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Belønningsmidler  
2009-2012   Rapport 

                                   

 
 
 
Godkjent  i ATP-utvalget  15. februar 2013 
 
 

Stor glede da bussjåfør i Nettbuss, Bjørn Haraldsen (t.v.), ordfører Arvid Grundekjøn og  
adm. dir. i Agder Kollektivtrafikk, Siv E. Wiken, til sammen svingte to sakser ved det nye busstoppet  
mellom Auglandsbukta og Kjosbukta i Vågsbygd. Åpningen skjedde 19. september 2012.  
Foto: Bjørne Jortveit 
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Innledning 

 
Den fireårige Belønningsavtalen for Kristiansandsregionen ble undertegnet 5. juni 
2009. Knyttet til forutsetninger om resultatoppnåelse og igangsetting av tiltak, ble det 
gitt tilsagn om totalt 285 mill. kr. I henhold til avtalen ble det utbetalt 80 mill. kr i 2009, 
80 mill. kr 2010, 65 mill. kr i 2011 og år 60 mill. kr 2012. 
 
«Belønningsmidler rapport 2009-2012» starter med gjennomgang av de krav / mål 
som er nedfelt i Belønningsavtalen – med tilhørende resultat- og måloppnåelse i 
Kristiansandsregionen. I rapporten legges det fram statistikk for personbiltrafikk, 
busstrafikk og sykkeltrafikk for siste 5 år og delvis lengre tidsperioder.  
 
Av rapporten fremgår status for alle planlagte / gjennomførte prosjekt i perioden 
2009-2012 med oversikt over budsjett og pengeforbruk. Også tiltak som er finansiert 
av lokale midler er tatt med.  Belønningsprosjekter som er fullført i 2012 beskrives 
særskilt med tekst og bilder. Dette gjelder bygging av kollektivfelt, gang- sykkelveier 
og park & ride-anlegg. Også anlegg som er godt i gang i planleggingsfasen omtales. 
 
Belønningsmidlene har vært meget viktige for Kristiansandsregionen, og har ført til 
gjennomføring av prosjekter for sikring av myke trafikanter og bedre kollektivtilbud i 
regionen. Midlene har hatt stor betydning for å skape godt samarbeid mellom 
kommunene og fylkeskommunene om miljøtiltak og kollektivtrafikk. Det faktum at alle 
har tjent på samarbeidet, har lagt grunnlaget for at alle parter ser seg tjent med at 
areal- og transportsamarbeidet fortsetter. 
 

ATP-samarbeidet 
ATP-prosjektet, som startet i 2004, ble fra 2010 permanent regionalt samarbeid.  
Det formelle navnet er Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, 
forkortet  ATP-samarbeidet.  
 
Samarbeidspartnere 
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland, Søgne, Songdalen, Vennesla og 
Kristiansand. Iveland kommune ble innlemmet i samarbeidet i 2012. 
Fylkeskommunene: Aust-Agder og Vest-Agder. 
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene og de to 
fylkeskommunene og Statens vegvesen er representert. 
 

Befolkningsutviklingen 2009-2012 
Veksten fra 2009 til 2012 har vært ca. 4,5 % for hele Kristiansandsregionen. Den 
årlige veksten i regionen har vært ca. 1,1 %. Befolkningen per 31.12 2012 er 
beregnet ut fra folketallsøkningen per 1. oktober 2012 (SSB). Trenden i de første 
kvartal i 2012 er fremskrevet i siste kvartal. (Faktiske tall for 2012 offentliggjøres av 
SBB februar/mars 2013). 

 
Område Befolkning 

2009 
Befolkning 

2010 
Befolkning 

2011 
Befolking 

2012 
Vekst 
2011-12 

Vekst 
2009-12 

Kristiansand 81 295 82 394 83 243 84 678 1,7 % 4,2 % 

Søgne 10 509 10 709 10 855 10 930 0,7 % 4,0 % 

Songdalen 5 940 5 999 6 165 6 290 2,0 % 5,9 % 

Vennesla 13 116 13 334 13 583 13 742 1,2 % 4,8 % 

Lillesand 9 465 9 713 9 878 10 070 1,9 % 6,4 % 

Birkenes 4 689 4776 4 828 4 989 3,3 % 6,4 % 

Iveland 1 254 1 305 1 298 1 270 - 2,2 % 1,3 % 

Kristiansands-
regionen 

126 288 128 230 129 850 131 969 1,6 % 4,5 % 
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Arbeidspendling til Kristiansand  
 
Generelt har arbeidspendlingen til Kristiansand fra Knutepunkt Sør- kommunene økt 
fra 2000 til 2011. Unntaket er Søgne og Songdalen der pendlingen så å si er den 
samme i 2011 som i 2010. Innpendlingen fra Vennesla og Birkenes har økt med  
5 %.  Fra Lillesand og Iveland har innpendlingen økt med 6 %. Fra 2010 til 2011 er 
ikke endringene store, men det er en liten tendens til at innpendlingen fra 
kommunene vest for Kristiansand er noe redusert, mens innpendlingen fra 
kommunene i Aust-Agder har økt. 
 
 

Kommune 2000   
prosent 

2009 
prosent 

2010 
prosent 

2011 
prosent 

Pendlet til 
Kr.sand 2011 

Sysselsatte 
totalt i 2011 

Søgne 41  43 43 42 2282 5438 

Songdalen 50 50 50 49 1490 3021 

Vennesla 39 44 44 44 2961 6717 

Lillesand 23 28 28 29 1454 5009 

Iveland 22  28 28 177 631 

Birkenes 19 25 24 24 590 2453 

Tabellen viser arbeidspendling til Kristiansand fra de andre kommunene i regionen. 
 
 
 

 
Diagrammet viser at innependlingen til Kristiansand fra har økt fra 2000 til 2011. 
Spesielt gjelder dette kommunene i Knutepunkt Sør. Men også fra andre kommuner 
på Agder er innpendlingen økende. Arbeidspendelingen fra Lillesand,Grimstad, 
Birkenes, Iveland og Vennesla har økt mest.  
Statistikkilde: SSB og Knutepunkt Sørlandet v/ Per Gunnar Uberg. 
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1. Krav og måloppnåelse 
 

 Belønningsmidler bidrar til at det bygges et nett av kollektivfelt i Kristiansand.  
 Kart: Statenes vegvesen v/ Nina Ambro Knutsen.  

 

1.1 Hovedmål (pkt 2 i avtalen)   
 
Rushtidstrafikk  
 

Mål «Biltrafikken gjennom bomringen i rushtid skal i avtaleperioden 
reduseres med 5 % sammenlignet med 2008.  
 

Resultat Biltrafikken i rushtiden var 0,7 % lavere i 2012 enn i 2008. 
Statistikkilde: Statens vegvesen.   

 
Samlet biltrafikk 
 

Mål «Den samlede biltrafikken i området skal ikke øke fra og med 
2010, og helst reduseres» 
 

Resultat Samlet biltrafikk i området i 2012 var 0,5 % lavere enn i 2009.  
 (Personbiltrafikk). Statistikkilde: Statens vegvesen.       
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Det er to hovedgrunner til at rushtids-målet ikke ble nådd i 2012: 
 
1. Rushtidsavgift eller andre tiltak med tilsvarende effekt ble ikke innført i perioden. 
   Tidsdifferensierte bomsatser er vedtatt og innføres i 2013. Det vil gi en effekt i rush  
   på minus 5-6 prosent (Urbanet Analyse, 2012). 
2. Det har tatt lenger tid å bygge kollektivfelt enn forventet 
 
Flere infrastruktur-tiltak som var viktige for måloppnåelsen, er ikke fullført. Det gjelder 
følgende kollektivfelt:  
 

 Rige-Breimyr på E39 (nesten ferdig - settes i trafikk våren 2013)  

 Vollevann-Bjørndalssletta på E18 (bygges trolig 2013)  

 Festningsgata - Henrik Wergelandsgate / Skippergata (bygges 2013). 

 Jørgen Moes gate-Gartnerløkka på Rv 9 (bygges 2013/2014)  

 Kartheia-Rige på E39 (bygges 2013/2014) 

 Kjosbukta-Andøykrysset på Vågsbygdveien. Ikke fullfinansiert. 
 
Årsakene til forsinkelsene når det gjelder kollektivfelt er bl.a. lang gjennomføringstid 
fra Statens vegvesens side, utfordrende grunnerverv, kommunalt reguleringsarbeid 
og manglende finansiering.  
 

