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1. Sammendrag  
 
Belønningsavtalen 2017-2019: ATP-samarbeidet fikk, i henhold til Belønningsavtalen 2017-2019, 
120 mill. kr utbetalt fra Samferdselsdepartementet i 2017.  
 
Biltrafikk:   
I perioden 2016-2017 er personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand redusert med 
0,04 %. Det har ikke vært økning i biltrafikken i perioden 2009-2017. Når det gjelder nullvekstmålet 
i biltrafikken er det et faresignal at trafikken øker både på E18 og E39. Rushtrafikken har gått med 
3,4 % fra 2012 til 2017. Reduksjonen har holdt seg stabil fra innføringen av tidsdifferensierte 
bomtakster i 2013 og fram til og med 2017. Elbilandelen var 9,1% i 2017. I 2016 var den 6,1 %. 
 
Busstrafikk: I 2017 økte passasjerantallet på bussene i Kristiansandsregionen med 3,4%.  
I perioden 2012-2017 har antall passasjerer totalt økt med 19,3 %. 
 
Sykkeltrafikk: 
Grunnet mye problemer med telleapparatene, er Hannevika det eneste punktet der vi har god 
statistikk på sykkelbruken. Der økte sykkeltrafikken med 7 % fra 2016 til 2017.  
 
Ny infrastruktur:  
 
Gang- og sykkelveier / fortau som ble åpnet / ferdigstilt i 2017:  
 

 Gang- og sykkelvei på Langenes i Søgne  

 Separert sykkelsti med fortau langs Tretjønnveien på Gimlekollen  

 Fortau nær Valstrand skole langs Fv 226 i Birkenes  

 Gang- og sykkelvei (snarvei) på Sletteheia fra Slettheiveien 27A til Rugdeveien  
 
Reguleringsplass for buss: Skonnertveien i Voiebyen (Vågsbygd) ble bygd ferdig høsten 2017. 
 
Busstopp: Det er bygd en rekke busstopp for belønningsmidler. 
 
Innfartsparkering: Grovane i Vennesla  
 
Trafikkulykker: Statistikk for en negativ trend når det gjelder totalantallet av politimeldte 
trafikkulykker. I 2017 var det i vår region tre dødsfall i trafikken. 19 ble hardt skadet.  
 
Regnskap 2017:   
 
Kristiansand kommune:  
Regnskapet for ATP - Kristiansand kommune viser et resultat ved utgangen av 2017 på  
5,66 mill. kr.  Etter avsetning til bundne fond (ufullførte prosjekt) var det ved årsskiftet et udisponert 
beløp på 1,160 mill. kr.  
 
Vest-Agder fylkeskommune: 
I 2017er det regnskapsført bruk av 132,24 mill. kr av de samlede belønningsmidlene. Av 
belønningsmidlene som regnskapsførers i Vest-Agder fylkeskommune, ble det overført  
42,82 mill. kr av midlene fra belønningsavtalen 2013-2016 til 2018. Tilsvarende ble det overført  
62,64 mill. kr  fra belønningsavtalen 2017-2019. Renter på belønningsmidlene som står på konto i 
VAF, beløp seg til 1,93 mill. kr ved utgangen av 2017. 

For Myk pakke er det regnskapsført et forbruk på 14,24 mill. kr i 2017. 
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2. Generelt om ATP-samarbeidet 
 
ATP-prosjektet, som startet i 2004, ble fra 2010 et permanent regionalt samarbeid.  
Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet.  
 
Samarbeidspartnere 
 
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. 
Fylkeskommunene: Aust-Agder og Vest-Agder. 
 
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene, de to fylkeskommunene og Statens 
vegvesen er representert. 
 
ATP-sekretariatet 
 
ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. 
Grovt sett er oppgavefordelingen i sekretariatet slik:  
 
Kristiansand kommune   
- oppfølging av gang- og sykkelveier i myk pakke og ansvar for gang/sykkel generelt  
- ansvar for etablering av innfartsparkering 
- utarbeidelse av miljøplan – luftforurensning trafikk  
- planlegging og gjennomføring av adferdsaksjoner sykkel, gang og buss 
- forvaltet belønningsmidler 2009  
 
 
Vest-Agder fylkeskommune 
- innehar teknisk sekretariat  
- hovedansvar for myk pakke 
- ansvar for trafikksikkerhet 
- ansvar for kollektivtrafikk 
- forvalter Belønningsmidler for årene 2010-2012 
- forvalter Belønningsmidler for årene 2013-2016 
 
Personell i sekretariatene i 2017: 
 
Kristiansand: Jan Erik Lindjord, rådgiver (30 % stilling), Christen Egeland, rådgiver (70 % stilling og 
Bjørne Jortveit, rådgiver (100 % stiling.) 
 
Vest-Agder fylkeskommune: Jan Otto Hansen - sekretariatsleder, Elisabeth Hording Mathiesen – 
rådgiver og Egil Strømme - rådgiver. I tillegg bidrar samferdselssjef Vidar Ose og fylkeskommunens 
politiske sekretariat. 
 
 
Saksbehandling  
 
Sekretariatet forbereder saker til fagrådet og klargjør saker til ATP-utvalget.  
Vanligvis innstiller fagrådet til ATP-utvalget. Men i saker som må på høring til kommunene, er det 
rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet som innstiller. Endringer i  Samferdselspakke 1 -myk 
pakke,  forlenget bompengepakke  2017-2019, belønningsavtalen 2013-2016 og belønningsavtalen 
2017-2019 sluttbehandles i Vest-Agder fylkesting. 
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Møter i 2016: I 2017 ble det avholdt fem møter i ATP-utvalget.   
 
 
ATP-utvalgets medlemmer 2017 
 
På ATP-utvalgets møte 10. november 2017 ble Gro-Anita Mykjåland valgt til nestleder. Tidligere 
nestleder, ordfører Torhild Brandsdal, ble høsten 2017 valgt inn på Stortinget. Ny ordfører i 
Vennesla, Nils Olav Larsen, gikk inn som nytt medlem i ATP-utvalget. For Statens vegvesen 
ble Johan Mjaaland (pensjonert) erstattet med Dagfinn Fløystad. 
 

1 Terje Damman, leder, VAF 11 Vidar Lynnæs, Kristiansand 

2 Tore Askildsen, VAF 12 Aase G. Paulsen, Kristiansand 

3 Randi Olaug Øverland, VAF 13 Nils Olav Larsen, Vennesla 

4 Anju C. Manneråk, VAF 14 Johnny Greibesland, Songdalen 

5 Morten Ekeland, VAF 15 Arne Thomassen, Lillesand 

6 Inger Lise Hillestad Aasen, AAF 16 Astrid Hilde, Søgne 

7 Harald Furre, Kristiansand 17 Anders Christiansen, Birkenes 

8 Trond Henry Blattmann, Kristiansand 18 Gro-Anita Mykjåland, nestleder, Iveland 

9 Morten Leuch Elieson, Kristiansand 19 Dagfinn Fløistad, SVV 

10 Jørgen Kristiansen, Kristiansand   

 
 
Fagrådet  
 
Sammensetningen i fagrådet er den samme som for Teknisk utvalg i Knutepunkt Sørlandet. 
Kommunene stiller fortrinnsvis med teknisk leder eller plansjef.  
 
Fagrådet hadde i 2017 denne sammensetningen:  
 

Organ Medlemmer 

Vest-Agder fylkeskommune Vidar Ose og Bjørg Hellem 

Aust-Agder fylkeskommune Cato Moen 

Kristiansand kommune Ragnar Evensen og Harald 
Karlsen 

Vennesla kommune Aslak Wegge 

Søgne kommune Torkjell Tofte 

Songdalen kommune Thor Skjevrak 

Birkenes kommune Halvor Nes 

Lillesand kommune Aud Sunniva Fuhr 

Iveland kommune Egil Mølland 

Statens vegvesen Johan Mjaaland 

Agder Kollektivtrafikk Siv Elisabeth Wiken 

 
 
Sykkelgruppa og kollektivgruppa 
 
ATP-sekretariatet leder to administrative arbeidsgrupper, sykkelgruppa og kollektivgruppa.  
Sykkelgruppa består av en representant fra hver kommune, representanter fra Statens vegvesen, 
Vest-Agder fylkeskommune, Trygg trafikk, Bedriftsidretten, politiet og ATP-sekretariatet. Tema 
knyttet til planlegging, bygging av drift av gang- og sykkelveiene tas opp i gruppa. 
 
Kollektivgruppa består av representanter fra Statens vegvesen, Agder Kollektivtrafikk, By- og 
samfunnsenheten i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og ATP-sekretariatet.  
 
På grunn av høy aktivitet i arbeidet med Bymiljøavtalen, som har mange felles grenseflater med 
ATP, har det ikke vært aktivitet i disse arbeidsgruppene i 2017.  
 



