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1. Innledning
Det rapporteres på bruk av midler fra belønningsavtalen 2017-2019, med hovedvekt på
det som ble gjort i 2019. I tillegg rapporteres det på prosjekter i belønningsavtalen 20132016. Det omtales også prosjekter med andre finansieringskilder enn belønningsmidler,
blant dem adferdskampanjer og mobilitetsplanegging i virksomheter som finansieres av
kommunene og fylkeskommunene i ATP-samarbeidet.

1.1 Belønningsavtalene - økonomiske rammer
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 tråd med avtalen er 300 mill. kr utbetalt til regionen ved Vest-Agder fylkeskommune.
De siste 90 millionene ble utbetalt i 2019. 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

Senere er porteføljen justert ved budsjettbehandling, både i 2018 og 2019.

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

1.2 Forbruk og gjenstående midler
Belønningsavtalen 2017-2019
Det er brukt ca. 97 mill. kr av midlene fra belønningsavalen 2017-2019 i 2019.
Med renter overføres ca. 52 mill. kr til 2020. Driftsmidler kollektiv er brukt, mens det
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gjenstår flere infrastrukturtiltak for kollektiv / sykkel- og gange som ikke er gjennomført.
Ikke fullførte prosjekt er under bygging, planlegging / ferdig prosjektert. De aller fleste vil
bli gjennomført i 2020. Enkelte vil få oppstart i 2020, med planlagt fullførelse i 2021.
2019 - avtalen 2017- 2019
Tilgjengelig midler
årsskiftet 2018 / 2019

59,1 mill. kr

Tildelt fra SD i 2019

90 mill. kr

Totalt til disp. i 2019

149,1 mill. kr

Forbruk 2019
Overført til 2020

99,0 mill. kr
50,1 mill. kr

Belønningsavtalen 2013-2016, inkludert ekstra belønningsmidler 2015 og 2016
Det gjenstår ca. 10,7 mill. kr til gjennomføring av resterende prosjekt. Forbruket i 2019 var
knyttet til fullføring av GS Viadukten-Lillesand sentrum. Mindreforbruk i noen av
prosjektene i avtalen 2013-2016 har gitt rom for å øke bevilgningen til noen pågående
prosjekt. Det redegjøres for dette i kapittel 5.2.
2019 – avtalen 2013-2016
Tilgjengelig midler
årsskiftet 2018/2019
Forbruk
Overført til 2019

12,9 mill. kr
2,2 mill. kr
10,7 mill. kr

Totalt gjenstående midler
Belønningsmidler 2017-2019

50,1 mill. kr

Belønningsmidler 2013-2016

10,7 mill. kr

Totalt disponible midler årsskiftet 2017/2018

60,8 mill. kr

Ved årsskiftet 2019/2020 var det totalt ca. 61 mill. kr til disposisjon for
å gjennomføre prosjekter i de to belønningsavtalene.
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2. Måloppnåelse
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 20132016. 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.”

2.1 Personbiltrafikk
I 2019 var personbiltrafikken ca. 1,1 % høyere enn i 2016. Målet om nullvekst er dermed
ikke nådd. Det er første gang siden 2009 at målet om nullvekst ikke er innfridd. Det kan
være flere årsaker til dette:

Regionen har ikke fått en byvekstavtale
Våren 2017 ble forslag til byvekstavtale sendt fra regionen til Samferdselsdepartementet.
Tre år etter er det ennå ikke i gang forhandlinger. Regionen er av den mening at
nullvekstmålet etter all sannsynlighet hadde blitt oppfylt dersom en byvekstavtale hadde
kommet på plass i 2018 eller 2019. En byvekstavtale vill ha gitt større bevilgninger til
sykkel, gange og kollektivtrafikk, og bomtakstene hadde økt. Økte bomtakster gir
erfaringsmessig lavere biltrafikk.

Bomtakstene uendret siden 2013
Bilistene er blitt vant med å betale 11,20 kr utenfor rushtid og 16,80 kr i rushtid. Takstene
er ikke endre siden innføringen i 2013. Mange bilister har vendt seg til takstene.
Dersom ny Stortingsproposisjon for bomstasjonene i Kristiansand var blitt vedtatt i
høstsesjonen, slik regionen hadde håpt på, ville indeksregulering av satsene blitt innført
tidlig i 2020. I tillegg ville det blitt innført betaling også for elbil. Dette vil vært med å
bremse trafikken. Håpet er nå at nye bomsatser kan innføres høsten 2020.

Gratis for stadig flere
Elbil-andelen gjennom bomstasjonene har økt fra null i 2013 til drøyt 14 prosent i snittfor
året 2019. Det betyr at stadig flere kjører gratis gjennom bomstasjonene. Dette fører til
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mer biltrafikk. En ny undersøkelse viser at el-bilister kjører mer enn bilister som kjører
fossilbil - (Urbanet Analyse rapport 121/2019 - Tiltak for å redusere biltrafikk i Oslo).

Befolkningsvekst
En forklaring på vekst i biltrafikken i perioden 2016-2019 er befolkningsveksten. I denne
perioden har befolkningen i regionen økt med ca. 4,8 %. Folketallet for 2019 er
fremskrevet med basis i SSBs statistikk for utgangen av 3. kvartal. Folketallet ved
utgangen av 2016 var 138 822. Fremskrevet folketall ved utgangen av 2019 var 145 419.

Passeringer gjennom bomstasjonene 2013-2019:

Personbiltrafikk
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Personbiltrafikken i 2019 var 1,1 % høyere enn i 2016. For første gang siden 2009 innfris
ikke kravet til nullvekst i biltrafikken. Statistikkilde: Ferde AS.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Utvikling
2016-2019

18 469 230

18 646 756

18 687 753

18 681 155

18 585 568

18 889 887

1,08 %

Statistikkilde: Ferde AS.
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Personbiltrafikk gjennom bomstasjonene
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Personbiltrafikken fordelt på de fem bomstasjonene for perioden 2014-2019. Trafikken på
begge europaveiene økte fra 2018 til 2019. Statistikkilde: Ferde AS.

Bomstasjon

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Endr.
20182019
i%

Endr.
20162019
i%

E18

7 956 390

8 138 195

8 179 628

8 211 598

8 141 116

8 287 985

+1,8

+1,3

E39

6 923 559

7 161 861

7 175 537

7 189 454

7 210 016

7 358 337

+2,1

+2,5

Rv 9 Grim

2 134 829

1 881 288

1 876 309

1 834 865

1 834 373

1 818 876

-0,8

-3,1

Presteh.

510 019

508 833

505 848

506 146

471 175

486 745

+3,3

-3,7

Sødal

944 433

956 579

950 431

939 092

928 888

937 944

+1.0

-1,3

Totalt

18 469 230

18 646 756

18 687 753

18 681 155

18 585 568

18 889 887

+1,6

+1,08

Tabellen viser antall passeringer gjennom bomstasjonene i perioden 2014-2019. I 2018
var det økning på begge europaveiene og ved tellepunktene på Presteheia og Sødal.
Nedgangen på Rv 9 har nok en gang vist nedgang. Totalt har trafikken økt med ca. 1,1 %
fra 2016 til 2019. Statistikkilde: Ferde AS.
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Gjennom mange år har trafikken på europaveiene økt. Men denne økningen er veid opp
av en markant nedgang på Rv 9. Trenden for E18 syntes å være snudd i 2018 med en
nedgang på 0,9 %. Men i 2019 har økte trafikken igjen med 1,8 %. E39 gjør et nytt byks
oppover med 2,1 %. Når også trafikken over bomstasjonene på Presteheia og Sødal har
økt, er det en klar trend at trafikken vokser.
Gjør man opp status for perioden 2016-2019, så er det økning på europaveiene og
nedgang over de andre bomsnittene. Men trafikken er så mye større på europaveiene at
nedgangen ikke kompenserer tilstrekkelig for å nå nullvekst.

Elbiler
Antall elbiler gjennom bomstasjonene har økt kraftig i perioden 2014-2019. I 2014
utgjorde elbilene bare 2 % av personbiltrafikken, mens elbilene utgjorde 14,3 % av
personbilene i 2019. Økningen fra 2018 er 2,8 %. 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 1,7 % fra 2018 til 2019. Fra 2013 til
2019 har nedgangen vært hele 12,8 %.

Andel elbiler i prosent av total trafikk
Bomstasjon

2014

2015

2016

2017

2018

2019

E18 Bjørndalssletta

1,9

3,9

6,1

9,5

11,8

14,8

E39 Vesterveien

2,0

3,9

5,9

8,9

11,1

13,9

Rv9 Grim

1,8

4,1

6,1

8,4

10,8

13,8

Presteheia

3,0

6,4

10,5

15,1

18,7

21.8

Sødal

1,4

3,2

4,7

7,0

9,1

11,5

2,0

4,0

6,1

9,2

11,5

14,3

Snitt totaltrafikk

2013

0,7

Det blir stadig flere elbiler som passerer bomstasjonene. I 2019 var 14,3 % av alle
passeringer en elektrisk drevet bil. Statistikkilde: Ferde AS.
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18,0
16,0

% EL-biler

14,0
12,0
10,0

EL-biler 2016

8,0

EL-biler 2017

6,0

EL-biler 2018

4,0

El-biler 2019

2,0
0,0

Figuren viser en kraftig vekst i andelen el-biler fra 2016 til 2019. I snitt var andelen el-biler
14,3 % i 2019. For fem år siden var andelen bare 2 %. Statistikkilde: Ferde AS

Forholdet mellom el-biler og konvesjonelle biler
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Figuren viser utviklingen i personbiltrafikken og forholdet mellom elbiler og konvensjonelle
biler. Den blå kurven viser hvordan totaltrafikken, inkludert elbiler, har utviklet seg, mens
den brune kurven viser hvordan passeringer med konvensjonelle biler / hybridbiler har
utviklet seg. I 2019 var 14,3 % av alle passeringene gjennom bomstasjonene el-biler.
Statistikkilde: Ferde AS.
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3. Virkemiddelbruk
I avtaleperioden er det brukt en rekke virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i
biltrafikken. Noen er finansiert av belønningsmidler, andre er finansiert av bompenger,
ATPs driftsbudsjett, samt ordinære tilskudd til bussdrift fra fylkeskommunene.