 
Diagrammet viser at rushtrafikken er redusert med 0,7 % fra 
2008 til 2012- rød kurve. Grønn kurve viser avtalekravet med  
staten - 5 % reduksjon. Statistikkilde: Statens vegvesen 
 

 
Personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand er redusert  
med 0,5 % fra 2009 til 2012. Fra 2011 til 2012 har trafikken økt 
 med 0,7 %. Statistikkilde: Statens vegvesen.  
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1.2 Overordnet virkemiddelbruk og tiltaksliste 
(pkt 3 i avtalen) 
 
Bompengetakster 
 
 
Restriktive tiltak 
 

Krav «Bompengetakstene dobles i 2010, og ordningen med årskort 
opphører». 
 
Restriktive tiltak i henhold til belønningssøknaden 2009. 
 
«Rushtidsavgift eller andre tiltak med tilsvarende effekt 
utredes nærmere i konseptvalgutredning med sikte på 
gjennomføring i 2011.» 

Resultat Økte bompengetakster ble innført 1. juli 2010. 
 
Kollektivtrafikk prioritert på bekostning av bil som angitt 
i søknaden. Ca. 600 m forbikjøringsfelt ble i 2010 omgjort til 
bussfelt. 
 
To kvartal i Tollbodgata er bygd om til kollektivgate. Det er 
innført skilting med all stopp forbudt. Et tredje kvartal bygges i 
2013. 
 
Vedtak om innføring av tidsdifferensierte bompengetakster er 
gjort i ATP-utvalget, Kristiansand bystyre og Vest-Agder fylkesting. 
Det er også gjort vedtak om taktsnivå i de samme politiske 
utvalgene. Passering uten rabatt vil koste 21 kr. Maks rabatt, 20 %, 
innebærer en avgift per passering på 17 kr i morgen- og 
ettermiddagsrush, og 11 kr utenom rush. Tidsdifferensierte 
bomsatser skal etter planen innføres 1. september 2013, men 
forutsetter godkjenning i juni 2013. 
 
Nye parkeringsvedtekter for nybygg i ulike soner blir vedtatt  
i 2011, makskrav i stedet for minimumskrav. Prisene på parkering i 
Kvadraturen har økt.  Nytt internt parkeringsregime i Kristiansand 
kommune har ført til at 50-60 ansatte med arbeidsplass i 
Kvadraturen har mistet parkeringsplasser. Som erstatning er det 
opprettet en bilpool for ansatte. Langtidsparkering i flere p-hus er 
redusert. 
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Høsten 2010 ble det åpnet et 1100 meter langt kollektivfelt på E39 mellom 
Bukksteindalen og Grauthelleren. Deler av strekningen var tidligere forbikjøringsfelt 
(600 m). Kollektivfeltet gjelder mellom kl. 0700 og 0900. Foto: Bjørne Jortveit) 
 

 
Felles overordnet arealplan 
 

Krav «Kommunene og fylkeskommunene vedtar en felles 
overordnet arealplan for regionen i 2010. Arealplanen skal 
fremme en mer bærekraftig utbyggingsstruktur basert på et 
kollektivsystem som utgjøre hovedskjelettet i arealutviklingen.  
 
Det legges til rette for å bygge ut og fortette langs kollektivakser, og 
eksisterende sentra skal styrkes. Det skal ikke etableres nye 
bilbaserte handelsområder». 
 

Resultat Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, vedtatt juni 
2011. (Se vedlegg nr.1). Planen tilfredsstiller i kravene som er stilt i 
belønningsavtalen. 
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Vedtatt utbyggingsstruktur i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050.  
Illustrasjon: Helene Thorstensen 

 

 
Kartet viser hvor det anbefales etablert omfattende prioriteringstiltak for kollektiv- 
transporten. Det stiplede strekket er motorveietappen mellom Sørlandsparken og 
Lillesand hvor kapasiteten anses å være god nok. Illustrasjon: Helene Thorstensen 
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Sykkeltransport 
 

 
SNORKLIPPING: To til å holde - to tre til å klippe, 17. desember 2012. Fra venstre: 
Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund, elevrådsleder Maria Christiansen, ordfører 
Arne Thomassen, elev Caroline Hæstad og seksjonsleder i vegvesenet John Kristian 
Stormyr.  Foto: Bjørne Jortveit    

 

Krav «Sikre hinderfri framføring for sykkel. Med mindre unntak 
fullføres sammenhengende sykkelvegnett, her under 
oppgradering av hovedsykkelvegnettet i Kristiansand 15 km 
gang/sykkelveg er etablert/oppgradert». 

Resultat Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen 2011-2020, 
vedtatt 19.5.2011. Målsetting om dobling av syklingen i regionen fra 
2010 til 2020.  
 
Sykkelekspressvei. Tilnærmet hinderfri framføring for sykkel er 
under gjennomføring på sykkelekspressveien fra Sørlandsparken til 
Kjosbukta i Vågsbygd. Flere tiltak er gjort i løpet av 2012: 
Separering for gående og syklende ved Oddernes kirke, snarvei fra 
Oddernesveien til Torridalsveien og nye separerte gang- sykkelstier 
langs Vågsbygdveien ved Lumber / Fiskå og i Auglandsbukta. 
 
Sammenhengende sykkelveinett i Kristiansand ble fullført 
i 2011. Sammenhengende sykkelveinett i den delen av regionen 
som ligger i Vest-Agder ble fullført i 2011, med unntak av en 
strekning på ca. 1 km mellom Kristiansand og Vennesla. På noen 
strekninger benyttes lite trafikkert bilvei. I Aust-Agder gjenstår 
strekningen Lillesand-Birkenes. Denne er finansiert av bompenger 
fra E18. Prosjektering er i gang. 
 
18,7 km gang- sykkelveg / sykkelfelt er etablert /rehabilitert  
i perioden 2009 – 2012. 1,3 km er bygd som separert gang- 
sykkelvei.    
  
Ifølge Nasjonal reisevaneundersøkelse 2009 har Kristiansand 
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høyest sykkelandel av de 13 Framtidens byer med 9 %. 
Sykkelandelen i Kristiansand var 7 % i 2005. I de fleste av de 
andre byene har sykkelandelen gått ned fra 2005 til 2009.   

 
 

 
Stor glede i kulda 4. desember 2012 da snor ble klippet for en ny bit trygg vei langs 
Kuliaveien. Fra venstre Johan Mjaaland, vegvesenet, Siren Tverå, Fantebakken 
barnehage, Johannes Steinvik Hansen, Espen Haugen Ellset, elevrådsleder Torridal 
skole, Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder og Kirsten Andersen, grunneier på 
Augland. Foto: Bjørne Jortveit 
 

 
Høsten 2012 ble det bygd sykkelepressvei ved Oddernes kirke, med separering for 
syklende og gående. Foto: Christen Egeland). 
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Kollektivtransport 
 

Krav «Sikre hinderfri framføring av buss. Forbedre busstilbudet for 
å ta imot overført trafikk. 5 km kollektivfelt/bussgater etablert». 
 

Resultat Plan for hinderfri framføring på Bussmetroen vedtatt 
(«Bussmetrovisjonen blir virkelighet, august 2010») og under 
gjennomføring. 2,7 km kollektivfelt / kollektivgate er etablert  
i perioden 2009 – 2011.  
 
I 2013 vil det bli satt i trafikk 3 kollektivfelt og en kollektivgate (ett 
kvartal i Kvadraturen). Prosjektene som vil bli satt i trafikk i 2013,  
vil utgjøre 2,2 km. Med disse tre prosjektene vil måloppnåelse om  
5 km kollektivfelt/bussgater nesten bli nådd (4,9 km). 
 
Busstilbudet er forbedret i forbindelse med nye busskontrakt 
med oppstart 1.1.2011. Det er satt inn nye og mer miljøvennlige 
busser på alle ruter, og rutestrukturen er lagt en del om. 
Busstilbudet på metrobusser og noen andre ruter med stor trafikk, 
er styrket ved å sette inn ekstra kapasitet på enkelte reiser i rush. 
Med flexikort (10 reiser) kan man reise i den delen av regionen som 
ligger i Vest-Agder.  
 
Felles busskort for hele Agder ble innført 1. januar 2012. Det er 
også innført flere kort som gjør det rimeligere å ta buss på tvers av 
fylkesgrensen mellom de 2 Agderfylkene. Det gjelder ”Ung 
voksen”og ”Honnør”.  ”Ung voksen” er et tilbud til aldersgruppen 
20-29 år. For 500 kr kan unge voksne reise så ofte og så langt de 
vil i Agder-fylkene i en periode på 30 dager. Med ”Honnør” kan 
pensjonister og NAV-klienter reise så ofte og så langt de vil for 370 
kr i 30 dager. 
 
Busstrafikken i regionen (eksklusiv Lillesand og Birkenes) økte  
1,4 % fra 2011 til 2012.     
 