 6 

 
3. Befolkning  
 
Befolkningsutviklingen 2013-2017 
Veksten fra 2015 til 2016 var 10,93 % for hele Kristiansandsregionen. I perioden 2012-2016 var 
veksten 5,67 %. (ikke endelige tall) 

 

Område 

Befolking Befolking Befolkning  Befolkning Befolkning 
 

2017 
 

Vekst Vekst 

2013 2014 2015 2016 2016-17 2013-17 

Kristiansand 85 983 87 395 88 447 89 268 91 440 2,4 % 6,3 % 

Søgne 11 005 11 145 11 260 11 321 11 342 0,2 % 3,1 % 

Songdalen 6 303 6 348 6 419 6 586 6 656 1,3 % 5,6 % 

Vennesla 13 986 14 060 14 308 14 425 14 532 0,7 % 3,9 % 

Lillesand 10 106 10 277 10 577 10 702 10 871 1,6 % 7,6 % 

Birkenes 4 993 5 053 5 147 5 178 5 187 0,2 % 3,9 % 

Iveland 1 314 1 308 1 317 1 342 1 330 - 0,9% 1,2 % 

 
Kristiansands-
regionen 

133 690 135 586 137 475 138 822 
 

140 028  0,9 % 4,7 % 

Kilde: SSB 
 
 

4. Belønningsavtalene 
 

Belønningsavtalen 2017-2019 

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

2017 2018 2019 

120 mill. kr 90 mill. kr 90 mill. kr 

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

2017 2018 2019 

107 mill. kr 100 mill. kr 93 mill. kr 

 
Dersom en byvekstavtale for Kristiansandsregionen blir vedtatt før belønningsavtalens varighet er 
omme, vil gjenstående belønningsmidler inkluderes i byvekstavtalen. 
 

Belønningsavtalen 2013-2016 

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

 
 
Belønningsavtalen 2017-2019 

 
Det er brukt 57,6 mill. kr av midlene fra belønningsavalen 2017-2019 i 2017. 
Med renter på utbetalte midler (120 mill. kr) overføres 62,6 mill. kr til 2018. 
Det er naturlig at mange prosjekt ikke fysisk er satt i gang samme år som bevilgningen ble gitt. 
Planlegging og prosjektering er i full gang for de aller fleste prosjektene. 
 
 

2017 

Utbetalt  120,0 mill. kr 

Forbruk   57,6 mill. kr 

Gjenstående midler   62,2 mill. kr 

Renter 2017     0,4 mill. kr 

Overført til 2018   62,6 mill. kr 

 

 
Belønningsavtalen 2013-2016, inkludert ekstra belønningsmidler 2015 og 2016 

 
En rekke prosjekter fra den belønningsavtalen 2013-2016 ble bygd / gjennomført  
i 2017. Flere prosjekter er under bygging / gjennomføring. De resterende er under planlegging / 
prosjektering. Det ble gjennomført prosjekter for 72,9 mill. kr 
i 2017. Det gjenstår ca. 42,8 mill. kr til gjennomføring av resterende prosjekt. Noen prosjekt er bygd 
ferdig, men i ikke fakturert. 
 
 

2017 

Tilgjengelig midler 
årsskiftet 2016/2017 

 
114,2 mill. kr 

Forbruk   72,9 mill. kr 

Gjenstående midler   41,3 mill. kr 

Renter 2017     1,5 mill. kr 

Overført til 2018   42,8 mill. kr 

 
 
Totalt gjenstående midler  

Belønningsmidler 2017-2019, inkl. rentemidler 62,6 mill. kr 

Belønningsmidler 2013-2016, inkl. rentemidler 42,8 mill. kr 

Totalt disponible midler årsskiftet 2017/2018 105,4 mill. kr 

 
Ved årsskiftet 2017/2018 var det totalt 105,4 mill. kr til disposisjon for å gjennomføre prosjekter i de 
to belønningsavtalene.  
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4.2 Prosjektportefølje 
belønningsavtalensavtalen 2017-2019 
 

 

Prosjekter  2017 2018 2019 Sum 

Drift økt kollektivtilbud og flexikort  55 57 59   

Nye driftstiltak - forberedelse BMA    8 14   

Sum kollektiv drift  55 65 73 193 

          

Infrastruktur kollektiv         

Terminalbygg ny rutebilstasjon, Kvadraturen  10 10     

Kollektivterminal Søgne, pilot  15       

Ladestasjoner elbuss   5     

Oppgradering av holdeplasser  2 4 2   

Reguleringsplasser buss     8   

Kollektivterminal UiA, reg.plass og kollektivknutepunkt  10       

Sum infrastruktur kollektiv:   37 19 10 66 

Sum kollektiv 92 84 83 259 

          

Infrastruktur sykkel         

GS Vatneli-Kilen 3       

Salemsvegen etappe 1   4     

GS fra Bakkane boligfelt til Fv 405, inkl. busstopp    3     

GS Viadukten-Lillesand sentrum  5       

Trygg sykkelparkering kommunene  3       

Reasfaltering av viktige kommunale sykkelveier      4   

Sum infrastruktur sykkel:     11 7 4 22 

          

Infrastruktur gange         

Fortau Tøane-Valetjønn sør  1       

Asfaltert skulder langs Fv 114  2       

Snarvei Lomtjønn-Piningen      1   

Opprustning til GS Bispegra-Kløvertun    3     

Hengebroa Haus-Mosby, breddeutvidelse    5 5   

Snarveier Kristiansandsregionen  1 1     

Sum gange:  4 9 6 19 

          

Sum totalt 107 100 93 300 
Prosjektportefølje vedtatt 16. juni 2017. 
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4.3 Endringer i porteføljen 2017-2019 

 
16. juni 2017 vedtok ATP-utvalget et par endringer i prosjektporteføljen i forhold til den versjonen 
som lå til grunn for undertegnelsen av belønningsavalen 30. mai.  

 3 mill. kr til «Sykkelekspressvei Vollevann-Oddemarka» i Kristiansand ble omprioritert til 

«Gang- og sykkelvei Vatneli-Kilen» i Songdalen. Denne omprioriteringen vil fullfinansiere et 

stort prosjekt som i hovedsak finansieres av fylkesveimidler. 

 2 mill. kr til «31 snarveier i Kristiansand» ble opprettholdt, men det ble vedtatt 

           at midlene kan brukes i hele regionen og ikke bare i Kristiansand.                        

 
16. desember 2017 vedtok ATP-utvalget budsjett 2018. For porteføljen i belønningsavtalen 2017-
2019 ble det gjort endringer for to prosjekt –  «Reguleringsplasser buss» og «Asfaltert skulder 
langs Fv 114». «Reguleringsplasser buss» hadde en finansiering på 8 mill. Det ble vedtatt å 
omdisponere 5,1 mill. kr til følgende formål: 

1.  Oppgradering Vesterveien-Myrbakken: 3,8 mill. kr 

Dette prosjektet er under bygging som sykkelekspressvei. Det trenger ytterligere 

finansiering. Midler fra belønningsavtalen 2013-2016 er ikke 

tilstrekkelig. (Prosjektet finansieres også av bompenger).  

2.  GS Gartnerløkka-Jørgen Moes gt: 0,8 mill. kr 

Det var behov for å dekke en sluttregning på dette prosjektet som ble bygd ferdig i 

2015/2016. 

3.   Innfartsparkering: 0,5 mill. kr 

Et par av innfartsparkeringen i porteføljen til avtalen 2013-2016 ble dyrere enn beregnet. 

Det er behov en ekstra halv million kr.  

For prosjekt «Asfaltert skulder langs Fv. 114» ble det gjort følgende endring: 
0,75 mil. kr ble omdisponert til prosjektering av ny bro over Songdalselva. Broa 
ble tatt av flom høsten 2017. Asfaltert skulder skal bygges bort til broa. I 2018 vil det bli tatt stilling 
til hvordan gangforbindelsen langs F114 til ny bro skal finansieres. 
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5. Trafikkstatistikk 

 
5.1 Personbiltrafikk 
 
I belønningsavtalen 2017-2019 blir regionen målt etter utviklingen i biltrafikken. Kravet er Det er 
nullvekst i personbiltrafikken i perioden 2017-2019, definert som passeringer gjennom de fem 
bomstasjonene i Kristiansand. Sammenlikningsåret er 2016.  
 
Sitat fra belønningsavtalen:  
 
«Denne belønningsavtalen viderefører målsetting om 0-vekst fra belønningsavtalen 2013-2016. 
Personbiltrafikken gjennom bomstasjonene skal ikke overstige trafikken i 2016». 
 
Videre er det nedfelt i avtalen hva slags virkemidler som skal brukes. Sitat fra avtalen:  
 
”Det legges til grunn at målsettingene for trafikkavviklingen skal nås gjennom restriktive tiltak for 
personbiltrafikk, arealpolitiske virkemidler og kollektivtransportfremmende tiltak (evt. også tiltak for 
sykkel og gange), slik det fremgår av byområdets søknad om belønningsmidler. Dersom det ligger 
an til at målene ikke vil bli nådd, må byområdet justere virkemiddelbruken.” 
2.1 Personbiltrafikk 
 
I 2017 var personbiltrafikken marginalt prosent lavere enn i 2016 – 0,04 %. Målet om nullvekst er 
oppfylt. Gjennomgående tendens er at trafikken på europaveiene har økt siden 2013, mens 
trafikken over de andre bomstasjonene er redusert gjennom hele perioden. Nedgangen på Rv 9 har 
vært betydelig.  