3.1 Tidsdifferensierte bomsatser
Tidsdifferensierte bomsatser ble innført 16. september 2013. Statistikk viser at nedgangen
i rush fra 2012 til 2019 har vært 1,3 %. Det skjedde en markant nedgang umiddelbart ved
etablering av tidsdifferensierte bomstaser. Effekten holdt seg lenge rundt 3 %. Men de to
siste årene har rushtrafikken økt. I 2019 økte rushtrafikken med 1,8 % sammenliknet med
2018. I morgenrushet økte trafikken med 1,7 %. I ettermiddagsrushet var økningen 2,0 %.
Også i 2018 økte trafikken i rush - 0,3 %.
Totalt sett nærmer rushtrafikken seg samme nivå som før de tidsdifferensierte takstene
ble innført. Men differensierte bomsatser har fremdeles effekt.

Rushtrafikk morgen og ettermiddag

Rushtid
Morgen

Redusert
trafikk
2012-2019

Endring %

-5 651

-0,2

Ettermiddag

-71 895

-2,5

Sum

-77 545

-1,3

Tabellen viser at reduksjonen
i rush er betydelig større
i ettermiddagsrush enn
i morgenrushet.
Statistikkilde: Ferde AS

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

oktober

549 195

519 858

29 337

-5,3

november

542 537

492 015

50 522

-9,3

desember

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. Statistikkilde: Ferde AS
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3.2 Tilskudd til bussdrift
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. Området som er omtalt i rapporten er bussrutene i
Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand – også kalt Kristiansands-kontrakten. I
tillegg er linje 100 mellom Kristiansand og Arendal omtalt.

Automatisk passasjertelling
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. Den nye måten å telle passasjerturer på
er ikke sammenliknbar med den gamle. Automatisk passasjertelling er en mye sikrere
måte å registrere passasjerturer på. Tidligere var det en god del turer som ikke ble telt.

Vekst på 3 prosent etter gammel tellemåte
Tellemåten basert på billettsystemet viser en økning på ca. 3 % fra 2018 til 2019.
Totalt ble det telt 9,7 mill. passasjerturer i 2019. Med automatisk passasjertelling
er det registrert ca. 11,8 mill. passasjerturer.

Passasjerturer - gammel og ny tellemåte
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
Andre linjer Kristiansand

10 Største linjer

Sum Passasjertelling

Sum gammel metode

Den gule søylen visertotalt antall passasjerturer etter gammel tellemåte, mens den
grå søyle viser totalt antall turer ved automatisk passasjertelling. Det er drøyt
2 mill. turer i forskjell på de to måtene å registrere passasjerer på. Blå og brun søyle
er også basert på automatisk passasjertelling. Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk
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Veksten på ca. 3 % etter gammel tellemetode er tallet Agder Kollektivtrafikk regner som
den offisielle veksten fra 2018 til 2019.Flytting av produksjon mellom kontrakter og
endring i produktutvalget gjør at det kan være skjult vekst i 2019. Blant annet ble nedre
aldersgrense for barn endret fra 4 til 6 år. Bruken av familiebillett (en voksen kan ta med
seg inntil 4 barn gratis i helgene) har også økt i 2019.

Bussmetro
Andre ruter i
Kristiansand
Sum

2019

2014
3 718 197

2015
3 764 033

2016
3 890 456

2017
3 796 897

2018
3 720 939

4 759 481
8 477 678

4 775 203
8 539 236

5 028 176
8 918 632

5 426 742
9 223 639

5 723 281
9 444 220 9 700 000

I perioden 2014-2019 økte antall passasjerturer med 14,4 %. Også dette er basert
statistikk for den gamle tellemåten. Økningen skyldes en rekke forhold:
•
•
•
•
•
•
•

Bedre rutetilbud
Moderate priser på periodekort, flexikort og andre billettyper
Appene «AKT reise» og «AKT billett»
Sanntidsinformasjon
Oppgraderte busstopp
Nye innfartsparkeringer
Adferdskampanjer

Stor forskjell på gammel og ny tellemetode
Forskjellen på hele 2,1 mill. passasjerturer på gammel og ny tellemåte kan forklares på
mange måter. Tidligere statistikk baseres på faktiske registreringer i billettsystemet.
Personer som ikke har reisebevis eller reiser gratis har ikke blitt registrert, dette inkluderer
en stor del av skolereisene i området. Passasjertelling registrerer alle påstigende
passasjerer!

Ny metrorute – M4 4
I 2019 ble det gjort var flere betydelige endringer i rutesystemet som gjør det vanskelig å
sammenlikne kategorier av reiser. Den største endringen i 2019 var innføring av
en metrorute 4 – M4. Dermed kan man ikke sammenlikne metrorutene som egen kategori
fra 2018 til 2019. M4 erstattet i sin helhet rute 18 og delvis rute 17.
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Passasjerturer inkludert
ny metrorute - M4
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Sum

Passasjertall basert på automatisk passasjertelling. I 2019 utgjorde
metrorutene 39,9 % av alle reiser. Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk
I 2019 utgjorde de fire metrorutene 39,9 % av alle passasjerturer. Fremdeles er dette
veldig populære ruter. Men det er andre ruter med like høye passasjertall – rute12
Vågsbygd senter - Kjos haveby - Kvadraturen – Justvik og rute 15 Tinnheia Kvadraturen - Lund – Universitetet. På grunn av dette opererer Agder Kollektivtrafikk
med en kategori som heter de «10 mest populære rutene». I 2019 hadde disse 10 rutene
76 % av alle passasjerturene.

Andre linjer Kristiansand

10 Største linjer

De 10 mest populære rutene har 76 % av hele passasjerbelegget i Kristiansandsregionen (Kristiansands-kontrakten).
Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk
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Linje 100 Kristiansand-Arendal
Automatisk passasjertelling viser 777.000 reiser på Linje 100 i 2019. Dette er bussruten
mellom Kristiansand og Arendal. Antall passasjerturer er ikke sammenliknbart med
tidligere år da statistikken baserte seg på registeringer i billettsystemet.
Linje 100 mellom Kristiansand og Arendal har for øvrig hatt en jevn vekst i
gjennom mange år. Det skyldes først og fremst først økt frekvens, Linje 100 er subsidiert
med belønningsmidler siden 2009.

Tilskudd til bussdrift i regionen, fordelt på finansieringskilder

Netto tilskudd fra VAF
Tilskudd belønningsmidler
Tilskudd Kristiansand
kommune
Totalt tilskudd

2015

2016

2017

2018

118 317 386

129 802 374

129 283 075

142 200 915

150 823 782

43 000 000

47 000 000

55 000 000

65 000 000

73 000 000

3 962 000

4 061 000

4 162 000

4 271 000

4 903 360

211 471 915

228 201 782

165 279 386

180 863 374

188 445 075

2019

Tabellen viser tilskudd til bussdrift i Kristiansandsregionen (mill. kr) for årene 2015-2019.
Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk.

3.3 Infrastruktur kollektiv
Ny kollektiv infrastruktur og et mer attraktivt kollektivtilbud er sentralt for å nå målet om
nullvekst i biltrafikken. Det redegjøres for bruk av belønningsmidler til kollektiv infrastruktur
i kapittel 4.
Når det gjelder kollektivtiltak i ATP-området for fylkesveimidler, har fylkeskommunen utført
kollektivtiltak i Vennesla: Fv 7 Ravnåsveien tosidig stopp og Fv 405 Samkom – snuplass.

3.4 Infrastruktur sykkel og gange
Ny infrastruktur for sykkel og gange finansiert med belønningsmidler fra avtalen 20172019 omtales i kapittel 4.
I dette underkapittelet står omtalt tre prosjekt som er finansiert, eller skal finansieres med
andre midler enn belønningsmidler. I tillegg rapporteres det på hva som har skjedd med
sykkelekspressveien i 2019.
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Ny bro over Otra for sykkel og gange
I 2019 ble det «endelig» vedtatt å realisere en ny gang- og sykkelbro over Otra, fra Kjøita
til like ved krysset Elvegata / Rådhusgata. Broa skal avlaste Lundsbroa som ikke er bred
nok til å gi god trafikksikkerhet for mye trafikanter. Broa skal betjene befolkningen på store
deler av Nedre Lund. Potensialet for overgang fra bil til sykkel og gange er stort.

Den nye broa for syklister og fotgjengere over Otra vil se slik ut. Den vil avlaste Lundsbroa
og trolig føre til at ganskemange vil la bilen stå. Foto: Degree of Freedom

Planarbeid har pågått i mange år. Ulike typer broer er vurdert. Og kostnadene har naturlig
nok vært et viktig tema. Broa er kostnadsberegnet til 62 mill. kr, og finansieres av
Kristiansand kommune. Broa er en del av en avtale med utbygger i Kjøita-området.
Byggearbeidene startet i desember 2019. Etter planen skal den stå ferdig ved slutten av
2020.