 
 

 
Nettbuss overtok busskjøringen i Kristiansandsregionen fra 1. januar 2011. 
Bedre rutetilbud i rush og mindre forurensende busser var to av forbedringene.  
Foto: Bjørne Jortveit 
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Innfartsparkering 
 

Krav Etablere 8 park & ride-anlegg i perioden 2009-2012. 

Resultat 8 park & ride-anlegg er etablert i regionen i perioden 2009-
2012.  

 
 
 

 
Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa åpner nye Nodelands stasjon - et prosjekt til 150 
mill. kr. Statsråden er flankert av ordfører Johnny Greibesland t.v. og utbyggings-
direktør Harald Nikolaisen og prosjektleder Leif Stødle i Jernbaneverket. 
Foto: Bjørne Jortveit 
 

Rushtidsavgift eller andre tiltak med tilsvarende effekt 
 

Krav «Rushtidsavgift eller andre tiltak med tilsvarende effekt utredes 
nærmere i konseptvalgutredning med sikte på gjennomføring i 
2011.» 
 
Vedtak om innføring av tidsdifferensierte bompengetakster er gjort 
 i 2012 både i ATP-utvalget, Kristiansand bystyre og Vest-Agder 
fylkesting. Det er også gjort vedtak om taktsnivå de samme politiske 
utvalgene. Passering uten rabatt vil koste 21 kr. Maks rabatt, 20 %, 
innebærer en avgift per passering på 17 kr for personbil i rush. 
Tidsdifferensierte bomsatser skal etter planen innføres 1. september 
2013, men forutsetter av godkjenning i Stortinget juni 2013. 

 
 
Politiske vedtak knyttet til innføring av tidsdifferensierte bompenger er samlet 
under Vedlegg 1. 
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2.  Trafikkstatistikk 

 

2.1  Personbiltrafikk 

 
I rapporten er det brukt statistikk fra Statens vegvesen ved følgende innfartsårer til 
Kristiansand:  
 
E39 (Vesterveien) 
E18 (Narvika) 
Rv 9 (Grim) 
Fv 452 (Ålefjærveien) 
 
Statistikken viser personbiltrafikk. I tillegg til å vise ådt, er det tatt med statistikk for 
rushtrafikk (kl.07.00-09.00) ved de fire tellepunktene. 

 
Statistikk personbiltrafikk totalt 
 
Ifølge statistikk fra Statens vegvesen ble den totale personbiltrafikken redusert med 
0,5 % fra 2009 til 2012. Målet i Belønningsavtalen om nullvekst, i perioden 2010-2012 
ble nådd.  
 
Det er interessant å se at trafikkøkningen på Fv 452 har vært kraftig over flere år, noe 
som skyldes utbygging av et nytt boligområde på Justnæshalvøya. Dersom man ser 
bort fra trafikken på Fv 452, har reduksjonen på innfartsveiene til Kristiansand vær 
2,1 % fra 2009 til 2012.  
 

 
Trenden er at personbiltrafikken reduseres på E39 og på Rv 9. Motsatt trend er det 

på E18 og Fv 452, der trafikken øker. Statistikkilde: Statens vegvesen.       
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 Tellepunkt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
 

2011 

 
 
2012 

 
Endring 
2011-12 

 
Endring  
2009-12 

E18 Narvika 31445 31298 34575 36204 36103 37070 38100 38994 +2,3 %   +8,0 % 

Fv452 
Vollevann 6071 6236 6640 6900 7245 7716 

 
8173 

 
8611 

 
+4,1 % 

 
  +18,9 % 

E39 
Vesterveien  35490 36046 36879 38002 38099 36750 

 
35038 

 
34817 

 
-0,6 % 

 
    -8,6 % 

Rv9 Grim 13872 12537 12594 12687 12028 12886 10915 10915 -3,1 %  -9,2 % 

SUM 86878 86117 90688 93793 93475 94422 92326 92996 +0,7 % -0,5 % 

 
Personbiltrafikken ble samlet sett ble redusert med 0,5 % fra 2009 til 2012. Det er en 
betydelig reduksjon på E39 og Rv 9, mens det er motsatt på E18 og Fv 452.  
Statistikk: Statens vegvesen 
 
Statistikk for personbiltrafikk i morgenrushet 
 
Statistikk fra vegvesenet viser at personbiltrafikken på innfartsveiene i 
Kristiansand ble redusert med 0,7 % fra 2008 til 2012 i morgenrushet – definert 
som tiden fra 0700 til 0900.  
 
Sammenliknet med 2011 er rushtidstrafikken i 2012 økt med 0,4 %.  
I denne rapporten opereres det med personbiltrafikk. Men rushtidstrafikken er også 
sjekket for alle kjøretøyer.  
 
Statistikk morgenrush  

Tellestasjon 2008 2009 2010 2011 2011 2008-
2012  

E39 (Vesterveien) 4022 4055 3915 3756 3943 -2,0 % 

E18 (Narvika) 4186 4393 4296 4298 4437 +6,0 % 

Rv 9 (Grim) 1238 1296 1200 1138 1055 -14,8 % 

Fv 452 (Vollevann) 781 831 880 920 718 -8,1 % 

Totalt 10 227 10 575 10 290 10 113 10153 -0,7 % 

    

    
 

 

 Mål for rushtrafikk 
Målet for trafikken i rush var at den skulle reduseres med 5 % i perioden 2009-2012.  
Resultatet ble ikke nådd. Faktisk reduksjon ble 0,7 %. Det er beregnet at innføringen 
av tidsdifferensierte bomsatser i 2013 vil føre til reduksjon på 5-6 % (Urbanet 2012). 
 
Ferjetrafikk  
Statistikk fra Color Line viser at personbiltrafikken på ruten Kristiansand-Hirtshals 
økte med drøyt 20 % i perioden 2008-2012. Tar man med alle typer motoriserte 
kjøretøy på fire hjul, var økningen nesten 27 %. (Også Fjord Line har hatt seilinger fra 
Kristiansand i perioden. I 2012 utgjorde personbiltrafikken med Fjord Line 17 % av 
personbiltrafikken med Color Line). 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Vekst  
2008-2012 

Personbiler 246 885 287 389 260 969 270 415 297 405 20,5 % 

Tot. antall kjøretøy 293 529 340 840 305 982 319 868 372 180 26,8 % 
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En betydelig del av ferjetrafikken er ikke lokal trafikk (nærtrafikk), men 
gjennomgangstrafikk (fjerntrafikk). Statistikk fra Color Line for 2012 viser at ca. 37 % 
av de reisende med personbil har bosted i utlandet. De reisende med bosted på 
Agder utgjorde ca. 35 %.  
 
Tallene for Agder lar seg foreløpig ikke brekke ned på kommuner. Men kanskje vil de 
som bor i Kristiansandsregionen utgjøre rundt 60 % av denne personbiltrafikken. Med 
en slik forutsetning vil lokaltrafikken (nærtrafikk) knyttet til ferjeoverfart utgjøre 
ca. 20 %, mens 80 % kan defineres som gjennomgangstrafikk (fjerntrafikk). 

 
Tabellen under viser personbiler og reisendes bosted 2012. Ferjetrafikk med Color 
Line - Kristiansand-Hirtshals: 
 

Bosted  Personbiler 2012 
(avrundede tall) 

Fordeling 
prosent 

Vest-Agder 100.000 27,0 % 

Aust-Agder 30.000 8,1 % 

Totalt på Agder 130.000 35,1 % 

Hordaland 10.000 2,7 % 

Rogaland 52.000 14,1 % 

Ukjent fylke 1) 40.000 10,8 % 

Totalt innenlands 232.000 62,7 % 

Danmark 53.000 14,3 % 

Tyskland 53.000 14,3 % 

Nederland 10.000 2,7 % 

Polen 5.000 1,4 % 

Storbritannia 2.000 0,5 % 

Andre land 2) 15.000 4,1 % 

Totalt utenlands 138.000 37,3 % 

Totalt antall personbiler 370.000 100 % 

1) I kategorien «Ukjent fylke» kan det også være personbil-reisende fra Agder- 
    fylkene. 
2) I kategorien «Andre land» kan det være noen som bor innenlands. 70 prosent av  
   de reisende registrerer seg på internett. Og noen av dem kan ha ført opp  
   opprinnelsesland i stedet for landet de bor i. 
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2.2 Passasjerutviklingen for buss  
 

 
2012 var et nok et år med oppsving i busstrafikken i Kristiansandsregionen. Totalt 
økte antall passasjerturer med 1,4 % i forhold til 2012. Bildet er fra metrostoppet i 
Tollbodgata. Foto: Bjørne Jortveit 
 
2012 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 1,4 % 
sammenliknet med 2011. Metrorutene har økt mest – 3,5 %. I perioden 
2009-2012 har antall bussturer økt med 4,6 %. 
 