 
Passeringer gjennom bomstasjonene 2012-2017: 
 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Reduksjon 
2016-2017 

18 819 282 18 681 482 18 469 230 18 646 756 18 687 753 18 681 155 0,04 % 

Krsitiansand holdt seg på samme nivå i 2017 som i 2016. Statistikkilde:  

Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 
Som det tidligere er informert om i årsrapporter, er det slik at trafikken på de to europaveiene har 
økt i perioden 2013 til 2016. Den samme utviklingen ser vi for 2017. Men økningen på europaveien 
er mer enn oppveiet av nedgang på Rv 9, Fv 1 (bomstasjon Sødal) og kommunal vei (bomstasjon) 
Presteheia). Eneste forskjell er at nedgangen over Presteheia har stoppet opp. Det er en liten 
økning fra 2016 til 2017 
på 0,1 %. 
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Personbiltrafikken i 2017 er på samme nivå som  i 2016. I pieroden 2012-2017er trafikken redusert med 0,7 
%. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 
Det er stadig personbiltrafikken på E18 som har økt mest. Fra 2016 til 2017 er veksten 0,4 %. Fra 
2012 til 2017 er veksten hele 4,7 %. Tilsvarende tall for E39 er 
en vekst på 0,2 % fra 2016 til 2017, og en vekst på 3 % fra 2012 til 2017. 
 
Som påpekt i tidligere rapporter henger trafikkøkningen på E 18 blant annet sammen med økt 
handel i Sørlandsparken, 4 -felts vei mellom Grimstad og Kristiansand, samt generelt god 
fremkommelighet. Økningen på E39 skyldes blant annet bedre veikapasitet og mindre kø. I tillegg 
skyldes dette at mye trafikk fra Tinnheia er sluset over på E 39, på vei inn mot byen. Denne 
trafikken passerer bomstasjonen på Vesterveien i stedet for bomstasjonen på Rv 9.  
 
Nedgangen i trafikk på Rv 9 og Fv1 er vanskeligere å forklare, men det er en klar utvikling gjennom 
flere år. Økt busstrafikk mellom Vennesla og Kristiansand er i hvert fall en klart faktor i bildet. 
 
Trafikken måles jevnlig ved Idda på Grim og i Tinnheiveien for å forsøke å anslå om det er mange 
bilister som kjører utenom bomringen på Rv 9. Hypotesen har vært at en del bilister kjører denne 
«snarveien» over Tinnheia og ned til E39 for å slippe 
å betale bomavgift. Men tellinger i 2014, 2015, 2016 og 2017 viser at trafikken forbi 
Møllevannsveien (forbi Idda) har relativt vært stabil. Den økte riktig nok noe i 
2017 – ca. 3 %. Men trafikken i Tinnheiveien økte ikke fra 2016-2017.  
 

 
Bom-
stasjon 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Endr. 
2012-
2017 
i % 

Endr. 
2016- 
2017 
i % 

E18  7 846 094 7 889 251 7 956 390 8 138 195 8 179 628 8 211 598 4,7 0,4 

E39 6 981 630 6 897 656 6 923 559 7 161 861 7 175 537 7 189 454 3,0  0,2 

Rv 9 Grim 2 467 076   2 415 770 2 134 829 1 881 288 1 876 309 1 834 865 -25,6 -2,2 

Presteheia 551 458 

521 073 

510 019 508 833 505 848 506 146 -8,2 0,1 

Sødal 973 024 957 732 944 433 956 579 950 431 939 092 -3,5 -1,2 

Totalt 18 819 282 18 681 482 18 469 230 18 646 756 18 687 753 18 681 155 -0,7% 0,0 % 

Tabellen viser antall passeringer gjennom bomstasjonene i perioden 2011-2017. Også i 2017 har trafikken på 
E18 og E39 økt, mens den er ytterligere redusert på Rv 9 og Fv1 (Sødal). Statistikkilde: Nye Kristiansand 
Bompengeselskap 
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Personbiltrafikken fordelt på de fem bomstasjonene. Trafikken på E 18 og E 39 har vokst gjennom flere år. På 
de tre øvrige er trafikken redusert. Statistikkilde:  
Nye Kristiansand Bompengeselskap 

 

Elbiler 

 
Antall elbiler gjennom bomstasjonene har økt kraftig i 2014-2017. I 2017 gjorde statistikken et nytt 
kraftig byks oppover. I 2013 utgjorde elbilene bare 0,7 % av personbiltrafikken, mens 9,3 % av 
personbilene var en elbil i 2017. 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 var 3,3 % i 2017. Fra 2013 til 2017 har nedgangen vært hele 8,6 %. 

 
Andel elbiler i prosent av total trafikk 
Bomstasjon 2013 2014 2015 2016 2017 

E18 Bjørndalsletta   1,9 3,9  6,1 9,5 

E39 Vesterveien   2,0 3,9  5,9 8,9 

Rv9 Grim   1,8  4,1 6,1 8,4 

Presteheia   3,0 6,4  10,5 15,1 

Sødal   1,4 3,2  4,7 7,0 

Snitt totaltrafikk 0,7  2,0 4,0  6,1 9,2 

Det blir stadig flere elbiler som passerer bomstasjonene. I 2017 var 9,2 % av  
alle passeringer en elektrisk drevet bil. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
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Figuren viser utviklingen i personbiltrafikken og forholdet mellom elbiler og konvensjonelle biler. Den grønne 
kurven viser hvordan totaltrafikken, inkludert elbiler har utviklet seg, mens den blå kurven viser hvordan 
passeringer med konvensjonelle biler har utviklet seg. I 2017 var 9,2 % av alle passeringene gjennom 
bomstasjonene elbiler. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 

 
Tidsdifferensierte bomsatser 

 
Tidsdifferensierte bomsatser ble innført 16. september 2013. Statistikk viser at nedgangen i rush fra 
2012 til 2017 har vært 3,4 prosent. Nedgangen skjedde umiddelbart ved etablert i av 
tidsdifferensierte bomstaser. Det var en markant nedgang fra måneden før innføring til måneden 
etter avgiften ble innført. Sammenliknet med 2012 har trafikkreduksjonen i rush holdt seg stabilt på i 
overkant av 3 prosent i 2014, 2015, 2016 og 2017.   
 
Rushtrafikk morgen og ettermiddag 

Rushtid 

Redusert 
trafikk 
2012-2017  Endring % 

Morgen   -98 845 -3,2 

Ettermiddag -100 591 -3,5 

Sum -199 436 -3,4 

 
 

Rushtrafikk 2012-2016 fordelt på bomstasjonene: 
Bom-
stasjon 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012- 
2017 

E 18  
2454996 2417979 

2452878 2486634 2488035 
2495280 1,6 % 

E 39  2220787 2170832 2190403 2254234 2252469 2254947 1,5 % 

Fv 1 Sødal 

368204 354301 

349709 345655 337850 

334875 -9,1 % 

Rv 9 Grim 706555 681431 571186 500860 501037 480788 -32,0 % 

Presteheia 176852 165882 162553 161047 159732 162228 -8,2 % 

Totalt 5927394 5790425 5726729 5748430 5739123 5727958 -3,4 % 

Samlet går trafikken i rush nedover. Men den øker litt på E18 og E39. 
Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
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Endring i rushtrafikk i prosent på bomstasjonene: 
Bom-
stasjon 

Endring 
2012- 
2013 
i % 

Endring 
2013- 
2014 
i % 

Endring 
2014- 
2015 
i % 

Endring 
2015- 
2016 
i % 

Endring 
2016- 
2017 
i % 

Endring 
2012- 
2017 
i % 

E 18  1,5 1,4 1,4 0,1 0,3 1,6 

E 39  -2,3 0,9 2,9 -0,1 0,1 1,5 

Fv 1 Sødal -3,7 -1,3 -1,2 -2,3 -0,9 -9,1 

Rv 9 Grim -3,6 -16,2 -12,3 0 -4,0 -32,0 

Presteheia -6,2 -2,1 -0,9  -0,8 1,6 -8,2 

Totalt -2,3 -1,1 +0,4 -0,2 -0,2 -3,4 

Statistikken viser at rushtrafikken totalt er redusert med 3,4 % fra 2012 til 2017. Også fra  
2016 til 2017 ble rushtrafikken noe redusert – 0,2 %. Rushtrafikken har gått kraftig ned ved bomstasjonene på 
Sødal, Presteheia og ikke minst Rv9. 
 Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 
Endring i rushtrafikk høsten 2013 etter innføring av tidsdiff. bomsatser 

 2012 2013 Endring  Prosent 

Uke 38 og 39 244 325 226 533 17 992 -7,3 

okt  549 195 519 858 29 337 -5,3 

nov 542 537 492 015 50 522 -9,3 

des 425 749 439 115 13 366 3,1 

Statistikk fra ukene og månedene etter innføring av tidsdifferensierte bomsatser  
i september 2013 viser en markant reduksjon sammenliknet med tilsvarende 
periode i 2012. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 

 

 

5.2 Passasjerutviklingen for buss  

 
Fra 2016 til 2017 har det vært en økning i passasjertallene i Kristiansandsregionen på 3,4%. Det 
utgjør en økning på i overkant av 304 000 bussreiser. 
 