Gateterminal for buss Vennesla sentrum
For 2 mill. kr ble det, på tampen av 2019, bygd gateterminal i Vennesla sentrum. Det er
bygd brede, lange og godt plasserte busstopp. Det skal betjene begge de to regionale
rutene 30 og 31, samt lokalbussene til Heptekjerr, Smååsane. Lomtjønn og
Eikelandsdalen.
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Vennesla sentrum fikk ny gateterminal i 2019. Det er bygd lengre og bedre plasserte
busstopp på begge sidene av Sentrumsvegen. I sydgående retning er det også
sanntidstavle. Foto: Bjørne Jortveit
Tidligere sykkelparkering er flyttet litt og altså brukt på nytt. Sykkelparkering skal
etableres også på motstående side.
Vest-Agder fylkeskommune var oppdragsgiver, mens Vennesla kommune var byggherre.
Anlegget er bygd av Fjellestad & Heggland AS.

Gang- og sykkelvei Samkom-Hagen i Vennesla
12. juni 2019 ble en delstrekning på det siste bompengeprosjektet i myk pakke
Samferdselspakke fullført. Det gjaldt gang- og sykkelvei fra Samkom til Hagen.
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Snorklipp for ny gang- og sykkelvei ved Samkom. Fra venstre fylkesvaraordfører
Tore Askildesen, elev Julie Ruenes på Samkom skole og ordfører i Vennesla,
Nils Olav Larsen. Foto: Bjørne Jortveit

Det er bygd en flott og trygg gang- og sykkelvei. For å få
plass til gang- og sykkelveien måtte elva Rogåna flyttes
vestover. Foto: Bjørne Jortveit
Den nye gang- og sykkelveien er 1 km lang og har kostet 43 mill. kr. Det var et krevende
prosjekt der elva Rogåna måtte flyttes for å få plass til gang- og sykkelveien.
For å knytte lokalsamfunnet Samkom til de nedre delene av Vennesla, må også
17

strekningen Hagen-Grovane få gang- og sykkelvei. De siste midlene fra myk pakke
i Samferdselspakke 1 vil bli brukt til dette.

Sykkelekspressvei Vollevann- Oddamarka og Oddemarka-Tordenskjolds
gate
På grunn av manglende byvekstavtale for vår region, har det ikke vært mulig å komme
videre med bygge nye strekninger på sykkelekspressveien i 2019.
Reguleringsplan for strekningen Vollevann-Oddemarka ble vedtatt 12. oktober 2018.
Grunnerverv pågår. I 2019 innløste Statens vegvesen to boliger på denne strekningen.
I ny belønningssøknad for 2020-2023 er det lagt inn en delstrekning ved Bjørndalssletta.
For strekningen Oddemarka-Tordenskjolds gate arbeider Kristiansand kommune med
planarbeid. Det er ennå ikke avklart hvilken trasé som skal velges over Otra. Det skal
gjøres nye sonderinger inn mot grunneiere langs det korteste trasévalget. Deretter vil det
nye bystyret behandle avgjøre dette.
Planlegging av sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien i Vågsbygd
har pågått i siden 2012. Sykkelekspressveien skal bli en høykvalitets sykkelvei, der alle
typer syklister skal kunne sykle direkte, raskt og sikkert på strekningen fra Sørlandsparken
i øst, via Kvadraturen, til Andøykrysset i vest. Det er langs denne strekningen vi i dag
finner det største transportbehovet, og det er her den den største transportveksten
forventes. Sykkelekspressvegen skal bidra til at flere bytter ut bilen med sykkel, fordi dette
lønner seg både med henblikk på tid, trivsel og helse.

Vedtatt kommunedelplan for sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien
i Vågsbygd i vest. De to strekningene der man har gått direkte på reguleringsplan ligger
inne i de to boksene, omtrent midt på strekningen.
Kart: Statens vegvesen.
Det er vedtatt en kommunedelplan for hele strekningen, med unntak for de to
«vanskeligste» strekningene: Vollevann-Oddemarka og Oddemarka-Tordenskjolds gt.
For disse strekningene startet Statens vegvesen direkte på reguleringsarbeidet.
Hensikten med ny sykkel- og gangbro er å få en rask direktelinje over Otra fra østsiden av
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byen til Kvadraturen. Nåværende gang- og sykkelvei langs E18 er en omvei. Dessuten er
gående og syklister veldig eksponert for støy og avgasser fra trafikk på Oddernesbroa
(E18). Broa planlegges med 4 meters bredde for syklistene og 2 meters bredde for
gående.
Flere strekninger på traseen for sykkelekspressveien har allerede den standarden som
det nå planlegges og bygges for. Det gjelder Narviksbakken, en strekning forbi Oddernes
kirke, strekningen Blørstad-Nikkelverket og en strekning ved Kolsdalen. To strekninger i
Vågsbygd har tilnærmet sykkelekspress-standard: en strekning i Auglandsbukta og
strekningen Lumber-Blørstad. Flere tilfartsårer til planlagt sykkelekspressvei har også fått
samme standard. Det gjelder langs Rv 9 fra Gartnerløkka til Jørgen Moes gt. og langs
E39 fra Kartheikrysset til Rigekrysset.

3.5 Sykkeltrafikk
Sykkeltrafikken i Kristiansand og i Kristiansandsregionen har i mange år vært i klar vekst. I
RVU 2013/14 viste en sykkelandel 10 prosent for Kristiansand og 8 prosent for regionen. I
2018 kåret Syklistenes landsforening Kristiansand til Norges beste sykkelby.

Hannevika sykkel - hele året
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Statistikk for alle månedene i året viser at syklingen øker ved tellepunktet
i Hannevika. Statistikk: Statens vegvesen.

Foreløpige tall fra RVU 2017/2018 viser at sykkelandelen har gått ned i Kristiansand fra
10 til 8 prosent. Dette finner vi ikke noe belegg for i målinger gjort av faktisk sykling.
Tellepunket på Vesterveien, som har veldig god historikk, har i mange år vist en fin
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økning. Dette tellepunktet fanger opp sykkeltrafikk Vågsbygd, samt fra Hellemyr og Søgne
og Songdalen. Vågsbygd er den største bydelen i Kristiansand.
I august 2018 åpnet en viktig parsell av sykkelekspressveien fra Myrbakken til
Nikkelverket. Dette bidro til en fin økning for sykling fra Vågsbygd til byen
Den gode utviklingen generelt sett i Kristiansandsregionen skyldes i første rekke at gangsykkelveinettet 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.

Sykkelpasseringer per dag Hannevka
ukene 19-22, 34-38 og 42-47
1200

1095

1000

918

846

820

843

2011

2012

2013

830

895

1034

958

800
600
400
200
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Statistikk for såkalt sikre uker i Hannevika viser en jevn stigning i en
årrekke, riktignok med en liten nedgang i 2019. Statistikken i diagrammet
viser sykkeltrafikken i sommerhalvåret – ekskludert ferieperioder.
Statistikk: Statens vegvesen

Oppgraderte sykkeltellepunkter i 2018/2019
Det skal ikke stikkes under en stol at det har vært til dels store problemer med å drifte fem
av de seks sykkeltellepunktene i Kristiansand. I rapporter til departementet er dette
beskrevet flere ganger. Derfor har regionen nesten utelukkende brakt statistikk for
Hannevika.
Etter et spleiselag mellom ATP-samarbeidet og vegvesenet er nå alle de seks
tellepunktene i Kristiansand oppgradert med fast strøm. Oppgraderingen ble delvis gjort i
2018 og delvis i 2019. Dette betyr at vi nå kan begynne å opparbeide troverdig historikk,
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utover tellepunktet i Hannevika. Per i dag har vi disse tellepunktene:
•
•
•

Oddernesbroa. Teller sykkeltrafikk på E18.
Lundsbroa. Teller sykkeltrafikk ut og inn av Kvadraturen.
Vollevannet - to tellepunkt: Ett teller sykkeltrafikk langs E 18, og ett teller
sykkeltrafikk på Fv 452)
Gartnerløkka. Teller sykkeltrafikk ut og inn av Kvadraturen fra Rv 9, samt
sykkeltrafikk langs den nordlige tangenten av Kvadraturen.
Hannevika. Teller sykkeltrafikk på sykkelekspressveien langs Vesterveien. Teller
trafikk fra Vågsbygd og Hellemyr, samt Søgne og Songdalen).

•
•

E18 Vollevann sykkel - hele året
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Syklingen øker også ved tellepunket E 18 Vollevannet.
Statistikkilde: Statens vegvesen
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Syklingen øker også ved tellepunket E 18 Oddernesbroa.
Statistikkilde: Statens vegvesen
21

Flere tilførselsveier har fått samme standard som sykkelekspressveien. Det gjelder blant
annet langs Rv 9 fra Gartnerløkka til Jørgen Moes gate. Foto: Bjørne Jortveit

3.6 Areal- og utbyggingspolitikk
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 er under revisjon. ATP-utvalget er
styringsgruppe for revisjonen. Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok å legge
planprogrammet ut på høring 19. desember 2017. Planprogrammet ble vedtatt i
fylkesutvalget i Vest-Agder 4. september 2018.
I den nye planen skal nullvekstmålet for personbiltrafikken være integrert. Det er ikke
tilfelle for gjeldende plan. Ny regional plan skal ta også ta hensyn til faren for ekstremvær.
Regional plan for kollektivtrafikken i regionen skal innarbeides i ny regional plan. Dette er
enda et nytt grep for å oppnå en mer helhetlig planlegging i regionen. Det er nå samsvar
mellom Regional plan og arealstrategien som ligger inne som en del av porteføljen for en
byvekstavtale for Kristiansandsregionen.
Alle utbyggingsområder i gjeldende plan skal vurderes på nytt, av hensyn til klima og miljø
og ønske om en balansert utvikling i regionen. Dette er naturlig nok konfliktfylt, og
kommunene trenger god tid til å drøfte og bli enige om endringer. Et eksempel fra
revisjonen av planen er at Vennesla kommune har vedtatt å ta et større boligområde,
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Venneslaheia, ut av kommuneplanen. Dette grepet er i tråd med ønsket arealpolitikk om
økt fortetting og fokus på arealutvikling som ikke er bilbasert.
Endelig planforslag ble ferdigstilt tidlig høst 2019, og sendt på en siste
høringsrunde. Planen er nå til endelig behandling i fylkeskommunen, med sikte på
endelig vedtak i fylkestinget i Agder våren 2020.