Med Kristiansandsregionen i denne sammenheng menes de fire kommunene i Vest-
Agder: Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.  
 
 

 
Busstrafikken i Kristiansandsregionen økte med 1,4 % i 2012 sammenliknet med 
2011. Økningen på metrorutene var 3,5 %. Statistikk: Agder Kollektivtrafikk 



 17 

 
 
 
Ruter 

2007 2008 2009 2010 

 
 
2011 

 
 
2012 

Endring  
2011-
2012 

Endring  
2009-
2012 

Metro 3243940 3160791 3160888 3237120 3267832 3381113 +3,5 % +6,9 % 

Kr.sand 6203278 6089198 5950439 6132094 6126616 6293193 +2,7 % +5,7 % 

Regionen 7885706 7763696 7404003 7595443 7626847 7733827 +1,4 % +4,6 % 

 
Tabellen viser utviklingen i antall bussturer fra 2007 til 2012. Etter nedgangen fra 
2008 til 2009 har det vært en klar positiv trend. I fireårs perioden 2009-2012 har 
økningen i antall bussturer økt med 4,6 %. Metroen fortsetter å være en suksess. 
Metrorutene øker mest. Økningen fra 2011 til 2012 var 3,5 %. Skoleskyss er inkludert 
i statistikken og er bakt inn i kategorien «Kr.sand», som er alle ruter i Kristiansand.  
 
 
Innføring av felles takstsystem mellom Aust-Agder og Vest-Agder - sømløs reise 
mellom fylkene har gitt gode resultater. Fra 2011 til 2012 har bussturer over 
fylkesgrensene økt med 13 %. Dette gjelder både ruter øst-vest og ruter nord-sør. 
 
Bruk av Belønningsmidler i Kristiansandsregionen 2009-2012 

 
Belønningsmidlene er brukt til en rekke tiltak i perioden 2009-2012. Tiltakene har klart 
bidratt til å løfte kollektivtrafikken i regionen som helhet. Midler er brukt til å: 
 

 opprettholde rutetilbudet i Kristiansandsregionen 

 innføre Flexikort hver reise koster 22 kr (20 kr fram til 2012) 

 innføre egne periodekort for alle aldersgrupper, samtidig med et felles 
takstsystem slik at periodekort kan brukes over fylkesgrensene - 
Aust-Agder / Vest-Agder 

 innføre nye, moderne betalingsmåter (mobilbillett, bankkortterminal og 
nettbutikk) 

 finansiere ny teknologi i busser, elektronisk visning på skilt ved busstopp, og 
mobilapp som grunnlag for innføring av sanntidssystem i 2013 

 forbedre rutetilbudet på TIMEkspressen Kristiansand-Arendal 

 finansiere brukerundersøkelser 

 delfinansiere arrangementet Bilfri dag  

 gi rabatt på studentkort 

 
Ca 78 % av alle reiser foretas i dag med busskort. Belønningsmidler har bidratt til det. 
 
Bruk av Belønningsmidler i Kristiansandsregionen 2012 
 
I Kristiansandsregionen (unntatt Lillesand og Birkenes) er det Agder Kollektivtrafikk 
(AKT) som forvalter bruken av Belønningsmidlene til bussdrift og taksttiltak. Slik er 
midlene brukt: 
 

Aktivitet Forbruk  
mill. kr 

Bidrag til å opprettholde produksjon 6,7 

Overføring til Aust Agder fylkeskommune / 
fylkeskryssende trafikk 

 
1,5 

Nye busskort og betalingsløsninger 16,5 

Bilfri Dag, studiestart- studentkort rabatt 0,2 

Kunde/brukerundersøkelse 0,1 

Sum kostnader 25 
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I tillegg er det brukt 10 mill. kr på innkjøp av ny teknologi i busser, elektronisk visning  
på busstopp og mobilapp som grunnlag for innføring av sanntidssystem. Det er også 
brukt ca. 0,5 mill. kr til bankterminaler i bussene. 
 
Fra 1. januar 2012 har barn, unge voksne, voksne og honnør-kunder nå egne 
periodekort. Samtlige busskort kan brukes på tvers av fylkesgrensen, uavhengig av 
busselskap. Dette er resultatet av et svært fruktbart samarbeid mellom de to Agder-
fylkene. 

To helt nye produkter er innført fra 2012. Det ene er periodekortet «ung voksen» for 
aldersgruppen 20-29 år. For 500 kr per måned kan de unge kundene busse hvor de 
vil, og hvor langt de vil på Agder. Det andre er en honnørkort for alderspensjonister 
og NAV-klienter. For 370 kr i måneden kan de reise så ofte og så langt de vil, på 
kryss og tvers av fylkesgrensen. 
 

Bruk av belønningsmidler i Aust-Agder 

 
Gjennom ATP-samarbeidet er det avsatt midler til å utvikle kollektivtransporten langs 
nye E18. Aust-Agder fylkeskommune har hvert år i perioden 2009-2012 mottatt 
tilskudd til drift av TIMEkspressen mellom Kristiansand og Arendal. Tilskuddet har 
variert fra 1-2 mill. kr per år.  
 

 
Utviklingen i passasjertallene for TIMEkspressen Arendal - Kristiansand  
de siste tre årene e positiv. Fra 2010 til 2012 har økningen vært 5,6 %.  
Statistikkilde: Nettbuss. 

 
Belønningsmidlene har gjort det mulig for Aust-Agder fylkeskommune, sammen med 
Nettbuss, å utvikle TIMEkspressen (linje 5) som ekspressbussrute mellom Arendal og 
Kristiansand. Strekningen Arendal – Kristiansand er den kollektivstrekningen i Aust-
Agder hvor det er flest passasjerer og hvor mulighetene for økt trafikk er størst. Ny 
E18 har åpnet et enda større arbeidsmarked, og det forventes at reisemønsteret vil 
endre seg ved at pendlingen mellom bosted og jobb eller studiested vil øke i begge 
retninger 

 
Belønningsmidler er brukt til å innføre sonebasert takstsystem i Aust-Agder som 
samsvarer med sonestrukturen i Vest-Agder. Det har dannet grunnlag for felles 
takstprodukter i Aust-Agder og Vest-Agder.  
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Statistikken viser en positiv utvikling for TIMEkspressen mellom Kristiansand-Arendal. 
Økningen fra 2010 til 2012 er 5,6 %. I 2012 økte 7,5 %. Økningen skyldes flere mer 
bruk av periodekort både for voksen og ung voksen. Flere synes å reise mellom 
universitetene i Kristiansand og Grimstad, også midt på dagen. Ambisjonen til 
Nettbuss er å komme opp på et passasjerantall på over 600 000 på TIMEkspressen 
Arendal – Kristiansand.  

 

 
2.3 Sykkeltrafikk  
 
På grunn av dårlig oppfølging av sykkeltellepunktene fra Statens vegvesens side, 
foreligger der kun brukbare data fra ett av til sammen 6 tellepunkt i 2012. Det er kun 
tellepunket på Vesterveien (E39) som har troverdige data. Men dataene er ikke 
representative. Det skyldes omfattende anleggsarbeider på Vågsbygdveien og 
Vesterveien. Av disse årsakene kan det ikke rapporteres på utvikling i sykkeltrafikken 
for året 2012. 

Avd. dir. i Statens vegvesen Johan Mjaaland og ordfører Arvid Grundekjøn, klippet 
snor for ny gang- sykkelvei ved Auglandsbukta. Det skjedde 19. september 2012.. 
Snorholdere er Trond Olsen (t.v.) og Øystein Lien – begge i vegvesenet. 
Foto: Bjørne Jortveit 
 
 
Syklingen i Kristiansand likevel generelt inne i en god trend. Resultatene fra RVU 
2009, som ble publisert i 2011, viser at Kristiansand er beste sykkelstorby i landet 
med en sykkelandel på 9 %. Den gode utviklingen skyldes at gang- sykkelveinettet 
stadig bygges ut, at ATP-samarbeidet satser betydelige ressurser på gå- og 
sykkelkampanjene Tusentråkk,  Jeg kjører grønt og Beintøft,  og at andre aktører er 
aktive i sin satsing på sykling - sykkelklubbene og bedriftsidretten.  
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3. Belønningsprosjekter 2009-2012 -   
    status, fullføring og bruk av midler 
 
I perioden 2009-2012 er brukt  ca. 197 mill. kr av Belønnings-midlene fra staten.  
Ved utgangen av 2012 gjenstår det ca. 88 mill. kr i ubrukte Belønningsmidler. 
En prognose for 1. halvår 2013 viser et forbruk på 28 mill. kr.  
 