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 fortsatte i 2017.  
 
Etter innføringen av nye priser og soner med tilhørende nye validatorer i bussene fra 16. oktober, 
har det vært utfordringer knyttet til driftsstabiliteten i billettsystemet. Det er derfor avdekket mangler i 
passasjerstatistikken på slutten av året. Per september lå passasjerveksten an til å bli 4,3%. Denne 
økningen har også vært gjeldende tidligere i året. På grunn av nedetid på deler av billettutstyret i 
bussene, er det stor grunn til å anta at de reelle tallene for 2017 er noe høyere enn 3,4 %. 
 
I perioden 2012-2017 økte antall passasjerturer med 19,3 %. Det skyldes en rekke forhold: bedre 
rutetilbud, moderate priser på periodekort og flexikort og bedre infrastruktur (sanntidsinformasjon, 
oppgraderte busstopp, nye kollektivfelt og flere innfartsparkeringer).  
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Antall bussturer øker stadig i regionen. Fra 2013 til 2016 har økningen vært 9,8 %. 

Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 

 
Både metroruter og andre ruter i regionen har hatt fin vekst de siste årene. Statistikken for 2017 
viser en nedgang på metrorutene. Nedgangen i metroruter skyldes blant annet omleggingen av M3. 
Når den ikke lengre går nedom Vågsbygd senter, påvirker det passasjerstatistikken for metrorutene. 
Passasjerturene mellom Vågsbygd senter og Slettheia registreres nå på lokalrute nr. 53. 
 

Statistikken i grafen over, og etterfølgende tabell, gjelder Kristiansandsregionen med de fire 
kommunene i Vest-Agder: Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.  
 

  2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

Bussmetro 3 381 113      3 564 680    3 718 197    3 764 033    3 890 456  
3 796  897 

Andre ruter 
Kristiansandsreg. 

 
4 352 714      4 557 164    4 759 481    4 775 203    5 028 176  

 
 5 426 742 

Sum 7 733 827      8 121 844    8 477 678    8 539 236    8 918 632  
 9 223 639 

Utviklingen i busstrafikken viser en jevn økning. Fra 2012 til 2017 har økningen vært 19,3%.  
Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 
 
Linje 100 Kristiansand-Arendal 

 
Linje 100 har hatt en fin vekst i perioden 2013-2017. Veksten har flatet ut de siste 
to årene. Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk 
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Linje 100 mellom Kristiansand og Arendal har hatt en kraftig vekst i perioden. Det skyldes for det 
første økt frekvens, men også at ruten er lagt om i Arendal, slik at den også er brukt til skoleskyss. 
De to siste årene har veksten flatet ut. Linje 100 er subsidiert med belønningsmidler siden 2009.  
 
Linje 37 – Kristiansand-Birkeland-Lillesand 
 
Statistikken som gjengis i rapporten handler om bussruter som får tilskudd fra ATP. 
Det finnes også noen få ruter i Kristiansandsregionen som ikke gis tilskudd fra ATP. 
Blant dem er linje 37 som går mellom Kristiansand, Birkeland og Lillesand. Denne linjen har ca. 
60 000 passasjer-turer i året. Fra 2018 vil trolig også denne bussruten bli styrket med midler fra 
ATP-belønningsmidler. 
 

 
Tilskudd til bussdrift i regionen, fordelt på finansieringskilder  
  2014 2015 2016 2017 

Netto tilskudd fra VAF inkl. admin 127 416 111 118 317 386 129 802 374 127 283 075 

Tilskudd ATP til drift 19 500 000 25 500 000 29 500 000 37 500 000 

Tilskudd Krs. Kommune 3 862 000 3 962 000 4 061 000 4 162 000 

Totalt tilskudd til drift 150 778 111 147 779 386 163 363 374 168 945 075 

Tabellen viser tilskudd til bussdrift i Kristiansandsregionen (millioner kr) for årene 2014, 2015, 
2016 og 2017. Midler til bussdrift på Linje 1 mellom Arendal-Kristiansand er ikke inkludert. 
Det utgjør årlig 1,5 mil. kr. Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 

 

5.3 Sykkeltrafikk  
 
Sykkeltrafikken i Kristiansand og i Kristiansandsregionen er i klar vekst. I RVU 2013/14 var 
sykkelandelen 10 prosent for Kristiansand og 8 prosent for regionen. Den gode utviklingen generelt 
sett i Kristiansandsregionen skyldes i første rekke at gang- sykkelveinettet stadig er blitt bedre, 
inkludert sykkelparkering. Bompenger og tidsdifferensierte bomsatser har effekt. Det har også 
satsing på gange- og sykkelkampanjer. Arbeidet til aktive sykkelklubber har også betydning.  
Ved det mest pålitelige målepunktet i byen, Vesterveien – Hannevika, var det en økning på 7 % fra 
2016 til 2017. Også i 2016 økte antall sykkelpasseringer ved dette tellepunktet -  (7,8 % 
sammenliknet med 2015). I perioden 2011-2017 er 2017 det året med størst sykkeltrafikk i 
Hannevika – dette til tross omfattende anleggsarbeider på strekningen. Dette betyr at vergevesenet 
har vært flinke til å gi syklistene gode traséer forbi anleggssoner, og at gang- og sykkelveiene stadig 
blir bedre. 
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Statistikk for sikre uker, ekskludert vinter og ferieperioder, viser en meget god utvikling for byens sikreste 
tellepunkt, Hannevika like vest for Kvadraturen. Statistikk: Statens vegvesen 
 
Det foreligger statistikk fra flere tellepunkt – Oddernesbroa (E 8), Vollevann (Fv 452), Vollevann 
(E18) og Gartnerløkka (Rv9). Men statistikken er til dels meget mangelfull og kan ikke danne 
grunnlag for å si noe sikkert om trender. Tellepunktene fungerer dårlig. 
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6. Infrastruktur-prosjekter 
 
Utbygging av infrastruktur er et helt sentralt og langsiktig virkemiddel for å redusere biltrafikk. I 
perioden 2009-2017 er det bygd nesten 6 km kollektivfelt / bussgater. I samme periode er det bygd 
eller rehabilitert nesten 40 km gang- og sykkelveier. I oversikten er det tatt med prosjekter også 
med andre finansieringskilder enn belønningsmidler.  

 

6.1 Kollektiv – ferdige og igangsatte prosjekt 

 
Kollektivterminal og reguleringsplass UiA  

 
Dagens kollektivknutepunkt for busser ved UiA skal utvides med flere holdeplasser og skal omfatte 
en reguleringsplass for bussene med tilhørende ventebu for sjåfører. Det bygges også nye GS-veier 
ved kollektivknutepunktet. De separeres for syklende og gående. 
 
Terminalen oppgraderes med granittbelegg, nye leskur og sykkelparkering, parkmessig utrustning 
samt belysning. Deler av bjørkeskogen mot Spicheren og enkeltrær i alléen langs Jegersbergveien 
og ved dagens holdeplass må vike for anlegget, men blir erstattet av nye trær.  Arbeidet som 
utføres av Repstad Anlegg AS ble påbegynt høsten 2017 og skal stå ferdig høsten 2018. 
 
Anlegget blir finansiert både med midler både fra belønningsavtalen 2017-2019 og 
belønningsavtalen 2013-2016. Det er satt av ca. 22 mill. kr til prosjektet. 

 

 
Like øst for UiA bygges et nytt og forbedret kollektivknutepunkt. Det bygges nye 
busstopp, reguleringsplass for buss og nye separerte gang- og sykkelveier.  
Illustrasjon: Statens vegvesen. 
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I nærheten av universitetet på Gimlemoen bygges nytt kollektivknutepunkt med nye 
holdeplassser, reguleringsplass for buss og sykkelparkering. (Foto: Statens vegvesen) 
 
Myrane trafikkareal 
 
På Myrane langs Fv 402 ble det i 2017 nesten bygd ferdig en kombinert bussholdeplass for 
skolebusser og innfartsparkering. Myrane trafikkareal ligger like i nærheten av de to skolene 
Birkeland skole og Valstrand skole. Området er velegnet fordi det ligger både nær de to skolene og 
mange av de eldre boligområdene i kommunene.  Det ligger samtidig nær de nyeste boligområdene 
og Birkeland sentrum.  
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På Myrane bygges en kombinert terminal for skolebusser og en innfarts- 
parkering for de som bil sette fra seg bil og ta buss i retning Lillesand. 
Foto:  Halvor Nes 

 
Anlegget har disse dimensjonene: 7400 kvadratmeter, overvanns- og drenssystem ca. 400 m, 
asfaltering ca. 6300 kvadratmeter, kantsetting ca. 800 m, grøntanlegg ca. 2100 kvadratmeter, 
venteskur, gatebelysning, skilting mm. Prosjektet har en finansiering på 5,3 mill. kr i 
belønningsmidler. Prosjektet fullfinansieres av Birkenes kommune.  
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Reguleringsplass Voiebyen  
 

Reguleringsplass for buss i Voiebyen. Foto: Bashkim Hadergjonaj 

 
Reguleringsplassen i Skonnertveien i Voiebyen ble ferdig anlagt høsten 2017 og satt i drift 2. januar 
2018. Da denne reguleringsplassen var bygd ferdig, var det mulig å omgjøre metrorute M2 fra 
ringrute til pendelrute. Dette er en stor fordel for innbyggerne i Voiebyen. Reisetiden forkortes, og 
det er mer pedagogisk å forstå hvordan bussene går.  Dette er en av de største omleggingene av 
bussrutene i Kristiansand. M2 er en av de mest trafikkerte rutene i byen.  
 