3.7 Bompengeregnskap

Senhøstes 2019 ble det publisert en egen nettside som viser hva som er gjennomført for
bompenger og belønningsmidler i perioden 2009 til 2018.

På bestilling fra Region Kristiansand, der alle ordførerne sitter, ble det i 2019 laget et
såkalt bompengeregnskap. Det viser alle prosjekt som i perioden 2009-2018 som er
finansiert med bompenger og belønningsmidler. Bompengeregnskapet er lagt ut på en
egen nettside: bompengeregnskapet.no
Politikerne etterlyste en slik oversikt, slik at befolkningen kan se nytteverdien av de
midlene som bilistene betaler i bomringen, og nytteverdien av statlige belønningsmidler.
For politikerne blir det også lettere å argumentere for bompenger og verdien av
belønningsmidler og en mulig byvekstavtale for regionen.
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3.8 Adferdskampanjer
Årlig bruker ATP-samarbeidet 1,5 mill. kr til adferdskampanjer som en del av sitt
driftsbudsjett. Dette er finansiert lokalt av kommunene og fylkeskommunen.
Hensikten er:
•
•
•
•

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

Jeg kjører grønt

Fortjent seier til Specsavers Kristiansand. Etter to andreplasser ble det seier. Fra venstre:
André Uldal, Linda Holst Andersen, Tonje Hegland, Mobin Yusuf og Frode Stenersen.
Foto: Bjørne Jortveit.
Siden 2010 er kampanjen «Jeg kjører grønt» gjennomført med et snitt på drøyt 3000
deltakere årlig. I 2019 nådde kampanjen ca. 2800 deltakere, noe mindre enn i 2018.
Deltakerne registrerer grønne reiser til fots, med sykkel og med kollektive transportmidler
på Jeg kjører grønt-appen eller på jegkjorergron.no. Deltakerne får også poeng for bilfrie
dager. Nytt i 2019 var at deltakerne også fikk poeng for måneder de ikke tok fly.
Antall virksomheter som deltok i kampanjens bedriftskonkurranse var rekordstor – 173.
Poengene som individuelle deltakere registrerer tilflyter automatisk den arbeidsplassen
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de har. Det konkurreres i antall poeng per ansatt.
Disse arbeidsplassene vant i 2019:
«Under 15 ansatte»: Specsavers Kristiansand AS
«15-40 ansatte»: Fysio, ergo og rehabteam
«41-300 ansatte»: Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Kristiansand kommune
«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:
En spørreundersøkelse viser at deltakelse i kampanjen har stor effekt:
•
•
•
•
•

Sykler oftere / litt oftere: 48 %
Kjører mindre bil: 46 %
Går oftere / litt oftere: 41 %
Tar buss oftere / litt oftere: 25 %
Tar tog oftere / litt oftere: 8

For å bli grønn, eller bærekraftig, krevdes minst 156 poeng.
Ved kampanjeslutt var det 982 som klarte det. De fordelte seg slik:
•
•
•

Grønn (156-199 poeng): 168
Grønnere (200-299 poeng): 299
Grønneste (300 poeng eller mer): 515

Beintøft
Miljøagentene driver Beintøft på nasjonalt nivå. Hensikten er å få flest mulig elever til
å sykle og gå til skolen. Beintøft tilbyr mange undervisningselementer på temaet helse og
miljø.
Satsingen på Beintøft i vår region går ut på å markedsføre og kampanjen, slik at flest
mulig skoler og klasser deltar. I tillegg brukes midler til premiering og til å organisere
utdeling av premier. Stort sett er det ordførere som deler ut premier. Midlene kommer fra
ATPs driftsbudsjett.
Kampanjen varer en måned – i september. I 2019 deltok drøyt 3000 elever fra 134
klasser. I 2018 deltok 129 klasser og i 2017: 124 klasser. Det var deltagende skoler /
klasser fra Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes. Alle deltakende
klasser har i år fått en fotball.
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5 A på Justvik skole og 7. klasse på Kringsjå delte 1. plassen som de beste klassene i
Kristiansadsregionen og på hele Agder. Elevene fra venstre: Adrian Garshol, Endre
Solhaug, Lilly Theodora Markussen, Linnea Thu Kro og Knut Syrdal. En jublende Jørgen
Kristiansen delte ut diplom og pengesjekker. Foto: Bjørne Jortveit

Den grønne kampen
Den grønne kampen er en kampanje for ungdomsskoler. Den gjennomføres av
Kristiansand kommune og Ungt entreprenørskap Agder. Elevene lærer innovasjon
innenfor miljøfeltet: klima, transport, forurensning, bærekraft og helse. I tematikken tas det
utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.
Den grønne kampen ble introdusert som en kampanje for ungdomskoler skoleåret
2017/2018. Songdalen Ungdomsskole og Oddemarka skole var pionérer. Kampanjen ble
svært vellykket på de to skolene. I skoleåret 2018/ 2019 deltok åtte skoler: Finsland skole,
Songdalen ungdomsskole, Oddemarka skole, Møvig skole, Fiskå skole, Karuss skole,
Havlimyra skole og Holte skole.
I skoleåret 2019/2020 er det med seks skoler. Dette skoleåret er konseptet endret
fra å være en innovasjonscamp på en dag med veldig mange elever, til å bli
undervisningsopplegg / prosjektarbeid i klassesituasjon. Det betyr at det blir tid til mer
læring og fordypning. Erfaring fra Songdalen Ungdomsskole skole, som prøvde det nye
opplegget i desember 2019, viser at dette fungerer mye bedre.
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Elevgruppa «Glow up, bestående av (f.v.) : Helene Bager Heskestad, Doroteja Geric,
Anna Fuglestveit Kristensen viser fram sine økologiske sminkeprodukter til juryen. I juryen
(forfra): Eva Coward, Valborg Langevei, Bente Hansson (stående) og Hanne Cathrine
Skaar. Foto: Bjørne Jortveit
Den grønne kampen består nå av 2 elementer:
1. Ungt entreprenørskap gjennomfører en undervisningsbolk over to-tre uker. Elevene
jobber med miljøtema knyttet til FNs bærekraftsmål. De jobber med innovasjon, og skal
lage et opplegg for en tenkt elevbedrift, eller en virkelig elevbedrift. Elevarbeid
presenteres for en jury. Beste elevarbeid i hver klasse blir premiert med 800 kr.
2. App-registrering av miljøvennlige reiser til skole og fritidsaktiviteter etter modell av
fra Jeg kjører grønt. Det varer i 4 uker. Dette er en konkurranse mellom klasser innbyrdes
på hver skole. I etterkant av app-registreringen følges statistikken opp faglig.

Budsjettmessig brukes midler som tilskudd til Ungt Entreprenørskap, til premiering og til
gratis sykkelservice for elevene (som Pedalen stiller opp med til de skolene som er
interessert). Ungt Entreprenørskap har på sin side også midler fra Kavlifondet det for
å gjennomføre Den grønne kampen.
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Nasjonale tall viser at ungdommer i aldersgruppen13-18 år kjøres til fritidsaktivtiter i 44 % av slike
reiser. Tilsvarende tall til skole er 9 %.

Strategien videre for Den grønne kampen
Strategien videre er at Den grønne kampen skal spres til alle ungdomsskolene / skolene
med ungdomstrinn i hele Kristiansandsregionen. Totalt er det ca. 20 potensielle deltakerskoler i vår region. Målet er å spre Den grønne kampen fra skoleåret 2020/2021.
Na har Den grønne kampen «satt seg» så bra at vi kan forlate pionerstadiet.

Sykle til jobben
Regionen gir tilskudd til den nasjonale Sykle til jobben. Tilskuddet gjør det mulig for
innbyggere i vår region å delta i kampanjen gratis. I 2019 var det påmeldt ca. 1600 fra
Kristiansandsregionen. Dette er noe lavere enn i 2018. På landsbasis var det ca. 43.000
deltakere. Det er på samme nivå som i 2018.
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3.9 Mobilitetsplanleging i virksomheter
ATP har kjørt et prosjekt med 5 pilotbedrifter i regionen. På bakgrunn av erfaringer fra
prosessen og arbeidet i virksomhetene, ble det i 2019 ferdigstilt en veileder for
mobilitetsslanlegging og en prosjektrapport for pilotene. Veilederen gjelder i første rekke
eksisterende virksomheter. Temaene er ansattes reiser til og fra jobb og arbeidsreiser.

Rambøll og Kristiansand kommune har laget en veileder som andre virksomheter nå kan ta i bruk.