I perioden 2009-2012 er det totalt brukt ca. 88 mill. kr i lokale midler for 
å gjennomføre prosjekter i Belønningsavtalen. I tillegg er det brukt ca. 250 mill. kr til  
å realisere 15 gang- sykkelveiprosjekter i regionen.  Midlene kommer fra myk pakke i 
Samferdselspakke 1. 
 
At det gjenstår ca. 88 mill. kr. ubrukte Belønningsmidler skyldes først og fremst at 
planlegging av og gjennomføring av flere kollektivfelt, kollektivterminaler og 
sykkeltiltak har tatt lenger tid enn antatt. Det skyldes igjen begrenset planleggings-
kapasitet hos Statens vegvesen, utfordrende grunnerverv og reguleringsarbeid 
i Kristiansand kommune. 
 
Bruk av restbeløp på 88 mill kr.  
 
Prognosen for 1. halvår viser et forbruk på ca. 28 mill. kr. Dette er midler til 
følgende prosjekt:  

 

Prosjekt mill. kr 

Kollektivfelt E39 Rige-Breimyr 16,0  

Kollektivfelt E39 Kartheikrysset-Rige 5,0  

Kollektivfelt Rv 9 Jørgen Moes gt. Gartnerløkka 1,5 

Hovedsykkelveinettet 5,0 

Park & ride Flekkerøy 0,5 

Totalt 28,0 

 
Når midlene i prognosen for 1. halvår trekkes fra, gjenstår det ca. 60 mill. kr av 
belønningsmidlene. De er planlagt brukt i 2013/2014. 60 mill. kr. skal finansiere disse 
prosjektene:  
 

Prosjekt mill. kr 

Kollektivfelt og separert gang- sykkelvei 
langs Rv 9 - Jørgen Moes gt.-Gartnerløkka 

    15,5 

Kollektivfelt E39 Kartheia-Rige 4,0 

Hovedsykkelveinett (sykkelekpressvei) 9,0 

Innfartsparkering     8,0 

Planlegging sykkel og kollektiv 2,5 

Tollbodgata, kollektivfelt Rådhuskvartalet 4,0 

Strøm i utvalgte busskur 2,0 

Kollektivtiltak Elvegata / Dronningens gate 2,0 

Sørlandssenteret bussterminal 3,0 

Vågsbygd senter bussterminal 3,0 

Bjørndalssletta reguleringsplass til buss 2,0 

Rona bussterminal mindre tiltak 1,0 

Planlegging kollektivfelt Flødemelka-Kjos 
På Vågsbygdveien 

2,0 

Reisevaneundersøkelse 2013 0,3 

Div. sekkeposter / reserve 1,7 

Totalt 60,0 
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Tabell som viser pengebruken 2009-2012: 
 
 

Prosjekter Budsjett belønningsmidler 2009-2012 

Forbruk  
31.12 
20012 

Lokal 
finansi- 
ering   

  Kr.sand  VAF VAF VAF 
 

 

Prosjekt 2009 2010 2011 2012 
 

 

1.  Kollektivfelt E39            

Kartheikrysset 5,0       4,5 5,0 

Bukkesteindalen-Breimyrkrysset 9,0       8,9  

Rigekrysset - Breimyrkrysset 9,0 16,0     9,0 5,5 

Kartheikrysset-Rigekrysset   5,0   10,0 6,1  

Delsum 23,0 21,0 0,0 10,0 28,5 10,5 

2. Kollektivfelt Fv456 Vågsbygvn.            

Kjosbukta - Andøykrysset           7,0 

Auglandsbukta - Flødemelka   4,0      4,0 45,8 

Strakstiltak Møvig-Fiskåkrysset            

Delsum 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 63,3 

3.  Diverse infrastrukturtilt. Kollektiv            

Bussgate Tollbodgt.-V.Strandgt.           10,0 

Kollektivtiltak Festningsgt.           0,5 

Bussprioritering lyskryss -V.Strandgt 1,0       0,9  

Gartnerløkka - Jørgen Moes  gt.   10,0     3,0 0,8 

Delsum 1,0 10,0 0,0 0,0 3,9 11,3 

4. Park & Ride anlegg            

Tangvall 10,0       10,0  

Vennesla           1,0 

Krossen           1,0 

Nodeland, Flekkerøy, Håneskrysset, 
Birkeland mfl.  
 6,0 3,0     1,2 

 

Delsum 16,0 3,0 0,0 0,0 11,2 2,0 

5. Oppgradering hovedsykkelveg.            

Rv 9 Gartnerløkka- Jørgen Moes gt. 
Separering av gs-veg     10,0     

 

Tordenskjolds gt. -Gartnerløkka-
Kirkegt. Sykkelfelt           

 
1,7 

Oddernesveien, sykkelstamveg 3,0          

E39 Hannevika-Kartheikrysset, 
oppgradering g/s veg 
 2,0         

 

Sykkelparkering, div. 
           

 

Sykkeltiltak ifølge plan og 
sykkelveginspeksjoner 5,0 10,0     4,0 

 

Delsum 10,0 10,0 10,0 0,0 4,0 1,7 
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Prosjekter Budsjett belønningsmidler 2009-2012 

Forbruk  
31.12 
20012 

Lokal 
finansi- 
ering 

6. Planlegging av kollektiv- og 
sykkeltiltak, herunder fullføring av 
bussmetroen           

 

Reg.planer, kollektivknutepunkt   2,0        

Overordnet infrastr.plan.kollekt 1,0 3,0     4,0  

Planl. koll.felt Vågsbygdvn. 2,0       2,0  

Plan oppgrad.hovedsykkelv.nett 1,0       0,5  

Delsum 4,0 5,0 0,0 0,0 6,5 0 

7. Opprettholde forbedret busstilb.            

Tilbud utover ordniært tilbud 16,0 16,0 14,0 14,0 60,0  

Delsum 16,0 16,0 14,0 14,0 60,0 0 

8. Taksttiltak, nye innovative bussk.            

Forbedret tilbud Kr.sand-Arendal 1,0 1,0 1,5 1,0 4,5  

Flexi-kort og andre produkter 9,0 10,0 10,0 10,0 39,0  

Delsum 10,0 11,0 11,0 11,0 43,5 0 

9. Forskottering av bussdrift 2013       

Tilbud utover ordinært tilbud    14,0 14,0  

Forbedret tilbud Kr.sand-Arendal    1,0 1,0  

Flexi-kort og andre produkter    10,0 10,0  

Delsum    25,0 25,0 0 

1 b Bussmetrovisjonen blir 
virkelighet           

 

Nytt sanntidssystem, Tollbodgata, 
kollektivterminaler, osv. jmf. figur  
3.1 på side 21.     30,0 

 
10,5 

 
 
 

Delsum     30,0 
 

10,5 0 

SUM TOTALT 80,0 80,0 65,0 60,0 197,1   88,0   

1) Forbruk per 31.12 2012 er 197,1 mil. kr. Ubrukte midler på 88 mill. kr overføres 
til 2013. 
 
 
For å gi et fullstendig bilde av alle Belønningsprosjektene med finansiering, er det 
laget en matrise som følger på side 24-27.  
 
Endringer i prosjektporteføljen   
 
Prosjektporteføljen er på noen punkter endret etter behandling i ATP-utvalget 
Kristiansand formannskap og Vest-Agder fylkesting. Dette gjelder i første rekke 
prosjekt 1B Bussmetrovisjon blir virkelighet. 
 
Endring 1 B Bussmetrovisjonen blir virkelighet 
Denne budsjettposten var opprinnelig 75 mill. kr i Belønningsavtalen. Posten ble 
redusert til 55 mill. i 2011, dette for å opprettholde driften av kollektivtransporten på 
2010-nivå. Etter vedtak i 2012/2013 skal 25 mill. kr brukes til å forskuttere dagens 
nivå på kollektivdriften i 2013. Uten dette grepet, måtte kollektivtilbudet tilbudet ha blitt 
vesentlig svekket fra 2012 til 2013. 
 
For 2012 og 2013 er det vedtatt å bruke den gjenværende 1B-potten 55 mill. kr slik:  
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 Prosjekt Kostnad i kr 

A Nytt sanntidssystem  10,0 

B Tollbodgata, kollektivfelt Rådhuskvartalet 4,0 

C Strøm i utvalgte busskur 2,0 

D Kollektivtiltak Elvegata / Dronningens gate 2,0 

E Sørlandssenteret bussterminal 3,0 

F Vågsbygd senter bussterminal 3,0 

G Bjørndalssletta reguleringsplass til buss 2,0 

H Rona bussterminal mindre tiltak 1,0 

I Planlegging kollektivfelt Flødemelka-Kjos 
På Vågsbygdveien 

2,0 

J Reisevaneundersøkelse 2013 0,3 

K Div. sekkeposter / reserve 1,7 

L Forskuttering av kollektivdrift 2013 25,0 

 Totalt 55,0 

Figur 3.1 Oversikt over bruk av midler Bussvisjon blir virkelighet  
(eks. punkt L).  
 
