og budsjett.
2 Manglende budsjett skyldes at bevilgningen er gitt i perioden 2015-2017.
Dette dekkes av disposisjonsfond som har midlene til disse prosjektet.
3 RVU2018 har en overskridelse som dekkes av budsjett fra 2017 liggende i disposisjonsfond.
4 Jeg kjører grønt, Den grønne kampen, Beintøft, Sykle til jobben
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