Fra venstre: Line Aasgard - Nordea, Bjørne Jortveit - Kristiansand kommune, Katrine
Nesset - Rambøll, Smári Stav – Rambøll og Simen Lossius Ellefsen – Nordea. Foto: Ragna
Marie Henden
Veilederen inneholder:
•
•
•
•
•

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

Pilotene har gått gjennom en prosess der de startet med reisevaneundersøkelse 1.
På bakgrunn av den og jobbing med gode ideer, utarbeidet virksomhetene
handlingsplaner og gikk i gang med gjennomføring av tiltak. Ett år etter
reisevaneundersøkelse 1, ble det gjort en ny reisevaneundersøkelse. Resultatene hos
pilotene har vært gode. Flere av piloter har hatt en nedgang i privatbilbruk til jobb med
rundet 10 prosent. Overgangen har skjedd til sykkel og buss.
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Veilederen er laget av Rambøll Kristiansand i samarbeid med Kristiansand kommune.
Arbeidet ble finansiert over ATPs driftsbudsjett.

Resultater fra fire av de fem pilotene

Glencore Nikkelverk er en av pilotene som har fått gode resultater etter
å ha vært med som pilot. Fra venstre: Hovedgrunnen er at bedriften har
investert ca. 3 mill. kr i et nytt sykkelparkeringsanlegg. Foto: Bjørne Jortveit

Nikkelverket
Spørsmål:
Hvilket transportmiddel
brukte du mest?

Sykkel /
el-sykkel

Buss

Gange / løp

Bil

Reisevaneundersøkelse 1

22,2 %

3,4 %

4,6 %

59 %

Reisevaneundersøkelse 2

26,9 %

3,5 %

4,8 %

52,8 %

Resultatene for Nikkelverket er kanskje ikke så imponerende. Men da reisevaneundersøkelse 2 ble gjort for Nikkelverket høsten 2019, ble det også spurt om hvilke andre
transportmidler ansatte brukte 1-2 ganger i uken. Da viste det seg at nesten halvparten
hadde brukt miljøvennlige transportmidler – sykkel, el-sykkel, gange og buss.
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Nordea
Spørsmål:
Hvilket transportmiddel
brukte du mest?

Sykkel /
el-sykkel

Buss

Gange / løp

Bil

Reisevaneundersøkelse 1

28,3 %

23,5 %

17,3

24,7 %

Reisevaneundersøkelse 2

38,9 %

24,4 %

17,9

7,7 %

Songdalen ungdomsskole
Spørsmål:
Hvilket transportmiddel
brukte du mest?

Sykkel /
el-sykkel

Buss

Gange/ løp

Bil

Reisevaneundersøkelse 1

3,2 %

6,5 %

5,3 %

87,1 %

Reisevaneundersøkelse 2

17,4 %

4,3 %

2,9 %

73,9 %

Spørsmål:
Hvilket transportmiddel
brukte du mest?

Sykkel /
el-sykkel

Buss / tog

Gange / løp

Bil

Reisevaneundersøkelse 1

10,5 %

0

0

73,7 %

Reisevaneundersøkelse 2

14,9 %

7,4 %

0

62,6 %

Songdalen rådhus

10 nye virksomheter i 2020
Det ligger et stort uforløst potensial hos virksomheter, offentlige og private, for
å redusere personbiltrafikk og klimagassutslipp. I revidert budsjett for ATP 2019 ble det
bevilget én million kr som tilskudd til nye offentlige og private virksomheter som vil gå i
gang med mobilitetsplanlegging. Denne ordningen ble utlyst tidlig i november med
søknadsfrist 1. desember Resultatet er at 10 nye virksomheter skal i gang med
mobilitetsplanlegging. Flere av dem er blant de største arbeidsplassene i regionen:
1. Universitetet i Agder, 2. Elkem Fiskaa Teknologipark, 3. Agder Energi AS,
4. Hennig-Olsen Is, 5. Kilden IKS, 6. Asko Agder AS, 7. Huntonit AS, 8. Kruse Smith AS
9. Sjøstrand skol og 10. Solholmen skole.
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4. Belønningsavtalen 2017-2019
4.1 Endringer i porteføljen
I ATPs budsjett for 2020 ble det gjort følgende endringer i porteføljen:
1. Bysykkelordning (2019) er foreløpig tatt ut av porteføljen på bakgrunn av to forhold. Det er
per i dag kommet inn en kommersiell aktør som tilbyr el-sparkesykler i Kristiansand. Det
andre er at AKT er i gang med å vurdere ulike mobilitetssystemer bl.a. der utleiesykler kan
være en del av en kollektivreise.
2. Ladestasjoner for el-buss er styrket med 1,4 mill. kr, fra 0,5 til 1,9 mill. kr. Det gjenstod en
rest på 1,4 mill. kr på budsjettposten Reguleringsplasser for buss. Disse midlene
er altså omdisponert til ladestasjoner for el-buss.
Det er satt i gang et prosjekt med å utvide bruk av rene elbusser og disse vil ha behov for
hurtiglading rundt om i rutenettet. Midlene her vil sikre god kontinuitet i arbeidet med å få
på plass nødvendig infrastruktur.
3. Hurtiglading el-taxi er styrket med 1 mill. kr, fra 0,5 til 1,5 mill. kr.
Det gjort ytterligere to endringer i porteføljen:

4. GS fra Myrane trafikkareal til skolene er tilført 1 mill. kr. Midlene er omdisponert fra
prosjektet Fortau Tøane-Valetjønn sør. Begge prosjektene ligger i Birkenes kommune.
5. Snarvei Smååsane-Moseidmoen er tilført 1 mill. kr. Midlene er omdisponert fra prosjektet
Snarvei Lomtjønn-Piningen. Begge prosjekt ligger i Vennesla kommune.
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4.2 Prosjektportefølje etter vedtak i ATP-utvalget 13. desember 2019
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 el-buss
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
GS fra Myrane trafikkareal til skolene
Asfaltert skulder langs Fv 114
Snarvei Smååsane-Moseidmoen
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
1,9
2

4

10
37
92

15,9
80,9

11,5
84,5

64,4
257,4

3,2
1,1
0
5,3

23,3

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

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

107

96,9

5
6,8

19,8

0

0

96,6

300,5
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4.3 Driftstiltak kollektiv
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 vår region.
I 2018 ble det avsatt 65 mill. kr til drift av kollektivtilbud i regionen. Alle disse midlene er
brukt til flexikort og for å realisere ruteforbedringer iverksatt i 2018. Midlene ble også brukt
til å videreføre forbedringer som ble satt i gang i 2017. Ruteforbedringene som ble
gjennomført i 2018 gjengis ikke i denne rapporten (rapportert tidligere).
I 2018 ble 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.

Ruteforbedringer 2019
Totalt er det brukt 6,4 mill. kr på forbedringer i rutetilbudet i 2019. I flere bydeler / områder
i Kristiansand er busstilbudet nå av en slik kvalitet at bussen kan fungere som bil
«nummer 1». Det gjelder bydelene Grim, Tinnheia og Lund og bydelene / områdene nevnt
under.
Bydelene Flekkerøy og Voiebyen (via Vågsbygd), Sørlandsparken, Hånes, Søm,
Slettheia, Hellemyr, Tømmerstø og Eg med Sykehuset, fikk bedre tilbud i 2019. I tillegg
ble det gjort en omlegging og forbedring av tilbudet i vestlige deler av Søgne.
I en rekke andre sentrale områder i ATP-området kan bussen være bil «nummer én»
i rushtiden og spille rollen som «bil nummer to» resten av året.
Fra januar ble rushtiden på hverdager forlenget på enkelte linjer, det vil si at det ble
opprettholdt mange avganger i et lenger tidsrom. Fra august fikk en rekke viktige linjer 50
prosent flere avganger på kveldstid og lørdager. I tillegg ble metrolinjenettet styrket med
en ny linje, M4.
Ruteendringene er i tråd med Agder Kollektivtrafikks langsiktige plan for utviklingen av
rutetilbudet. Det er fortsatt et fokus på å styrke tilbudet i tettbygde områder, eller områder
hvor bussen kan være konkurransedyktig med høy frekvens på tilbudet og god dekning av
viktige reisemål. Endringene legger til rette for høyere etterspørsel og bedre
markedsdekning.
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Elektriske busser
I 2019 startet et prosjekt med delelektrifisering av linje 15 mellom UiA, Lund og Tinnheia.
De to første elbussene her kom i drift i januar 2020.
I 2019 er det brukt betydelige midler til en rekke følgende forbedringer i tilbudet.
Mesteparten av midlene er Agder Kollektivtrafikks egenkapital.

Ruteforbedringer 2019 i detalj
1. Januar 2019:
Rushtiden, tidsrommet med hyppigere avganger, ble forlenget på:
•
•
•
•
•

Linje M1 mellom Flekkerøy og Sørlandsparken
Linje A3 fra Kvadraturen til Søm
Linje 12 fra Kjos haveby til Kvadraturen og UiA
Linje 40 fra Kristiansand til Tangvall og Årosskogen
Linje 51 mot Vågsbygd og arbeidsplassene på Andøya.

Linje M1 mellom Flekkerøy og Sørlandsparken/IKEA fikk også tidligere oppstart på lørdag
morgen bedre tilpasset behovet i Sørlandsparken.
Deler av tilbudet til Ausviga i Søgne (linje 44) ble midlertidig gjort om til bestillingstransport
på grunn av manglende snumulighet.