Reguleringsplassen innbefatter to venteplasser for busser og en sjåførbu. Området er strammet 
opp. Tidligere var det i dårlig forfatning – nesten forslummet.  
 

Reguleringsplass Slettheia 

 
Reguleringsplassen ble ferdigstilt i desember 2016, og ble tatt i bruk ultimo januar 2017. Dette 
gjelder metrorute M3. Denne ruten er lagt om til en pendelrute gjennom Slettheia, og blir regulert 
ved den nye reguleringsplassen på Slettheitoppen.  

 
 
Innfartsparkering på Grovane  

 
Innfartsparkeringen ved Setesdalsbanen sitt anlegg på Grovane i Vennesla ble åpnet for bruk på 
tampen av 2016, men ble bygd ferdig høsten 2017. 33 p-plasser er asfaltert. Nytt busstopp med 
sykkelparkering er anlagt. Det vil bli sambruk på p-plassen – med besøkende til Setesdalsbanen og 
personer som tar bussen videre på vei til jobb.  
 
Anlegget vil ikke bli formelt åpnet før våren 2018. Da vil den resterende delen av p-plassen ved 
Setesdalsbanen bli oppgradert til samme standard som innfartsparkeringen.  
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Innfartsparkeringen på Grovane med p-plass og nytt busstopp med sykkelparkering. Anlegget er bygd for 
innbyggere i Iveland kommune og øvre deler av Vennesla kommune. Foto: Bashkim Hadergjonaj 

 
 
Mosby innfartsparkering  
 
Innfartsparkering på Mosby i Kristiansand var i desember 2017 under prosjektering. 
I løpet av 2017 ble det inngått avtaler om kjøp av tomt og avtale om drift og vedlikehold. 
Kristiansand Eiendom inngikk avtale med COOP og kjøp av tomt. Vest-Agder fylkeskommune 
inngikk avtale med Statens vegvesen om drift og vedlikehold for 10 år. Kristiansand ingeniørvesen 
skal etter planen bygge anlegget våren 2018. 
Det forutsetter at byggesaken prioriteres i Kristiansand kommune.   
 
Hortemo innfartsparkering 
 
Det er planlagt en innfartsparkering med nye busstopp og reguleringsplass for buss på Hortemo i 
Songdalen. I 2017 ble det bygd busstopp på begge sider av Fv 461 
ved Filadelfias forsamlingshus - Hortemotun.  Det pågikk forhandlinger i desember 2017 for å finne 
løsninger for selve innfartsparkeringen. 
 

 
Kollektivtrasé på Eg 

 
Det er i områdereguleringsplanen for Eg sykehusområde, regulert inn ny kollektivtrasé øst for 
dagens allé. Traséen ligger i et område med fredet jernvinningsanlegg. Ny kollektivvei utløser krav 
om utgraving. Sommeren 2017 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning som er en 
forutsetning for å komme videre med byggeprosjektet – ny kollektivtrasé.  
Byggeprosjektet er forutsatt finansiert av kommende byvekstavtale for Kristiansandsregionen. 
 
Per i dag går bussen til Eg i Andreas Kjærsvei (gjennom alléen). Det er svært trangt.  Det er behov 
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for et kollektivfelt på 480 meter fra rundkjøringen på Eg (ved sykehuset) og ned til boligområdet på 
Eg ved Solbergveien 
 
Busstopp Hellemyrbakken 
 

 
Det er bygd nytt busstopp for Tinnheia-bussene. Nå har denne ruten fått sitt eget stopp i Hellemyrbakken. 
Stoppet kan også brukes til å regulere bussene. Foto: Ingeniørvesenet 
 
Det har vært et problem for Tinnheia-bussene at de ikke har hatt eget stopp i Hellemyrbakken. Det 
er ikke plass til to busser der Hellemyrbussen har sitt stopp. Det nye stoppet for Tinnheia-bussene 
ble bygd ferdig høsten 2017 til en kostnad på  ca.1,3 mill. kr. For passasjerer fra Hellemyr som skal 
til Tinnheia er det nå logisk hvor de skal gå på bussen.  

 
Busstopp Krageboen 

 
På Krageboen i Tveit (Kristiansand) er det bygd et busstopp i 2017 på Rv 41. Tidligere stoppet 
bussen i veibanen. 

 
Busstopp Slettheia 
 
I 2017 har ingeniørvesenet i Kristiansand bygd 5 busstopp på Slettheia. Ytterligere ett er påbegynt 
og to skal bygges i 2018 – også disse på Slettheia. De som er bygd, er delvis finansiert med 
belønningsmidler 2013-2016 og delvis med midler fra avtalen 2017-2019. De resterende skal 
finansieres men midler fra avtalen 2017-2019. 

Busstopp Møvik skole 
 
Det ble bygd busstopp på hver side av Fv. 457 ved Møvik skole. Prosjekter ble fullfinansiert med 
fylkesveimidler.  
 
En holdeplass i Festningsgata i Kvadraturen ble forlenget.  
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Tildeling av kollektivmidler 2015-2017 
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6.2 Sykkel og gange – ferdige og igangsatte prosjekt 
 

Gang og sykkelvei på Slettheia - Slettheiveien 27a til Rugdeveien 
 

 
Det er bygd en snarvei til busstopp i Rugdeveien for beboerne i flere store boligblokker på Slettheia. 
(Foto: Ingeniørvesenet) 

 
Beboere i flere boligblokker på Slettheia har etterspurt en snarvei til busstopp i Rugdeveien. Denne 
ble bygd som en gang- og sykkelvei i 2017. Strekningen var ca. 50 meter. Men for å tilpasse 
snarveien til det eksisterende veinettet mellom blokkene, ble det gjort ytterligere forbedringer.  
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Sykkelvei med fortau langs Tretjønnveien - Borghilds vei til bro ved Presteheia skole 
 

Konflikten mellom transportsyklister og skolebarn er borte. Det er bygd sykkelvei med fortau langs 
Tretjønnveien på Gimlekollen i Kristiansand. Foto: Bashkim Hadergjonaj 
 
Det er bygd sykkelvei med fortau langs Tretjønnveien på Gimlekollen for å bedre sikkerheten for 
gående og syklende på den aktuelle strekningen. Tretjønnveien er skolevei og en viktig forbindelse 
til Presteheia Skole, samtidig som den er en viktig sykkelforbindelse mellom Gimlekollen og 
sentrum. Prosjektet har kostet drøyt 
6 mill. kr. 
 
Sykkelveien er nå blitt 2,5 meter bred. Fortauet er to meter bredt. Tidligere var det en 
tre m bred kombinert gang- og sykkelvei på strekningen. Tidligere var det et stort konfliktnivå 
mellom gående og syklende. Veien opplevdes trafikkfarlig, spesielt for de minste skolebarna.  

 
 
 
 
 
GS Langenes 
 
Det er bygd 1 km gang- og sykkelvei fra den østre den av bebyggelsen på tettstedet Langenes i 
Søgne til noen av de mest svært attraktive friluftsarealene ved sjøen i regionen. Dette åpner for 
sykling og gange til disse arealene, samtidig som trafikksikkerheten blir svært god. Veien er bygd 
langs Fv 456.  Prosjektet ble ferdigstilt i desember 2017. 
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Endelig er det bygd gang- og sykkelvei fra de østlige delene av Langenes til de flotte frilufts- 
områdene i nærheten. Foto: Jo Vegard Aardal, Statens vegvesen 

 
Prosjektet er finansiert med 4 mill. kr i belønningsmidler. Privat utbygger fullfinansiert det. 
Prosjektet ble aktualisert gjennom et rekkefølgekrav i forbindelse med boligbygging. 
 

 
Gang- og sykkelveien på Langenes ble åpnet med snorklipp 2. mars 2018. Fra venstre: 
Fylkesordfører Terje Damman, daglig leder i Repstad Eiendom - Ole Johan Bueklev,  
nestleder i elevrådet på Langenes skole -  Sebastian Kleiven, ordfører i Søgne - Astrid Hilde  
og Steinar Ånesland i Statens vegvesen. Foto: Bjørne Jortveit 
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Ny gang- og sykkelveitrasé ved Vennesla ungdomsskole 
 

 
Ny gang- og sykkelveitrasé ved Vennesla ungdomsskole ble nesten bygd ferdig i 2017. 