A. Nytt sanntidssystem skal stå ferdig i 2013. 
B. Potten på 4 mill. kr skal fullfinansiere oppgradering av Tollbodgata i   
     Rådhuskvartalet til kollektivgate. 
C. I forbindelse med innføring av nytt sanntidssystem vil det ryddes på utvalgte  
     Holdeplasser, der strømtilkopling flyttes inn i leskur fra såkalte informanter. 
D. Krysset Elvegata / Dronningsgt. Utbedres for framføring av buss. 
E. Terminalen ved Sørlandssenteret bygges. 
F. Terminalen ved Vågsbygd senter bygges. 
G. Det skal anlegges en reguleringsplass for buss på Bjørndalssletta som et  
     effektiviseringstiltak. 
H. Avsatte midler skal brukes til mindre trafikksikkerhetstiltak og mindre tiltak for  
    universell utforming. 
I.  Det settes i gang planlegging av kollektivfelt fra Flødemelka til Kjoskrysset på  
    Vågsbygveien. 
J. Lokale midler brukes for å skaffe en større intervjubasis i forbindelse med  
    Reisevaneundersøkelsen 2013. 
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Oversikt over status og fremdrift på belønningsprosjektene: 

           
Tiltak  Status 31.12.12. Videre fremdrift. 

1. Kollektiv-felt E39  

Kartheikrysset  Åpnet 2009 

Bukksteindalen – Breimyr-krysset  Åpnet 2010 

Rigekrysset – Breimyrkrysset  Prosjektet settes i trafikk våren 2013. 

Kartheikrysset – Rigekrysset Byggestart 2013. Mål om ferdigstilling2014. 

  

2. Kollektivfelt Rv 456 Vågsbygdveien  

Auglandsbukta-Flødemelka  Åpnet september 2012. 

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

Strakstiltak Møvig - Fiskaakrysset  

  

3. Diverse infrastruktur 
tiltak kollektiv 

 

Bussgate Tollbodgt,  
Markensgt-V. Strandgt 

Åpnet 2010 
 
 

Kollektivfelt Festningsgt  
 

Bygges 2013 
 

Bussprioritering i lyskryss  Rapport laget. Midler brukt til signallys. 
 

Rv 9 Gartnerløkka 
Jørgen Moesgt. kollektivfelt 

Planer ferdig. Bygges i 2013/2014. 

Div. fremkommelighetstiltak i hht.  
til egen plan.  

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

  

4. Park and ride-anlegg   

Tangvall Anlegget åpnet juni 2010. 

Vennesla Gamle postgården ferdig høsten 2010. 
Vikeland ferdig 2010.  

Krossen Ferdig våren 2010. 

Birkeland, Nodeland, Vågsbygd kirke, 
Håneskrysset, m.fl. 

Nodeland: 
Åpnet våren 2012 
Vågsbygd kirke: 
Ikke lenger prioritert. For nærme byen. 
Flekkerøy: 
Foreløpig innfarts-parkering (8 plasser ferdig nov. 
2010). Permanent innfarts-parkering etablert 
desember 2012. Skal utvides, trolig 
i 2013. 
Hånes (Kr.sand): 
Statens vegvesen regulerer nytt 
Håneskryss m/ park & ride inn.  
Lillesand: 
Forprosjekt for innfartsparkering på 
Kjerlingland ved E18 bestilt. 
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Tiltak  Status 31.12. 2012. Videre fremdrift.  
 

5. Oppgrad. hovedsykkelveinett  

Rv 9 Gartnerløkka Jørgen Moesgt. 
Separering gang- sykkel 

Planer ferdig. Bygges i 2013/2014 
(Egentlig samme prosjekt som under punkt 3. 
Prosjektet er splittet opp i kollektivdel og en gang- 
sykkeldel). 

Tordenskjolds gt:  
Gartnerløkka – Kirkegt, sykkelfelt  

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

Oddernesv., sykkelstamvei Bygd snarvei fra Oddernesveien til Torridalsveien.  

E39 Hannevika-Kartheikrysset Bygd i 2011. Separert gang- sykkelvei. 

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

Sykkelstamvei Skisse for sykkelstamvei i  Kr.sand utarbeidet: 
Separering, bredde-utvidelse, etablering av 
støvskjerm / miljø-skjerm, fjerning av  
hindringer, oppsett av skilting for syklister. 
Bygges fortløpende mellom Rona og Vågsbygd 
senter. Sykkelstamveiv ed Oddernes kirke ble 
ferdigstilt i 2012. 

  

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

 

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

Overord. infrastr.plan kollektiv  Reguleringsplan og byggeplan ferdig for terminal 
ved Sørlandsparken, som er under bygging. 
Ferdigstilles i 2013. Reguleringsarbeid for 
terminal ved Vågsbygd senter pågår i 2013.  
Bygges trolig i 2014. 
 
Planarbeid er også gjort i forbindelse med 
fremtidig bussterminal ved Rona, og Henrik 
Wergelandsgt.som kollektivgate. Begge disse 
prosjektene trenger mer finansiering for å bli 
bygd. 

Planlegging kollektivfelt- Vågsbygd-veien Planlegging ferdig i 2012. 

Plan oppgradering av hovedsykkelveinett Arbeidsgruppe ledet av SVV har utarbeidet 
en skisse for sykkelstamvei Kristiansand. 
Mulighetsstudie er under arbeid. Deretter skal det 
utarbeides kommunedelplan. 

  

7. Opprettholde forbedret busstilbud  

Tilbud utover 
ordinært 
tilbud 

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

  

8. Taksttiltak, nye innovative busskort   

Forbedret tilbud Kr.sand-Arendal Styrket ruten TIMEkspressen Kr.sand-Arendal 

Flexikort - Flexikort 
- Kundekort for alle aldersgrupper 
- Sømløs reiser mellom Agderfylkene 
- Bilfri dag, studiestart rabatt på busskort 
- Kunde / brukerundersøkelse 



 26 

Tiltak  Status 31.12. 2012. Videre fremdrift.  
 

1b  
Bussmetro-visjonen blir virkelighet 
 
 

Midler er brukt for å muliggjøre planlagt innføring 
av sanntidssystem i 2013: ny teknologi i busser, 
skilt på ca. 40 busstopp, og mobilapp til 
smarttelefon som vil dekke ca. 800 holdeplasser. 
 
Det er også investert i bankterminaler (EMV) til 
bruk på bussene.  
 
Et kvartal kollektivgate i Tollbodgata 
delfinansieres med belønningsmidler. Dette 
prosjektet bygges 2013. 
 
Kollektivterminalene ved Sørlandssenterert og 
ved Vågsbygd senter bygges. Terminalen ved 
Sørlandssenteret bygges 2013. Vågsbygd senter 
bygges i 2014.  
 
Ellers skal midlene brukes til å etablere 
reguleringsplasss for buss på Bjørndalssletta 
(bygges 2013/2014), kollektivtiltak i krysset 
Elvegata / Dronningens gt., planlegging av 
kollektivfelt Flødemelka-Kjoskrysset på 
Vågsbygdveien, reisevaneundersøkelse, mindre 
TS-tiltak og tiltak for universell utforming og strøm 
i utvalgte busskur. 

  

2b 
kollektivfelt E39  
(se punkt 1) 

 

3b 
Opp-gradering av hovedsykkel- 
veinettet 
(se punkt 5) 
 

 

4b 
Finansiere et opprettholdt, forbedret 
buss tilbud i årene 2011 og 2012 
i påvente av av ny finansiering - 
rushtidsavgift / bompenger fom. 2013 
(se punkt 7) 

 

5b 
Planlegging av kollektiv og sykkel- 
tiltak, herunder fullføring av 
bussmetroen 
(se punkt 6) 
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4. Ferdigstilte og planlagte prosjekt 2009-2012 
 
 
4.1 Innfartsparkering 
 

Innfartsparkering ved Nodeland stasjon i Songdalen ble åpent 21. mai 2012. Den ble 
åpnet samtidig med nytt krysningsspor  av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.  
Foto: Bjørne Jortveit   

 
I perioden 2009-2012 er det bygd /anlagt 8 innfartsparkeringer i regionen med totalt 
376 p-plasser. Dette er i henhold til kravene Belønningsavtalen. Under følger en 
oversikt over hva som er bygd / anlagt i perioden: 
 
Anlegg Antall  

p-plasser 
Kommune 

Krossen  30 Kristiansand 

Kjos  37 Kristiansand 

Flekkerøy 20 Kristiansand 

Tangvall  172 Søgne 

Gamle postgården 24 Vennesla 

Vikeland 18 Vennesla 

Nodeland  47 Songdalen 

Gaupemyr 28 Lillesand 

Totalt 376  

 
Det er åpnet to nye innfartsparkeringer i regionen i 2012, ett anlegg ved Nodeland 
stasjon i Songdalen og et anlegg på Flekkerøy i Kristiansand.  
 