19. august 2019:
Det skjedde to vesentlige endringer: Forbedret kvelds-/helgetilbud og etableringen av en
ny metrolinje.
Det ble etablert en ny metrolinje, M4, mellom Hellemyr og Tømmerstø (Holte) som
erstatning for linje 17 og 18. Dette medførte et enklere og mer oversiktlig tilbud, raskere
trasé og flere avganger. På kveldstid på hverdager, lørdager og søndager ble antall
avganger økt med mellom 33% og 100% i forhold til tidligere linje 17 og 18. Spesielt
Tømmerstø-området fikk et bedre tilbud. Det ble også etablert et erstatningstilbud for de
områdene som ikke dekkes av M4.
Linje M1 til Flekkerøy, linje M2 til Voiebyen/Hånes og linje M3 til Slettheia/Søm fikk 50%
flere avganger frem til kl. 2030 (linje M3) eller midnatt (linjene M1 og M2) på hverdager og
ca. kl. 10-17 på lørdager. Linje M1 til Sørlandsparken/IKEA og linje 10 til Eg/Sykehuset
fikk 50% flere avganger på lørdag mellom ca. kl.10 og 17.
Linje 15 UiA - Lund - Tinnheia ble forlenget fra Eigevannskrysset til Hannevika for å gi et
mer helhetlig linjenett med bedre overgangsmuligheter spesielt mot Vågsbygd, men også
mot Søgne, Songdalen og Mandal.
Lokalbussnettet i Søgne ble reorganisert som følge av at en ny snumulighet ble stilt til vår
rådighet, med en linje 43 fra Tangvall til Vedderheia og en linje 44 fra Tangvall til Ausviga.
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Enkelte avganger går også til Lindlia, Trysnes eller Ålo. Begge linjene har nå som
hovedregel avganger hver time (eller halvtime) i rushtiden og hver annen time utenom
mandag-lørdag. Til sammen gir dette minst timesrute mellom Lunde og Tangvall. På
lørdag kveld og søndag er tilbudet forenklet, men fremdeles med avgang hver annen
time.
Linje A2 ble forlenget til Vågsbygd senter for å gi økt kapasitet til Vågsbygd om morgenen
og tilbake om ettermiddagen, i tillegg til et raskere tilbud for reiser gjennom Kvadraturen.
Linje A25 ble forlenget til Mjåvann for å gi et tilbud til de større arbeidsplassene i området
som har lang gangavstand til tilbudet på E39. Endrigen ble gjort i dialog med næringslivet
i området.
Nye linje 56 ble opprettet for å dekke områdene som ikke dekkes fullgodt av linje M4, slik
som Odderhei, Dvergsnes og Sømsveien. Denne mater til M4 og til øvrig tilbud på Rona,
men kjører til eller fra Kvadraturen i rushtiden.

AKTs forbruk av belønningsmidler mill. kr
År

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Produksjonskostnad

Takstiltak

9,7
17,5
22,1
34,2
45,3
45,5
53,5

0
15,5
17
17,2
17,5
18
18

Linje
100

0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3

Forbruk
belønningsmidler

Tildelte
belønningsmidler

9,7
33
40,6
52,9
64,3
65
74,5

10
37
43
47
55
65
73

Kundetilfredshet
AKT har gjennomført to kundetilfredshetsundersøkelser (KTI) i Agder i 2019. Resultatene
viser kun marginale endringer fra foregående års undersøkelser. Men den
lille endringen som vises, er i positiv retning. Undersøkelsene i mai november viser
samme resultat. I regionen måles det en total tilfredshet på 78 % (3,9 av 5,0).
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4.4 Infrastruktur kollektiv - ferdige og igangsatte prosjekt

Ny rutebilstasjon i Kvadraturen
Ny rutebilstasjon ble bygd ferdig sommeren 2019. Den ble åpnet for publikum 5. juli.
Parkanlegg og sykkelparkering ble gjort ferdig før året var omme.
Totalt har ny rutebilstasjon kostet 41 mill. kr. Belønningsmidler fra avtalen 2017-2019 har
delfinansiert anlegget – 20 millioner kr til selve bygget og 200.000 kr til sykkelparkering.
Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommunen har bidratt med resten av
finansieringen.
Rutebilstasjonen skal fungere for passasjerer på regionale og nasjonale bussruter.
Den består av 100 kvadratmeter venteareal for passasjerer og 100 kvadratmeter kiosk.
For å redusere klimaavtrykket, er rutebilstasjonen stor grad bygd av tre.

Ordfører Harald Furre kipper snor ved den formelle åpningen av ny rutebilstasjon
5. juli 2019. Foran Inge Os i Agder Kollektivtrafikk. Foto: Fædrelandsvennen
Utomhus Rutebilstasjonen
Det er avsatt 1 mill. kr i belønningsmidler (2017-2019) å asfaltere oppstillingsplass for
busser, sette kantstein og legge varme i fortau ved terminalbygget. Dette vil bli gjort i
2020.

37

Ved rutebilstasjonen er det anlagt ny sykkelparkering med vegger og tak. Her er det plass
til ca. 40 sykler. Foto: Raimond Oseland

Hurtigladestasjon taxi
På slutten av 2018 kjøpte Kristiansand Parkering en ny hurtigladestasjon, dedikert for
el-taxi ved siden av en allerede etablert stasjon i Kvadraturen. Anlegget ble montert våren
2019 og tatt i bruk av drosjene. Dette er et flott insentiv for taxieiere til å investere i eldrevne drosjer. I budsjett 2020 ble midlene til hurtigladestasjon taxi økt. Det vurderes
å bruke disse ekstramidlene på ved Sørlandets Sykehus og Kristiansand lufthavn Kjevik.

Kollektivterminal Søgne
Søgne kommune har vedtatt ny reguleringsplan fort deler av sitt kommunesentrum,
Tangvall. Denne innbefatter ny kollektivterminal. De fysiske arbeidene med ny terminal er
i gang, og skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2020. Det er satt av 15 mill. kr
til prosjektet. Denne terminalen skal være en pilot for kommende kollektivterminaler i de
andre omegnskommunene rundt Kristiansand.

Leskur kollektivreisende
Elever på Tangen videregående skole, skal som en del av undervisningen /
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lærlingeordningen, bygge leskur. Prosjektet kom i gang i 2019 og materialer til en prototyp
er kjøpt inn. Når prototypen er ferdig, skal elevene i gang med produksjon av busskurene.
Rammen for prosjektet er 1 mill. kr.

Lundsbroa-Tangen
Det er avsatt midler til å forlenge kollektivfeltet på Lundsbroa helt fram til krysset Elvegata
/ Dronningens gate. Samtidig er planen skal krysset bygges om slik at det blir mulig for
større kjøretøy fra Tangen å svinge fra Elvegata og østover.
Men detaljplanlegging og gjennomføring er stilt i bero. Det skyldes at det 13. desember
2019 ble gjort vedtak å gjennomføre forsøk med stenging av Lundsbroa for annen trafikk
enn kollektivtransport. Blir dette vellykket, er det ikke sikkert at det vil være aktuelt å
iverksette planlagte tiltak.

Svingbevegelser Lund Torg, faser i kryss
Lund Torg er et komplisert kryss med mange faser. Dette fører til betydelige forsinkelser
for bussen. Planen er å redusere antall faser, slik at bussene sparer tid. Dette planlegges
og gjennomføres i 2020.

Oppgradering av holdeplasser
Kristiansand kommune fikk i 2019 tildelt 1 mill. kr i belønningsmidler til oppgradering av
holdeplasser. Det gjaldt holdeplassene: Vigvollåsen, Hellemyr Terrasse og Hellemyr
senter. Holdeplasstruktur på Hånes er gjennomgått. Det er ønske om å flytte stopp ved
Vigvollåsen til nord for Timenesveien. Avklaringer med plan- og bygningsmyndigheten
pågår. Holdeplassene på Hellemyr er ferdig prosjektert, og arbeidet settes i gang tidlig
i 2020.
I 2019 ble det bygd to busstopp i Strømsdalen på Rona i Kristiansand som ble
delfinansiert med fylkesveimidler. De ble fullfinansiert med belønningsmidler fra avtalen
2017-2019.
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Busstopp i Strømsdalen ved Rona i Kristiansand ble delfinansiert med midler fra
belønningsavtalen 2017-2019. Foto: Vest-Agder fylkeskommune

4.5 Infrastruktur sykkel og gange - ferdige og igangsatte prosjekt
GS Viadukten - Lillesand sentrum
Åpning av fortau og røde sykkelfelt fra Viadukten til Lillesands sentrum ble gjort med
snorklipping 21. juni 2019. Daværende fylkesordfører, Gro Bråten, og daværende ordfører
i Lillesand kommune, Arne Thomassen, klippet snor.
Fortau og sykkelfelt er bygd langs Jernbaneveien, som er fylkesvei. Samtidig som dette
ble bygd, er det anlagt nytt vann- og avløpsanlegg under veien. Totalt er det brukt drøyt
30 mill. kr på hele prosjektet. For å finansiere fortau og sykkelfelt er det brukt 13 mill. kr i
belønningsmidler. 5 av disse millionene er midler fra belønningsavtalen 2017-2019, mens
8 millioner er midler fra belønningsavtalen 2013-2016.
Arbeidet i Jernbanegata har vært et samarbeid mellom flere parter. Nytt fortau og
sykkelfelt har vært et prosjekt i samarbeid med ATP-samarbeidet, mens nytt og sikkert
overvannsløp for Sandsbekken med tilhørende vann- og kloakkanlegg har blitt utført i tett
samarbeid med Lillesand kommune. Statens vegvesen har vært byggherre for prosjektet.
Heldal entreprenør AS var hovedentreprenør for anlegget.
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21. juni 2019 ble fortau og sykkelfelt langs Jernbanegata i Lillesand åpnet
Foto: Bjørne Jortveit