Foto: Bashkim Hadergjonaj  
 
Kommunal vei. Prosjektet er en omlegging av en eksisterende sykkelsti som tidligere delvis har gått 
gjennom skolegården til ungdomsskolen. Spesielt for jobbpendlere som skal forbi, er det et ønske å 
få lagt denne rundt skolen i stedet for dagens trasé. Nå som ny svømmehall blir bygget, er det enda 
mer aktuelt. Denne traseen går helt i sentrum. Prosjektet bygger opp om busstrafikk fra sentrum. 
Kommunen har hånd om grunnen og prosjektet.  

 
Gang- og sykkelveien måtte legges om da det ble bygd ny svømmehall mellom ungdomsskolen og 
idrettshallen.  
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Gang- og sykkelvei Viadukten til Lillesand sentrum 
 

 
De fysiske arbeidene med å bygge gang- og sykkelvei fra gamle E 18 til  
sentrum startet høsten2017. Foto: Bashkim Hadergjonaj 
 
Det mangler gang- og sykkelvei mellom gamle E 18 og Lillesand sentrum. De fysiske arbeidene 
startet høsten 2017 og skal bygges ferdig i løpet av 2018. Dermed kompletteres gang- og 
sykkelveinettet i Lillesand. Prosjektet har en finansiering på 13 mill. kr i belønningsmidler. Samtidig 
med bygging av gang- og sykkelvei, legges det også ned rør for vann og kloakk, finansiert av 
Lillesand kommune.   
 
 
Bredt fortau ved Valstrand skole 
 

 
Langs Fv 256 er det bygd bredt fortau. Dette ligger like ved Valstrand skole.  
Foto: Bashkim Hadergjonaj 
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Nær Valstrand skole er det bygd bredt fortau langs Fv 256 fra Morhomvegen til Valtjønnvegen. To 
gangfelt har for intensivbelysning. Dette er skolevei for de fleste elevene som går på Valtjønn skole. 
Prosjektet er bygd innfor rammen av budsjettet på 1,6 mill. kr. 
 
Oppgradering Vesterveien-Myrbakken (sykkelekspressvei) 
 

 
Sykkelekspressveien vil gå gjennom denne kulverten, i et planfritt kryss ved Nikkelverket.  

Foto: Bjørne Jortveit 
 
Det er brukt belønningsmidler til å bygge ferdig deler av sykkelsekspressveien fra Vesterveien ved 
Nikkelverket til Myrbakken. Et omfattende arbeid er i gang på en lang strekning på en drøy 1 km. 
Dette bygges for syklister og gående fra bydelene Vågsbygd og Hellemyr. Halvparten av 
strekningen er også innfartsåre for syklister fra Søgne og Songdalen. 
 
De fysiske arbeidene startet høsten 2016. Hele strekningen skal være ferdig høsten 2018. I 2017 
ble strekningen i Myrbakken bygd ferdig. Kulverten for gående og syklende ved avkjøringen til 
Nikkelverket ble nesten bygd ferdig. En farlig krysning i plan er snart en saga blott. Det er mye 
biltrafikk ut og inn fra Nikkelverket og Hennig Olsen-is. Planfritt kryss er en veldig viktig gevinst for 
trafikksikkerheten og for de myke trafikantenes trygghetsfølelse. 
 
En liten åsrygg på høyde med Nikkelverket er senket. Fjernvarmeledningen ble først lagt dypere. 
Deretter ble gang- og sykkelveien, som ligger over ledningen, senket.  Hensikten var at bakken 
skulle bli mindre bratt for gående og syklende.  
 
Hele dette prosjektet vil koste ca. 85 mill. kr. Totalt vil det bli brukt ca. 30 mill. kr 
i belønningsmidler. Prosjektet er et spleiselag mellom bompenger og belønningsmidler. 
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Sykkelekspressvei Vollevann- Oddamarka 
og Oddemarka-Tordenskjolds gate 
 
Når det gjelder strekningen Vollevann-Oddemarka, ble reguleringsplanen 
1. gangsbehandlet 1. august 2017. Videre behandling og endelig vedtak forventes 
å skje mars/april 2018. Grunnerverv er påbegynt. 
 
For strekningen Oddemarka-Tordenskjolds gate arbeider Statens vegvesen med 
å utrede en alternativ krysning av Otra, etter at politikerne ønsket dette vurdert. Planforslag med 
prioritert løsning oversendes  Kristiansand kommune innen utgangen av 2018. 
 
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 vi forventer den største transportveksten. 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 strekingen, 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 byen til 
Kvadraturen. Nåværende gang- og sykkelveien 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. 
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Aktuelt broalternativ for Sykkelekspressvei sett fra Kvadraturen.  
Illustrasjon: Statens vegvesen 
 
Enkelte strekninger på traseen for sykkelekspressveien har allerede tilnærmet den standarden som 
det nå planlegges og bygges for. Det gjelder Narviksbakken, en strekning forbi Oddernes kirke, 
strekningen Lumber- Blørstad i Vågsbygd og Myrbakken i Vågsbygd.   
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Småprosjekter i kommunene 
 
Den årlige millionen fra sekkeposten i myk pakke (Samferdselspakke 1)  og tilskuddet til fysiske 
tiltak fra ATPs driftsbudsjett, har i 2017 blitt brukt til mange mindre tiltak i kommunen. 
 
I Kristiansand ble det i fjor satt opp sykkelstativ ved skolene Lovisenlund, Solholmen, Hellemyr og 
Sjøstrand, til sammen 870 sykkelparkeringsplasser. Det ble etablert snarveier ved Tjuvhelleren, 
Odderhei Terrasse, ved Palladiumveien på Tinnheia og ved Lindtjønn på Gimlekollen.  
Et prøveprosjekt på turveien ved Tretjønn, med solcelledrevet gatebelysning utviklet i Birkenes, 
ble og finansiert av disse midlene.  
 
I Vennesla er det satt opp sykkelstativ på tre skoler: Vennesla skole, Vennesla ungdomsskole, 
Skarpengland skole. Det er også montert sykkelstativ ved flere matbutikker.  

 

 
Nye sykkelstativ på Hellemyr skole i Kristiansand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sykkelparkering hos Matkroken i Vennesla. 
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7. Kollektiv drift 
 
I Kristiansandsregionen har belønningsmidlene fra staten vært benyttet til økt produksjon av 
kollektivtransport i mange år. Dette har vært et viktig element for å utvikle og forbedre 
kollektivtransporten i vårt område.  
 
I 2017 ble det avsatt 55 mill. kr til drift av kollektivtilbud i regionen. Økningen i ruteproduksjonen i 
2016 medførte en økning i driftsutgifter på 58,3 mill. kr i 2017. Hele tilskuddet på 55 mill. kr til drift 
ble dermed brukt.  
 
Agder Kollektivtrafikk har i tillegg betydelige fylkeskommunale tilskudd. Noen av disse midlene er 
brukt til å forbedre rutetilbudet i 2017. I denne rapporten inkluderer vi disse taksttiltakene, da man 
kan si at belønningsmidlene indirekte har utløst disse forbedringene: 
 

 Den største ruteendring i Kristiansandsområdet ble gjennomført 27. februar. Denne omfattet 

spesielt Randesund og deler av Vågsbygd. Linje M3 mellom Vågsbygd senter, Slettheia og 

Søm ble delt i to. Dette for å styrke punktligheten og bedre tilpasse kapasiteten etter 

behovet. Linje M3 fortsetter å kjøre mellom Slettheia og Søm. Den kjører raskeste vei 

mellom Slettheia og Kvadraturen, noe som samsvarer med de tyngste markedene. På 

Slettheia er det blitt bygd en ny snuplass med sjåførfasiliteter som er tatt i bruk av linje M3. 

Mellom Vågsbygd senter og Slettheia, hvor markedet er mye mindre, kjøres det en  

lokallinje 53. 

 Fra samme dato ble lokalbusstilbudet mellom Vågsbygd senter og Andøya/Bråvann styrket, 

ved at det kjøres avganger også på kveldstid og på lørdager. Det er registrert en god 

passasjervekst på de fleste av disse rutene. 

 I Randesund ble tilbudet til Dvergsnes-Tømmerstø-området endret fra samme dato. For å 

kunne betjene de største boligområdene på en bedre måte ble snuplassen på Tømmerstø 

flyttet fra Tømmerstø-krysset til Holte på alle avganger. Flere avganger kjører også raskeste 

vei mellom Dvergsnes og Kvadraturen. Sømsveien fikk et noe redusert tilbud, med unntak 

av i morgenrushet hvor frekvensen ble opprettholdt. Totalt for området har dette gitt en 

passasjervekst. 

 I Ytre Randesund ble et komplisert tilbud bestående av lokalbuss, skolebuss og ordinær 

rutebuss forenklet og styrket. Det kjøres nå avganger hver annen time. Alle avganger kjører 

langs hovedtraséen og tilbudet er delvis styrket med timesrute i rushtiden. I helgene er 

enkelte av avgangene bestillingsavganger. 