Nodeland stasjon 
I forbindelse med forlengelse av krysningsspor på Nodelands stasjon er også bygget 
innfartsparkering med 47 biloppstillingsplasser, ladestasjon for elbil og 40 sykkelstativ 
med overbygg. Anlegget ble åpnet av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 
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21. mai 2012. 
 
Innfartsparkering på Nodeland er et samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og 
ATP, der 50 % av etableringskostnadene ble finansiert av Belønningsmidler.  
 
Innfartsparkering på Flekkerøy 
Ny innfartsparkering på Flekkerøy ble etablert i desember 2012 med ca. 20 p-plasser 
ved rundkjøringen på øya. Dette anlegget erstatter et foreløpig anlegg med bare  
8 plasser.  
 
Det nye anlegger er ikke etablert på tidligere planlagt areal. Dette skyldes at 
Kristiansand kommune, sommeren 2012, satte i gang en prosess med å se helhetlig 
på arealbruken i området. Arealet som nå er valgt, er allerede brukt til parkering, og 
meget godt egnet til formålet. Innfartsparkeringen skal etter planen utvides i 2013 
med 10-15 plasser.  
 
 
 
 

4.2 Kollektivfelt / kollektivgater 
 

 
Kollektivfelt fra Flødemelka til Auglandsbukta i Vågsbygd ble åpnet 19. september 
2012. I samme prosjekt ble det bygd to rundkjøringer i Auglandsbukta og en ny 
separert gang- sykkelveistrekning. Foto: Bjørne Jortveit  
 
 
I henhold til Belønningsavtalen skulle det etableres 5 km kollektivfelt / bussgater i 
perioden 2009-2012. På grunn av forsinkelser er ikke dette oppfylt. Ved utgangen va 
fireårs perioden var det bygd 2,73 km kollektivfelt / kollektivgater. 
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Anlegg Ferdig Lengde 

E39 Kartheikrysset 2009 700 m 

E39 Bukksteindalen-Grauthelleren 2010 1110 m 

Tollbodgata som kollektivgate 2 kvartal 2010 220 m 

Fv 456 Auglandsbukta-Kjosbukta 2012 700 m 

Totalt perioden 2009-2012  2730 m 

E39 Rige-Breimyrkrysset  2013 1160 m 

E18 Vollevann-Bjørndalsletta  2013 900 m 

Festningsgata, Henrik W.gt / Skippergata 2013 40 m 

Kollektivgata i Tollbodgata 1. kvartal 2013 110 m 

Totalt 2013  2210 m 

Rv 9 Jørgen Moes gt-Gartnerløkka 2013 /2014 500 m  

E39 Kartheikrysset-Rige 2014 1100 m 

Elvegata, Tolbodgata/Dronnings gt. 2014 40 m 

Totalt i 2013/2014  1640 m  

Totalt perioden 2009-2014  6580 m  

 

 
4.2.1  Nytt kollektivfelt i 2012 

19. september 2012 ble det åpnet et 700 meter langt kollektivfelt på Vågsbygdveien – 
fra Auglandsbukta til Kjosbukta. Kollektivfeltet er gull verd for bussene, som vanligvis 
har stått i bilkø hver morgen på denne strekningen. Det omfatter et kollektivfelt på 700 
meter fra Auglandsbukta til Flødemelka ved Kjosbukta. I tillegg inngår to 
rundkjøringer og en undergang for gående og syklende.  
 

 
4.2.2  Ufullførte kollektivfelt med finansiering fra 
belønningsmidler 

 
Kollektivfelt Rige-Breimyrkrysset.  
Bygging av kollektivfelt Rige-Breimyrkrysset på E 39 ble startet i 2012. Det meste ble 
ferdig bygd i 2012, men anlegget settes ikke i trafikk før våren 2013. Asfalt slitelag 
legges på til slutt. Anlegget består av 1010 m vestgående kollektivfelt og 150 m 
østgående kollektivfelt – totalt 1160 m. 
 
Kollektivfelt Kartheikrysset-Rige 
Reguleringsplan er vedtatt. Byggeplan er ferdigstilt. Byggestart i 2013. Målet er 
ferdigstilling 2014. Strekningen er 950 m vestgående kollektivfelt og 150 m østgående 
kollektivfelt – totalt: 1100 m. 
 
Kollektivfelt Jørgen Moes gt. -Gartnerløkka Rv 9 
Kollektivfelt Jørgen Moes gt.-Gartnerløkka Rv 9 Reguleringsplan vedtatt i 2012. 
Byggeplan er ferdigstilt. Prosjektet bygges i 2013/2014. I prosjektet inngår også gang- 
og sykkelvei med separering av fotgjengere og syklister. Denne strekningen er veldig 
mye brukt og er kjærkommen som et trafikksikkerhetstiltak. 
(Dette prosjektet ble tatt inn i prosjektporteføljen i 2011). 
 
Kollektivgate i Tollbodgata - Rådhuskvartalet 
Byggeplan for å bygge kollektivgate langs Rådhuskvartalet i Tollbodgata ble med 
unntak for noen detaljer gjort ferdig desember 2012. Dette vil bli en forlengelse av 
nylig etablert kollektivgate i to andre kvartal i Tollbodgata. Bygging starter trolig 
sommer /høst 2013.. Det delfinansieres av belønningsmidler og renter av 
belønningsmidler. (Prosjektet ble tatt inn i prosjektporteføljen i 2012). 
 
Kollektivtiltak i Elvegata 
Der er avsatt 2 mill. kr til kollektivtiltak i Elvegata / Dronningensgt. 
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4.2.3 Ufullførte kollektivfelt uten finansiering fra 
belønningsmidler 

 
Kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta E18   
Planlegging av kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta på E 18 er i gang. Prosjektet  
finansieres ikke av Belønningsmidler, og inngår heller ikke i Belønningsavtalen. 
Bygges trolig 2013. Totallengde på prosjektet er 900 meter. 
 
Kollektivfelt i Festningsgata 
Det har lenge vært planlagt kollektivfelt i Festningsgata i kvartalet Henrik 
Wergelandsgt. / Skippergata. Prosjektet bygges i 2013. Finansiering med lokale ATP-
midler. 
 
Kollektivfelt Kjosbukta-Andøyveien 
Reguleringsplan vedtatt. Men prosjektet ble så kostnadskrevende (innløsning av 
eiendommer), at prosjektet er lagt på is. Prosjektet står som belønningsprosjekt uten 
finansiering. 
 
 
4.3 Gang- sykkelveier   
 
Ifølge Belønningsavtalen skulle det bygges / oppgraderes15 km gang- sykkelvei / 
sykkelfelt i perioden 2009-2012. Dette ble overoppfylt i 2012. Nesten 18,7 km gang- 
sykkelvei / sykkelfelt er etablert / oppgradert i perioden. 1,3 km av dette er separert 
gang- sykkelvei.  
 

 
Elever på Birkeland skole tar i bruk ny gang- sykkelvei på strekningen Flaksvann- 
Gamle Mollestad bro i Birkenes 15. september 2011. Foto: Bjørne Jortveit 
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I 2012 ble det ferdigstilt 7 gang- sykkelveier:  en i Søgne, en i Lillesand og fem  
i Kristiansand.  
 
I Kristiansand kom de fysiske arbeidene med sykkelekspressveien i gang. 
Sykkelekspressveien er planlagt fra Sørlandsparken øst for bykjernen og Kjosbygda i 
Vågsbygd på vestsiden av byen.  
 
I Søgne ble en missing link i gang- sykkelveinettet fra Torve til Moneveien bygd.  
Ordfører Åse R. Severinsen åpnet gang- sykkelveien 4. desember. Mange elever på 
Lunde skole fikk dermed endelig trafikksikker skolevei. Samtidig ble Lunde og 
kommunesenteret Tangvall knyttet sammen med et komplett gang- sykkelveisystem. 
 
I Lillesand kunne elevene på Høvåg skole juble for ny gang- sykkelvei fra Høvåg til 
Indre Årsnes. Prosjektet er viktig for hele bygdesamfunnet. Ordfører Arne Thomassen 
og to elever klippet snoren for den 1,8 km lange gang- sykkelveien som har kostet  
17 mill. kr. 
 