Fra åpningen av fortau, sykkelfelt og nytt vann- og avløpsanlegg. Sykkelfeltene
er anlagt med rød asfalt. Foto: Bjørne Jortveit
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Fylkesordfører Gro Bråten og ordfører i Lillesand, Arne Thomassen,
klipper snor for nytt fortau og sykkelfelt langs Jernbanegata. Til venstre
Jan Otto Hansen fra ATP-sekretariatet og til høyre avd.direktør Erling
Jonassen i Statens vegvesen. Foto: Bjørne Jortveit

Gang- og sykkelvei Vatneli-Kilen i Songdalen

GS fra Vatneli til Kilen i tidligere Songdalen kommune ble åpnet 7. oktober 2019.
Fra venstre: Rolv Ove Lunden i SVV, ordfører i Songdalen Johnny Greibesland,
fylkesordfører Terje Damman og avdelings-direktør Dagfinn Fløystad i Statens
vegvesen. Konferansier var Jo Vegard Aardal (bak med mikrofon).
Foto: Lasse Moen Sørensen
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1,3 km gang -og sykkelvei i Songdalen kommune ble åpnet 7. oktober 2019.
Strekningen er fra Vatneli til Kilen. Kilen er bygdesentrum nord i Songdalen. Åpningen ble
markert med folkefest og snorklipping. Mange barn testet ut det nye anlegget.
Oppstart av anlegget var i 2018. Totalt har det kostet ca. 45 mill. kr. Prosjektet er i
hovedsak finansiert med fylkesveimidler. Det er brukt 3 mill. kr i belønningsmidler for
å fullfinansiere prosjektet. Repstad anlegg har vært entreprenør, og Statens vegvesen har
vært byggherre.

Ivrige barn tester ut den nye gang- og sykkelveien. Foto: Lasse Moen Sørensen

Gang- og sykkelvei Salemsvegen etappe 1 i Søgne
Høsten 2019 ble det bygd gang- og sykkelvei langs Salemsveien. Asfalteringen ble gjort i
desember. Denne veien var allerede mye brukt som skolevei. Prosjektet har kostet drøyt
3 mill. kr. Gamle Søgne kommune har regulert veien, og har også vært byggherre.
Entreprenør-arbeidene er gjort av Repstad Anlegg.
Salemsveien etappe 1 består av en fylkeskommunal del og kommunal del. Langs
fylkesveien er det bygd 275 gang- og sykkelvei med bredde ca. 3 m. Langs kommunal vei
er det bygd 240 meter fortau med bredde ca. 3 m. Prosjektet er i sin helhet finansiert av
belønningsmidler, med en ramme 4 mill. kr.
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Ved årsskiftet mangler noen detaljer. Gang- og sykkelveien vil bli overlevert Agder fylke
og Statens vegvesen tidlig i 2020.

Gang- og sykkelvei langs Salemsvegen ble asfaltert i
desember 2019. Den ferdigstilles i januar 2020.
Foto: Einar Linga Larsen

Gang- og sykkelvei – Bakkane boligfelt til Fv 405 i Iveland
300 meter gang- og sykkelvei ble åpnet på Vatnestrøm i Iveland 25. juni 2019. Gang- og
sykkelveien har kostet ca. 6 mill. kr.
Det var en stor dag for Vatnestrøm. Nå har befolkningen fått trygg skolevei og en fin vei
fra boligfeltet Bakkene til butikk og busstopp på Fv 405. I prosjektet er det også med et
busstopp ved butikken.
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Det var folkefest på Vatnestrøm da gang- og sykkelveien ble åpnet. Det var moro for
barna å prøvesykle. Foto: Bjørne Jortveit

Ordfører Gro Anita Mykjåland var konferansier for sine sambygdinger og fremmøtte fra
Statens vegvesen, entreprenøren - BR Uppstad, Aust-Agder fylkeskommune og ATPsamarbeidet. En stolt ordfører vektla hvor viktig det er å videreutvikle tilbudet til
befolkningen i kommunen.
De som koste seg mest, var nok de rundt 10 barna som stilte med sykkel og hjelm for
å være de første for å ta gang- og sykkelveien i bruk etter åpningen. I tillegg fikk de boller
og marsipankake. Men også de voksne koste seg, i oppholdsvær med kaffe og
kake. Værgudene hadde klokelig latt det være noen timer med opphold mellom to
regnskurer.
Prosjektet er finansiert i spleiselag mellom ATP-samarbeidet og Iveland kommune.
Årsaken til at prosjektet ble såpass dyrt er at veien måtte flyttes. I tillegg var
grunnforholdene dårlige – en dyp myr der ny veitrasé er lagt. Det er fylt stein for ca. 1 mill.
kr. Kommunen benyttet sjansen til å legge vann og kloakk til Bakkane samtidig med at
gang- og sykkelveien ble bygd.
Statens vegvesen har vært byggherre for prosjektet, og entreprenør BR Uppstad har
utført de fysiske arbeidene.
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Det var moro å klippe snor syntes Sara Møkjåland, Mille Sofie Håland
Ommundsen og Samuel Møkjåland. Snorholdere var Audun Aas fra SVV
og Tor Vidar Uppstad fra BR Uppstad AS. Ordfører Gro Anita var Mykjåland
var konferansier. Foto: Bjørne Jortveit

Gang- og sykkelvei Myrane trafikkareal til skolene

Ny gang- og sykkelvei med flott belysning ble ferdigstilt sommeren 2019.
Foto: Bjørne Jortveit
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Gang- og sykkelvei fra den nye bussterminalen på Myrane til skolene på Birkeland ble
bygd ferdig sommeren 2019. Alle skolebussene stopper på Myrane trafikkareal. Nå har
elevene fått trygg skolevei, og færre elever blir kjørt til skolen. Prosjektet har kostet
ca. 1 mill. kr.
Midlene til dette prosjektet ble omdisponert fra et tidligere planlagt og vedtatt prosjekt i
porteføljen av belønningsprosjekter – fortau fra Tøane boligfelt til Valetjønn. Dette
prosjektet ble for kostnadskrevende. Den millionen som var øremerket til dette prosjektet,
ble overført til gang- og sykkelvei fra Myrane til skolene.

Opprustning til GS Bispegra-Kløvertun i Kristiansand

Forbindelsen mellom Bispegra og Kløvertun er oppgradert til asfaltdekke. Det er også
anlagt belysning langs traséen. Foto: Bjørne Jortveit
Arbeidet med å oppruste grusveien mellom Kløvertun (Vigeveien) og Bispegra til gang og
sykkelvei med full standard, ble nesten fullført i 2019. Lengden er 480 m. Asfaltbredden er
3-4 meter. Veibelysning med LED-armatur er på plass. Eksisterende trerekke ved
Bispegra ble beholdt. Det antas at budsjettrammen på 3 mill. kr vil holde.
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Hensikten med prosjektet er å få en fullverdig gang og sykkelvei som vil være raskeste vei
mellom Kongsgård-Vige og Lund. Den brukes som snarvei for innbyggere som skal på
jobb og skole, samt andre ærend. Dette gjelder også besøkende til fylkesmuseet.

Snarvei Smååsane-Moseidmoen
Smååsane er et stort byggefelt vest for Vennesla sentrum. Det er foreløpig ikke fulgt
utbygd. Snarveien på en snau km mellom Smååsane og ned til Askedalen på Moseidmoen ble nesten bygd ferdig høsten 2019. Snarveien er en oppgruset sti, som også
skal få belysning.

Snarveien fra Smååsane ned til idrettsanlegg og skole på Moseidmoen er
nesten ferdigstilt. Foto: Ingrid S. Konsmo
Elevene på Smååsane har ikke skolebuss, og veldig mange er blitt kjørt av foreldrene.
Snarveien er derfor kjærkommen. Det er en fin snarvei også for voksne.
Prosjektet har en bevilgning på 1 million kr fra belønningsavtalen. Totale kostnader blir ca.
det dobbelte. Vennesla kommune fullfinansier prosjektet.
Opprinnelig var planen å bygge en snarvei et annet sted i Vennesla for denne millionen,
fra Lomtjønn til Piningen. Men kommunen har ønsket å omprioritere, og det er godtatt av
ATP.
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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, inngår i ny belønningssøknad fra regionen 20202023. Ny bro finansieres av kommunale midler.
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.

Breddeutvidelse hengebro Haus-Mosby i Kristiansand
Hengebroa fra Haus til Mosby i Kristiansand må restaureres. Prosjektet innebærer
å bygge ny bro med breddeutvidelse fra 1 til 2 meter, slik at den blir mye bedre å sykle på.
I dag er hengebroa så smal at to myke trafikanter knapt kan møtes. Broa er en del av en
sykkelforbindelse fra Vennesla til Kristiansand.
Arbeid med reguleringsplan og grunnerverv pågår. Det satt av 10 mill. kr i
belønningsmidler til prosjektet. Økonomien i prosjektet er ikke helt på plass. I ny
belønningssøknad 2020-2023 er det lagt inn ytterligere 5 mill. kr. Kristiansand kommune
jobber med å skaffe en toppfinansiering på ytterligere 5 mill. kr. Prosjektet er også
avhengig at avtaler med grunneiere går i orden. Intensjonen er å bygge ny bro i 2021.

Reasfaltering Tollbodgt, Kronprinsens gate Tinghuset
Det er behov for å reasfaltere fortauet på nordsiden av Tollbodgata fra Kronprinsens gate
til Tinghuset. Tiltaket er en oppgradering av fortauet langs kollektivaksen.
Dette prosjektet er ikke blitt utført i 2019, det skyldes at det pågår renovering /
gjenoppbygging etter brann av en bygning på motsatt side av det aktuelle fortauet.
Tollbodgaten er innsnevret forbi anleggsstedet, en oppgradering av fortauet ville ført til
ytterligere trafikkproblemer langs kollektivaksen. Arbeidet kan utføres så snart den tunge
sikringen langs bygningen er fjernet (våren 2020).