 Perioden med sommerrute var også i 2017 på 7 uker. Det er gjort gode erfaringer med 

denne forkortede perioden. Dessuten ble tilbudet til Justvik, Hellemyr og 

Randesundsområdet (Tømmerstø-området, Dvergsnes, Ytre Randesund) styrket, ved at 

normalruteplan ble kjørt gjennom hele sommerperioden.  
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Rutetilbudet i Kristiansandsregionen ble forbedret også i 2017.  
Foto: Agder Kollektivtrafikk 
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8. Trafikkulykker og trafikksikkerhet 
 
Statistikk for politimeldte trafikkulykker viser en økning i antall alvorlige skadde i trafikken fra  
2015. I 2017 ble 19 hardt skadd. Tre mistet livet i trafikken. 
 
 

 
I perioden 2009-2013 var det en nedadgående trend i totalt antall politimeldte trafikkulykker, mens  
det økte igjen fra 2015. Statistikkilde: Statens Vegvesen 

 

 
Antall politimeldte sykkelulykker viser en nedadgående trend siden 2013. Dette til tross for at syklingen  
er i klar vekst i regionen. Statistikkilde: Statens Vegvesen 
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Fordeling av sekkepostmidler TS myk pakke  
 
Hvert år avsettes vekselvis én mill. kr og to mill. kr. til mindre trafikksikkerhetstiltak (bompenger myk 
pakke). I 2015 var det satt av én mill. kr til dette formålet. I 2015 ble det bestemt å lyse ut midler 
også for 2016 og 2017 (til kommunene). På den måten blir det mer rasjonelt for kommunene å søke 
på midlene, og også lettere å se småtiltak i sammenheng. 
 
En arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen og ATP- sekretariatet i Vest-Agder 
fylkeskommune vurderte innkomne søknader fra kommunene. Fordelingen av midler til 
trafikksikkerhetstiltak er foretatt etter følgende kriterier: 
 
 
1. Hvor trafikkfarlig er nåsituasjonen? 
2. Hvilken effekt vil tiltaket gi? Også sett i lys av befolkningsmengde. 
3. Geografi. Hver kommune bør få innvilget minst ett prosjekt. 
4. Større kostbare prosjekt prioriteres ikke over denne potten. 
 
 

Tildeling av TS-midler 2015-2017 
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9. Luftforurensning  

9.1 Svevestøv og nitrogendioksid fra biltrafikk 
 

Ren luft er viktig for trivsel og helse, og generelt er luftkvaliteten i Kristiansand god. Vinterstid kan 
imidlertid perioder med fint og stabilt vær eller inversjon (situasjon på vinteren med stillestående, 
kald og skitten luft på bakkenivå under lave tåkeskyer/lokk) føre til høyere nivåer av 
luftforurensning, slik at noen personer kan få helseplager. Det er dokumentert at både eksponering 
for luftforurensning over kort og lang tid medfører økt risiko for helseskade. Dette gjelder spesielt 
personer med luftveislidelser eller hjerte/karsykdommer. Lokal luftforurensning har også negativ 
virkning på vegetasjon og økosystemer. Tiltak rettet mot luftforurensning kan også ha positive 
ringvirkninger på andre miljøområder. F.eks. vil tiltak som reduserer bruk av personbiler også føre til 
redusert støy og utslipp av klimagasser. 
Hovedkildene til luftforurensning i Kristiansand er utslipp fra transport og vedfyring, og svevestøv 
(PM10) og nitrogendioksid (NO2) er de viktigste komponentene å overvåke fra disse 
luftforurensningskildene. I tillegg måles det også nivåer av benzen. 
 
I Kristiansand er det etablert to målestasjoner for overvåkning av disse luftforurensningskildene. 
Den ene er plassert i krysset Vesterveien/Vestre Strandgate, og den andre ved Stener 
Heyerdahlsparken. Målestasjonen ved Vestre Strandgate (Gartnerløkka) er en gatestasjon med tett 
trafikk. Målestasjonen ved Stener Heyerdahlsparken skal gi uttrykk for den gjennomsnittlige 
luftkvaliteten som personer i sentrale deler av Kristiansand utsettes for (bybakgrunn). 
Målestasjonene driftes av Statens vegvesen. Kristiansand kommune har det overordnede ansvaret 
for målingene. ATP-samarbeidet finansierer vedlikehold og drift av målestasjonen ved Stener 
Heyerdahlsparken. 

Dårlig datadekning 
Miljødirektoratet oppdaget i 2015 at målingene av luftkvaliteten i Kristiansand for flere år ikke har 
tilfredsstilt krav til datakvalitet. Det er for mange dager det ikke fins måledata for. Se tabell under for 
oversikt over datadekning. Krav til datadekning for kalenderåret settes til minimum 85 % for å vise 
overholdelse av grenseverdier. Tiltak ble gjennomført, og fra 2015 har det vært tilfredsstillende 
datakvalitet ved målestasjonene.  

År Datadekning 
Gartnerløkka 

NO2 (%) 

Datadekning 
Gartnerløkka 

PM10 (%) 

Datadekning Stener 
Heyerdahl NO2 (%) 

Datadekning Stener 
Heyerdahl PM10 (%) 

2004 87,9 81,4 64,9 68,5 

2005 91,5 87,0 90,4 91,5 

2006 87,0 79,4 70,2 77,4 

2007 89,0 79,5 90,3 83,3 

2008 82,4 64,2 26,8 84,6 

2009 69,1 71,8 31,2 59,2 

2010 87,1 74,6 39,6 82,3 

2011 74,3 89,0 90,7 90,1 

2012 61,1 87,2 34,2 49,0 

2013 67,4 79,0 44,0 85,4 

2014 87,2 88,4 69,1 96,8 

2015 89,8 88,9 87,3 94,7 

2016 93,0 93,8 96,6 94,7 

2017 96,0 89,6 93,0 97,8 

Oversikt over datadekning for måleresultater for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Kravet til 
datadekning er 85 %, og år med dårlig datadekning er merket med rød skrift. 

Målinger 2017 - resultater 
Målinger av luftkvalitet i Kristiansand sentrum tyder på at nivåene ikke har vært så høye at dagens 
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krav i forurensningsforskriften overskrides for nitrogenoksider og svevestøv. Det er imidlertid et gap 
mellom nivåene som er ansett som trygg luft og kravene i forurensningsforskriften. Kravene 
vurderes derfor og gjøres gradvis strengere, og nye og strengere krav ble gjeldende i 2016. Dersom 
krav og terskelverdier som beskrevet i forurensingsforskriften overskrides, må kommunen ha 
ressurser til å gjøre nødvendige tiltak. 
 
Svevestøv 

Resultater av luftkvalitetsmålinger for svevestøv (PM10) i Kristiansand. Dagens krav i forurensingsforskriften 
overholdes. I henhold til forskrift, skal døgngrenseverdier for svevestøv (PM10) fra 2016 ikke overskrides mer 
enn 30 ganger i året. I tillegg vises øvre vurderingsterskel som utløser plikter iht forskriften. 
 

 

Antall 
døgn med høyere nivåer av svevestøv (PM10) enn luftkvalitetskriteriet (30 ug/m

3
).  

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

 

Nitrogenoksid 

Resultater av luftkvalitetsmålinger for nitrogenoksider (NO2) i Kristiansand. Grenseverdien i 
forurensningsforskriften overholdes. Gjeldende årsgrenseverdi for NO2 i henhold til forskrift er 40 µg/m³. I 
tillegg vises øvre og nedre vurderingsterskel som utløser plikter iht forskriften, og luftkvalitetskriteriet som er 
nivåer som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse (trygg luft).  
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9.2 Luftsonekart 

Kartlegging av luftforurensing (kilder, bidrag, spredning) og utarbeidelse av luftsonekart som 
anbefalt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), ble utført i 2016. 
Resultater for dette arbeidet viser at ca. 9 % av befolkningen i Kristiansand utsettes for betydelig 
luftforurensning.  
 