De fem anleggene i Kristiansand i 2012 er blitt til som følge av tre prosjekter, 
Sykkelekspressveien, nytt kollektivfelt ved Auglandsbukta og ny Vågsbygdvei. Som 
en del av sykkelekspressveien er det bygd separert gang- sykkelvei ved Oddernes 
kirke. Det er også etablert en snarvei fra Oddernesveien til Torridalsveien langs 
traseen for sykkelekspressveien.  
 
I Auglandsbukta ble det samtidig med nytt kollektivfelt, også bygd ny separert gang- 
sykkelvei. Også denne er en del av sykkelekspressveien. Og som en del av det ny 
Vågsbygdvei-prosjektet er det også anlagt nye separert gang- sykkelvei fra Lumber til 
Fiskå.  
 
Oversikt nye / rehabiliterte gang- sykkelveier perioden 2009-2012: 
Anlegg Åpnet kommune Lengde  

Komm. vei. Tretjønnvn. GS og bro ved Prestheia 2009 Kristiansand 0,25 km 

Fv 8 Fløybakken-Skudeviga. Flekkerøy 2009 Kristiansand 0,40 km 

Fv 160 / Fv 159 Udjus-Torve 2009 Søgne 0,50 km 

Fv 204 Ausviga-Samfunnet 2009 Søgne 0,70 km 

Fv 461 Brennåsen-Nodeland 2010 Songdalen 1,60 km 

Rv 9 Homme-Skarpengland 2010 Vennesla 2,60 km 

Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal 2010 Kristiansand 0,10 km 

Fv 452 Justvik-Fagerholt 2010 Kristiansand 2,45 km 

Rv 41 Ryen - Solsletta 2011 Kristiansand    1,30 km 

Kommunal vei Steindalen, Vågsbygd 2011 Kristiansand   0,40 km 

Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal 2011 Kristiansand 0,11 km 

E39 Oppgradering av GS ved Hannevika 2011 Kristiansand 0,11 km 

Fv  236 Solheimsveien (Bergstø-Tingsaker) 2011 Lillesand    1,20 km 

Fv  239 Møglestu - Stykkene 2011 Lillesand 1,20 km 

Rv 41 Flaksvann-Gl. Mollestad bro 2011 Birkenes    1,40 km 

Oddernesveien-Torridalsveien, snarvei 
Sykkelekspressveien 

 
2012 

 
Kristiansand 

 
0,08 km 

Oddernesveien ved Oddernes kirke 
Sykkelekspressveien 

 
2012 

 
Kristiansand 

 
0,40 km 

Fv 456 Vågsbygdveien – Auglandsbukta 
Sykkelekspressveien 

 
2012 

 
Kristiansand 

 
0,19 km 

Fv 456 Vågsbygdveien - Lumber-Fiskå 
Sykkelekspressveien 

 
2012 

 
Kristiansand 

 
0,53 km 

Fv 303 Augland-vegstasjonen 2012 Kristiansand 0,51 km 

Fv 401 Høgvåg-Indre Årsnes 2012 Lillesand 1,80 km 

Fv 159/ Fv 160 Torve-Moneveien 2012 Søgne 1,10 km 

Totalt   18,68 km 
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I 2013 fortsetter utbyggingen av gang- sykkelveier i regionen. I Lillesand vil det på  
Fv  402 anlegges gang- sykkelvei på strekningen Møglestu-Stormyr. I Kristiansand 
fortsetter satsingen på sykkelekspressveien. Der skal det bygges miljøskjerm i 
Narviksbakken langs E18 (ca. 150 m) og miljøskjerm på Vesterveien langs E39 (ca. 
150 m). Trolig bygges også gang- sykkelvei på Mosby på Rv 9 fra Mosby skole til  
Ravnåsveien. 

 

 
Elever på Ve skole inntok ny gang- sykkelvei mellom Ryen og Solsletta 
 i Tveit 30. september 2011. Foto: Bjørne Jortveit 
 

 
Gang- sykkelveien fra Flaksvann til Gamle Mollestad bro 
i Birkenes ble åpnet 15. sept. 2011. Elen Nyhaven, Marie  
Thorkildsen og varaordfører Arild Espegren klippet snor. 
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5. Vedlegg 
 
1. Protokoller fra politiske møter 
 
 
1.1 Protokoll fra ATP-utvalget. Takstregime tidsdifferensierte 
bompenger 
 
 
13/12 Endring av takst- og rabattordning for Samferdselspakke for 
Kristiansandregionen 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Areal- og transportplanutvalg i 

Kristiansandsregionen 

02.11.2012 13/12 

 

 

Forslag til vedtak: 
ATP – utvalget anbefaler Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune å 

fatte følgende vedtak: 

 

1. Vest-Agder fylkeskommune (Kristiansand kommune) vedtar å søke om 

følgende endring av takst- og rabattordningen for Samferdselspakke for 

Kristiansandsregionen fase 1: Det innføres tidsdifferensierte bompengesatser. 

Dagens takst på 21/42 kroner for hhv. lette/tunge kjøretøy gjelder mellom 

klokken 06:30-09:00 og 14:30-17:00 mandag til fredag (høytakstperiode). 

Utenom disse tidspunktene innføres en lavtakstperiode, hvor takstene settes til 

14/28 kroner. 

 

2. Det forutsettes at abonnenter oppnår 20 prosent rabatt.  

 

3. Dagens ordning, hvor kjøretøy med autopassbrikke kun betaler for 1 passering 

per time, ønskes videreført.  

I lavtakstperioden betaler abonnenter for maksimalt 50 passeringer per måned.  

 

4. Bompengesatsene justeres, som tidligere, for generell prisstigning og/eller 

dersom bompengeinntektene blir lavere enn forutsatt i St.prp om 

Samferdselspakke 1 og/eller det blir nødvendig for å tilfredsstille 

trafikkreduksjon i avtaler VAF/KRS har inngått med staten.      

 

Eventuelle økte bompengeinntekter går til raskere innfrielser av bompengeselskapets 

forpliktelser i forhold til Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1. 

 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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1.2 Protokoll fra Kristiansand bystyre. Takstregime 
tidsdifferensierte bompenger 
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1.3 Protokoll fra Vest-Agder fylkesting. Takstregime 
tidsdifferensierte bompenger: 
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1.4 Protokoll fra møte i ATP-utvalget. Godkjenning av 
Belønningsrapport 2009-2012 
 
 
 

1/13 Belønningsmidler 2009 - 2012 - rapport 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Areal- og transportplanutvalg i 

Kristiansandsregionen 

15.02.2013 1/13 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. ATP-utvalget godkjenner "Belønningsmidler 2009-2012 – rapport". 

 

Møtebehandling 
Utvalgsleder Damman anmodet om at sekretariatet språkvasker rapporten før 

den sendes til departementet. Damman foreslo også følgende endringer: 

På side 3 i rapporten legges det til opplysninger om antall arbeidsplasser i hver enkelt 

kommune. 
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På side 13 i rapporten tas ut følgende setning: Fra 2011 til 2012 har trafikken økt med 

0,7 prosent.  

 

Representanten Westermoen foreslo at følgende tekst innarbeides som nytt siste 

avsnitt i rapportens innledning og som punkt 2 i vedtaket: 

Belønningsmidlene har vært meget viktige for Kristiansandsregionen, og har ført til 

gjennomføring av prosjekter for sikring av myke trafikanter og bedre kollektivtilbud i 

regionen. Midlene har hatt stor betydning for å skape godt samarbeid mellom 

kommunene og fylkeskommunene om miljøtiltak og kollektivtrafikk. Det faktum at alle 

har tjent på samarbeidet, har lagt grunnlaget for at alle parter ser seg tjent med at 

areal- og transportsamarbeidet fortsetter. 

 

Votering 
Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Dammans justeringer ble enstemmig vedtatt. 

Westermoens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
1. ATP-utvalget godkjenner "Belønningsmidler 2009-2012 – rapport". 

 

2. Belønningsmidlene har vært meget viktige for Kristiansandsregionen, og har 

ført til gjennomføring av prosjekter for sikring av myke trafikanter og bedre 

kollektivtilbud i regionen. Midlene har hatt stor betydning for å skape godt 

samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene om miljøtiltak og 

kollektivtrafikk. Det faktum at alle har tjent på samarbeidet, har lagt grunnlaget 

for at alle parter ser seg tjent med at areal- og transportsamarbeidet fortsetter. 

 

 

 
2. Urbanet  Analyse.  Notat august 2012. 
    Vedlegges som elektronisk dokument 

 
     
3. Brosjyre sykkelekspressvei 
    Vedlegges som elektronisk dokument 
 

 