Reasfaltering viktige kommunale gang- og sykkelveier
Ved utgangen av 2019 var det asfaltert gang- og sykkelveier i Søgne, Vennesla og
og Iveland. Det brukt ca. 1 mill. kr av en ramme på 3,2 mill. kr. Øvrige midler vil bli brukt i
2020.
I Vennesla er det reasfaltert en strekning på 2,15 km fra Kvarstein til Heisel bru.
I Songdalen kommune er det reasfaltert 1,23 km langs Fv 461 gjennom Nodeland
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sentrum. Dette prosjektet hadde et ramme på 1,1 mill. kr. Dette har fullfinansiert de to
strekningene.

Bildet til venstre viser oppharving før reasfaltering ved Nodeland sentrum. Bildet til høyre
viser asfaltering på Nodeland. Foto: Vest-Agder fylkeskommune

Reasfaltering av gang- og sykkelvei Dvergsnes-Fidjekilen
I 2019 ble det reasfaltert en strekning på 1,46 km langs de to fylkesveiene 003 og 009 fra
Dvergsnes til Fidjekilen. Dette har kostet 400.000 kr og er finansiert av renter fra
belønningsmidlene fra 2018. Prosjektet inngår ikke i oppjustert matrise for
belønningsavtalen 2017-2019.

Snarveier i Kristiansandsregionen – 2 mill. kr
Snarveier i hele regionen er under planlegging. En ble ferdigstilt i 2018 – snarvei
Stokkelandsskogen-Gamle Årosvei. I 2019 ble det ferdigstilt flere snarveier
i Kristiansand. Halvparten av rammen på 2 mill. kr er brukt.

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
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hvilke erfaringer som er gjort i andre norske byer. Det bevilget 1 mill. kr for å komme i
gang med implementering.
Men dette prosjektet er foreløpig tatt ut av porteføljen på bakgrunn av to forhold. Det er
per i dag kommet inn en kommersiell aktør som tilbyr el-sparkesykler i Kristiansand. Det
andre er at AKT er i gang med å vurdere ulike mobilitetssystemer bl.a. der utleiesykler kan
være en del av en kollektivreise.

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.
På tampen av 2018 ble et av anleggene etablert – sykkelbokser ved Slottet nord i
Kvadraturen. 2019 ble en sykkelparkering bygd ferdig. Det gjelder anlegget med plass til
ca. 40 sykler ved den nye rutebilstasjonen, inne i Kvadraturen. De fleste av de øvrige
lokasjonene er ferdig planlagt. Tre-fire er under planlegging. Planen er alle skal være
etablert i løpet av 2020.

4.6 Plan for ubrukte midler belønningsavtalen 2017-2019
Planen er å igangsette / bygge alle de gjenværende prosjektene i løpet av 2020 / 2021.
Det gjenstår ca. 50 mill. kr av midlene fra avtalen 2017-2019. Dette er de ufullførte
prosjektene med gjenstående midler.
Prosjekt

Mill.

Status

kr
Kollektivterminal Søgne pilot

15 Bygging starter 2020. Fullføres 2021.

Oppgradering holdeplasser

4,0 Resterende holdeplasser oppgraderes i
2020.

Utomhus Rutebilstasjonen

1,0 Gjennomføres i 2020

Hurtigladestasjon el-taxi

1,0 Flere hurtigladestasjoner for el-taxi vil bli
bygd i 2020. Aktuelle steder er Kjevik og
Sørlandet Sykehus.

Hurtiglading el-buss

1,9 Bygges i 2020
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Lundsbroa-Tangen

1,4 Behovet for fysiske tiltak avventes fordi
forsøk med å stenge Lundsbroa for
biltrafikk skal testes ut.

Svingebevegelser Lund
Torg, faser i kryss

1,0 Gjøres i 2020

Breddeutvidelse hengebro –
Mosby-Haus

10 Regulering pågår

Opprustning til GS BispegraKløvertun

3 Nesten ferdigbygget i 2019. Ferdigstilles
tidlig i 2020

GS Salemsvegen, etappe 1

3,8 Nesten ferdigbygget i 2019. Ferdigstilles
tidlig i 2020

Oppgradering
sykkeltellepunkter

0,4 Tellepunktene er oppgradert, men ikke
fakturert

Reasfaltering viktige GS
kommunale veier

3,3 Resten av midlene vil bli brukt i 2020.

Reasfaltering Tollbodgt,
Kronprinsens gt.-Tinghuset

0,8 Nedslitt fortau vil bli reasfaltert i 2020

Trygg sykkelparkering

1,6 En del materiell er kjøpt inn.
Drøyt 20 anlegg vil bli bygd i 2020.

Snarvei SmååsaneMoseidmoen

1,0 Nesten bygd ferdig i 2019. Åpnes tidlig i
2020.

Snarveier i
Kristiansandsregionen

0,9 I 2020 vil det bli bygd ferdig planlagte
snarveier.

Totalt

50,1
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5. Belønningsavtalen 2013-2016
5.1 Status i porteføljen, inkludert ekstra belønningsmidler 2015 og
2016
Det gjenstår kun ett fysisk infrastrukturprosjekt fra porteføljen i den opprinnelige
belønningsavtalen 2013-2016 som ikke er utført: GS Venneslaheimen – Holteveien i
Vennesla. I tillegg gjenstår det noen midler til leie og nedrigging av innfartsparkeringen på
Rona i Kristiansand og planlegging av ny busstrasé fra Kvadraturen til Bjørndalssletta.
På grunn av mindreforbruk i noen prosjekter er det rom for å finansiere flere prosjekter.

5.2 Plan for bruk av gjenstående midler – avtalen 2013-2016
Prosjekt

Ubrukte
midler
mill. kr

GS Venneslaheimen-Holteveien
Innfartsparkering leie Rona
Kollektivtrasé Rutebilområdet- Bjørndalssletta
Veiskulder i Fv 114
Oppgradering holdeplasser
Snarveier
Totalt

Status

3,5 Avventes på grunn av
ny belønningssøknad.
0,4 Leie første halvår 2020
pluss nedrigging
1,1 Planlegging pågår
4 Planlegging i startet
1 Planlegging pågår
0,9 Prosjekter er klare
10,9

GS Venneslaheimen-Holtevegen i Vennesla
Prosjektet GS Venneslaheimen-Holtevegen er ikke igangsatt. Dette skyldes at denne
delstrekningen ses i sammenheng med påfølgende strekning i nord - HoltevegenGranvegen. Dette er en trafikkfarlig «missing link» i gang- og sykkelveinettet, og er en
viktig strekning fordi Granliveien er avkjøring til det store boligområdet Heptekjerr.
Det er lite hensiktsmessig å bygge strekningen Venneslaheimen-Holtevegen isolert.
Dette prosjektet har en finansiering på 3,5 mill. kr i belønningsmidler. ATP-samarbeidet
ønsker å bygge begge disse strekningene samtidig. Foreløpig mangler finansiering for
strekningen Holtevegen-Granlivegen. Prosjektet er lagt inn i søknad om ny
belønningsmidler for perioden 2020-2023. Regionen vil avvente behandling av denne
søknaden. I løpet av første halvår 2020 vil det avklares om det kan være mulig å bygge
begge disse strekningene samtidig.
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Innfartsparkering Rona – leie og nedrigging
Det gjenstår 0,4 mill. kr for leie av innfartsparkeringen 1. halvår 2020, samt nedrigging
av anlegget. Juni 2020 skal innfartsparkeringen ved Håneskrysset stå ferdig, med ca.130
p-plasser. Da vil dette anlegget overta funksjonen som innfartsparkeringen på Rona har
har per i dag.

Ny busstrasé-Bjørndalssletta
Det gjenstår gjenstår 1,1 mill. kr i planleggingsmidler for å planlegge ny busstrasé
gjennom Kvadraturen og til Bjørndalssletta øst for bykjernen.

Veiskulder langs Fv 114 i Songdalen
På grunn av mindreforbruk i prosjekter er det rom for å finansiere et nytt prosjekt:
i Songdalen (nå Kristiansand). Det gjelder veiskulder langs Fv 114. Den skal først og
fremst betjene elever som går på skolen Oasen. Denne skole ligger på Birkelid, på
nordsiden av Songdalselva. Det skal bygges ny bro over elva, etter at den gamle ble.
tatt av flommen i 2018. Planen er at elevene skal settes av på et busstopp på sydsiden av
elva, og gå derfra på en ny veiskulder – for så å gå over broa og bort til skolen. Per i dag
busses elevene i en mange km lang omvei.

Oppgradering sykkeltellepunkter
Det har i flere år vært problemer med drifting av vegvesenets sykkeltellepunkter, med
unntak for tellepunktet på Vesterveien i Hannevika. Nå er alle tellepunktene oppgradert
med fast strøm for midler fra avalen 2013-2016.

Oppgradering holdeplasser
Det er midler til å bygge busstopp for 1 mill. kr. Prosjekt er ferdig planlagt og kan
gjennomføres raskt.

Snarveier
Mindreforbruk i noen prosjekt gjør det også mulig å bygge flere snarveier. Mange prosjekt
er ferdig planlagt, særlig i Kristiansand.
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6. Vedlegg
6.1 Belønningsavtalen 2017-2019
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