Andel personer utsatt for betydelig luftforurensning 
Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av 
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Rød sone angir et område som på 
grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt 
for luftforurensning 
 

Indikator i % 2016 2017 

Andel personer utsatt 
for betydelig 
luftforurensning 

8,5 % 8,4 % 

Andel personer bosatt i 
rød sone  

0,9 % 0,8 % 

Andel personer bosatt i 
gul sone 

7,6 % 7,6 % 
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10. Kampanjer og informasjon  

 
Årlig bruker ATP-samarbeidet 1,5 mill. kr til adferdskampanjer. Hensikten er: 
 

 Ta i bruk gang- og sykkelveier 

 Øke bruk av kollektive transportmidler 

 Bedre folkehelse 

   Nullvekst i personbiltrafikken 

 

Jeg kjører grønt 

 

Siden 2010 er kampanjen «Jeg kjører grønt» gjennomført med et snitt på drøyt 3000 deltakere 

årlig. I 2017 nådde kampanjen 2881 deltakere. Deltakerne registrerer sine miljøvennlige reiser 

både i jobb- og fritidssammenheng på app eller på kampanjenes nettside:  jegkjoregront.no 

 

171 arbeidsplasser deltok i Jeg kjører grønts bedriftskonkurranse.  Det konkurreres i antall poeng 

per ansatt. Disse arbeidsplassene vant i 2017: 

 

«Under 15 ansatte»:  Noricom Språktjenester AS 

«15-50 ansatte»: Fysio- og ergoterapeuter, distrikt 

«51-200 ansatte»: Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 

«Over 200 ansatte»:  Kvadraturen skolesenter 

 

 
Fra åpningen av årets Jeg kjører grønt 28. august. Syklistene syklet på rød løper etter 

at ordføreren hadde åpnet kampanjen. Foto: Bjørne Jortveit 
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En spørreundersøkelse i etterkant av årets kampanje viser gode effekter. Deltakelse 
i kampanjen har gitt slike resultater:  
 

• 46 %  kjører sjeldnere bil 

• 45 %  sykler oftere 

• 27 %  oftere buss 

• 39 % går oftere 

 

Beintøft 
 
Beintøft er en kampanje rettet mot barnetrinnet i grunnskolen. Miljøagentene driver denne 
kampanjen på nasjonalt nivå. Satsingen på Beintøft i vår region går ut på å markedsføre 
kampanjen, slik at flest mulig skoler og klasser deltar. Kampanjen varer en måned – i september. 
I 2017 deltok i overkant av 3000 elever fra 24 skoler og 124 klasser. Det var deltagende skoler / 
klasser fra Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes.  Alle deltakende klasser har i år 
fått et sjakkspill. I 2016 deltok ca. 2500 elever i vår region.  

 

 
4. klasse på Øvre Slettheia skole ble beste klasse i Vest-Agder. Foto: Bjørne Jortveit 
 
På nasjonalt nivå har 35.000 barn deltatt i kampanjen. De har bidratt til å redusere klimautslipp med  
95 000 tonn CO2. Sammen har de syklet og gått en distanse som tilsvarer avstanden til månen og 
nesten tilbake igjen til jorden. 
 
Den grønne kampen 
 
Høsten 2017 er det testet ut en ny kampanje for ungdomsskoler. Nasjonale tall viser at ungdommer 
i denne aldersgruppen kjøres til fritidsaktivtiter i 44 % av slike reiser. Tilsvarende tall til skole er 9 %.  



 44 

 

 
 
Oddemarka skole og Songdalen ungdomsskole har høsten 2017 vært pilotskoler i «Den grønne 
kampen».  I utgangspunktet skulle kampanjen vare i tre måneder –  
i perioden 28. august til 1. desember og inneholde disse 4 elementene:  
 
- En innovasjonscamp om miljøvennlig transport for 8. klassetrinn, i samarbeid med  

Ungt Entreprenørskap og skolene. De tre beste elevarbeidene premieres.  
 

- App-registrering av miljøvennlige reiser til skole og fritidsaktiviteter etter modell av  
fra Jeg kjører grønt. Dette er en konkurranse mellom klasser innbyrdes på hver skole. 
 

- Prosjekt miljøfag. Klassene velger prosjekt og leverer besvarelser som premieres av en jury. 
Dette kan være prosjekter som: miljøvennlig skolegård og trygg skolevei. De kan også jobbe 
med tema fra innovasjonscampen.  
 

- Prosjekt realfag. Klassene velger prosjekt og leverer besvarelser som premieres av en jury. 
Dette kan f.eks. være matematikk-oppgaver om statistikk for miljøvennlig reising i Den grønne 
kampen. 

 
Kampanjen er evaluert, og vil bli tilbudt alle ungdomsskolene i 2018. Dersom en skole blir med på 
Den grønne kampen, kan den opprettholde sin Grønt Flagg-sertifisering. 
 

Sykle til jobben 

 
Regionen gir tilskudd til den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen. Tilskuddet gjør det mulig for 
innbyggere i vår region å delta i kampanjen gratis. I 2017 var det påmeldt 2042 fra 
Kristiansandsregionen – 200 mer enn i 2016. På landsbasis var det 41.000 påmeldte 5000 flere enn 
i 2016.  Tilskuddet som foreslås for 2018 er det samme som faktisk tilskudd i 2016 og 2017 - 
185.000 kr. 
 

Innvandrere lærer å sykle 

 
Kirkens Bymisjon, Pedalen, fikk i oppdrag å gjennomføre sykkelopplæring. En enkel plan med 
kostnadsoverslag ble forelagt ATP / kommunen. Tre samlinger ble gjennomført, med til sammen 9 
deltakere med bakgrunn fra Somalia og Eritrea. 
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El-sykkelkampanje  - Lillesand og Birkenes 
 
Med en ny sykkelvei mellom Lillesand og Birkeland, som stod ferdig desember 2016,  så ATP det 
som en unik anledning til å markedsføre sykling som alternativt framkomstmiddel på en strekning 
som stort sett blir brukt til bilkjøring.  12-14 kilometer er en distanse som kan være i lengste laget for 
de fleste på vanlig sykkel, men som er en helt ideell distanse for el-sykkel. 
Prosjektet inneholdt disse elementene: 

1. Samarbeid med Møglestu videregående skole 
2. Samarbeid med Birkenes og Lillesand kommune 
3. Utlån av el-sykler fra lokal sykkelforhandler 
4. Utlån av el-sykler til virksomheter i Lillesand 

 
Juma Sport i Lillesand ble valgt som samarbeidspartner for utlån av el-sykler.  Forhandleren har 
sentral beliggenhet og er lett tilgjengelig.  Det ble kjøpt inn 2 elsykler for utlån.  Én av disse er 
fortsatt tilgjengelig for lån hos forhandler. Totalt 16 personer har benyttet seg av tilbudet. Det ble 
lånt ut sykkel til følgende virksomheter: ASKO (5 sykler), Lillesand ungdomsskole (1 sykkel) og 
Høvåg (1 sykkel). 

9 kvinner med bakgrunn fra Somalia 
og Eritrea deltok på sykkelkurset. 
Foto: Kirkens bymisjon 
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Annonse for kampanjen i Lillesandsposten. 
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11. Regnskap 

 
Regnskapskapitlet består av ATPs driftsregnskap ført i Kristiansand kommune, samt regnskap for 
myk pakke og belønningsavtalene 2013-2016 og 2017-2019 ført i Vest Agder fylkeskommune. 
 
 
ATPs driftsregnskap, Kristiansand kommune 
 
Driftsregnskapets inntekter består av 35 kr per innbygger fra kommunene og et årlig tilskudd fra de 
to fylkeskommunene. Utgifter er lønnsutgifter, kostnader knyttet til kampanjer, utredninger og 
mindre infrastrukturtiltak. 
 
Resultat og bundne fond 
 

Resultat 2017 5 657 479 kr 

Bundne fond 2017 4 494 000 kr 

Resultat / udisponerte midler 2018 1 163 479 kr 

 
 
Oversikt over bundne fond 2018 – ufullførte prosjekter 
 
 

Mindre fysiske tiltak i Kristiansand (snarveier, sykkelpark. skoler osv.) 835 000 

Sykkelprosjekt ved Slottet, ATPs egne midler 200 000 

Sykkelprosjekt ved Slottet, statstilskudd 200 000 

Tilfartskontroll Kjosbukta 300 000 

Mobilitetsrådgivning i næringslivet 655 000 

Mindre fysiske tiltak i kommunene 250 000 

Reisevaneundersøkelse 2017 230 000 

Infoarbeid ATP-regi 2009-2016 (brosjyre) 100 000 

Undersøkelse sykkel UiA 
 

19 000 

Rødmaling sykkelfelt 
 

145 000 

Bysykkelordning forprosjekt 60 000 

Sykkelparkering p-hus 
 

100 000 

Fortau, Lillesand sentrum-Bellevue        200 000 

Adkomst busstopp til GS på Skaiå  200 000 

Mobilitetsplan  Songdalen rådhus /  Songdalen ungdomsskole  200 000 

GS, forlengelse ved Kileneset – Langenes           200 000 

Sykkelstativ Vardåsen skole       200 000 

Snarvei, belysning langs Grimsbekken   200 000 

Forbedret kryssløs.  barneskole Birkenes    200 000 

Bundne fond totalt 
 

4 494 000 
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ATP-samarbeidet. Driftsregnskap regnskapsført Kristiansand 
kommune 2017. Ansvarsområde:  58540. 
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Fotnoter: 
 

1.  Belønningsprosjekter 
      Alle midlene til prosjekter i Belønningsavtalen 2013-2016 befinner seg i Vest-Agder fylkeskommune.  

Men noen mindre prosjekter som styres av Kristiansand kommune, betales først av kommunen. 
 Deretter refunderes dette fra fylkeskommunen. Konkret gjelder det innfartsparkering Mosby, 

innfartsparkering Rona,  innfartsparkering  Grovane, innfartsparkering Hægeland og 

reguleringsplass Voiebyen. 
     

        2. Kristiansand 
      Kristiansand kommune gir sin bevilgning i form av ramme fra Bykassa. Opprinnelig gitt 

kr 3.747.000. I 1 tertial 2017 ble det gitt et tillegg på kr 75.000 for at Kristiansand skulle nå sin 

forpliktelse på til sammen kr 3.822.000. 
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