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Endelig utgave.  Godkjent  i ATP-utvalget 13. februar 2015. 

 
 
 
 
 

Innfartsparkering på Kjerlingland ved E18 i Lillesand ble åpnet 30.oktober 2014. Ordfører i 
Lillesand, Arne Thomassen svinger saksen. Regionen har nå 13 innfartsparkeringer med til 
sammen 640 p-plasser.  Foto: Bjørne Jortveit     
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1. Innledning 
 
 
En ny fireårige belønningsavtale for Kristiansandsregionen ble vedtatt i Areal- og 
transportplanutvalget 13. september 2013. Knyttet til målet om nullutslipp i personbiltrafikken 
med basisår 2012, er det gitt tilsagn om totalt 285 mill. kr. I henhold til avtalen er det 
foreløpig utbetalt 45 mill. kr i 2013 og 80 mill. kr i 2014. Ifølge avtalen er det gitt tilsagn for 
80 mill. kr i 2015 og ytterligere 80 mill. kr i 2016.  
 
«Belønningsmidler rapport 2014» starter med gjennomgang av de krav / mål som er nedfelt i 
avtalen mellom Samferdselsdepartementet og regionen for periode 2013-2016 med 
tilhørende resultat- og måloppnåelse i Kristiansandsregionen. Virkemidlene for å nå målet 
om nullvekst i biltrafikken beskrives, med en analyse av virkemidlenes effekt.  
 
Når det gjelder avtaleperioden 2013-2016, redegjøres for bruk av midler i 2014. Revidert 
tiltaksprogram for avtaleperioden(budsjett) er vedlagt. Tiltaksprogrammet ble revidert og 
vedtatt i ATP-utvalget 12. desember 2014, og endelig vedtatt i fylkestinget i Vest-Agder  
16. desember. Med utgangspunkt i revidert tiltaksprogram gjøres det greie for fremdrift på 
prosjektene. 
 
I rapporten fremlegges statistikk for personbiltrafikk for 2014 sammenliknet med basisåret 
2012 og 2013. Det legges også fram statistikk for personbiltrafikk fra og med 2009. Statistikk 
for busstrafikk i regionen de siste 6 årene og sykkeltrafikk for tilsvarende periode i 
Kristiansand presenteres også.  
 
I rapporten gjøres det også rede for bruk av midler fra belønningsperioden 2009-2012. Det 
fremgår hvilke prosjekt som er gjennomført i 2014. Endelig inngår det i rapporten hvordan og 
når ubrukte midler fra perioden 2009-2012 skal brukes. 
 

 
ATP-samarbeidet 
ATP-samarbeidet startet som et prosjekt i 2004, og har fra 2010 vært et permanent regionalt 
samarbeid. Det formelle navnet er Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansands-
regionen.  
 
Belønningsmidlene har vært meget viktige for Kristiansandsregionen. De har ført til 
gjennomføring av en rekke prosjekter for å styrke kollektivtrafikken og tilrettelegging for 
syklende og gående i regionen. Midlene har hatt stor betydning for å skape godt samarbeid 
om miljøvennlig transport i regionen, der kommunene, fylkeskommunene, Statens vegvesen 
og Agder Kollektivtrafikk er hovedaktørene.  
 
Samarbeidspartnere 
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. 
Iveland kommune ble innlemmet i samarbeidet i 2012. Fylkeskommunene: Aust-Agder og 
Vest-Agder. ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene, de to 
fylkeskommunene og Statens vegvesen er representert.  

 
 
Befolkningsutviklingen 2009-2014 
Veksten fra 2009 til 2014 har vært 9,4 % for hele Kristiansandsregionen. Veksten fra 2013 til 
2014 var 1,7 %. Befolkningen per 31.12 2014 er beregnet av SSB på basis av faktiske 
befolkningstall ved 3. kvartal 2014. (Faktiske tall for hele 2014 offentliggjøres av SBB 
19. februar 2014). 
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Område 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vekst % 
2013-14 

Vekst % 
2009-14 

Kristiansand 80 109 81 295 82 394 83 243 85 983 87 570 1,8% 9,3% 

Søgne 10 417 10 509 10 709 10 855 11 005 11 206 1,8% 7,5% 

Songdalen 5 804 5 940 5 999 6 165 6 303 6 346 0,7% 9,3% 

Vennesla 12 886 13 116 13 334 13 583 13 986 14 113 0,9% 9,5% 

Lillesand 9 329 9 465 9 713 9 878 10 106 10 314 2,1% 10,6% 

Birkenes 4608 4 689 4776 4 828 4 993 5 041 1,0% 9,4% 

Iveland 1 224 1 254 1 305 1 298 1 314 1 309 -0,4% 6,9% 

Kristiansands
-regionen 

124 177 126 288 128 230 129 850 133 690 
 

135 899  1,7% 9,4% 

 
2. Bymiljøavtale og mulig mellomår 2017 
 
Arbeidet med tiltaksporteføljen i en ny bymiljøavtale er godt i gang. Her vil målene i 
Klimaforliket og NTP om 0-vekst i personbiltrafikken legges til grunn. Regionen har som mål 
å komme i dialog med  Samferdselsdepartementet (SD) om bymiljøavtale for regionen i løpet 
av 2015. Styrket bussdrift vil være en viktig del av søknaden om bymiljøavtale. Det er 
utarbeidet forslag til et nytt busslinjenett, som i 2025 vil kunne håndtere mer enn dobbelt så 
mange passasjerer som i dag.    
 
Allerede nå vil regionen gi signal om at 2017 kan bli et mellomår mellom dagens 4-årige 
belønningsavtale 2013-2016 og mulig oppstart av en framtidig bymiljøavtale i 2018. Avklaring 
av usikkerhet omkring dette er viktig for kollektivtrafikken. ATP- samarbeidet ønsker  
å komme i dialog med SD om denne saken i løpet av 2015. 
 

 

3. Krav og måloppnåelse perioden 2013-2016 
 
Målet for avtaleperioden 2013-2016: 
 
“Målsetting i avtaleperioden er nullvekst i personbiltrafikken, dvs. personbiltrafikk ved utløpet 
av avtaleperioden lik personbiltrafikk ved inngangen av avtaleperioden”. 
 
Basisåret for målet om nullvekst i personbiltrafikken er 2012. 
Statistikkgrunnlaget er personbiltrafikk gjennom de fem bomstasjonene i Kristiansand:  
 
1. E 18 Bjørndalsletta 
2. E 39 Vesterveien 
3. Rv 9 Grim 
4. Sødal 
5. Presteheia  
 
Måloppnåelse:  
 
Personbiltrafikken var 1,9 % lavere i 2014 enn i 2012. Målet i avtalen er nådd med god 
margin for året 2014. Nedgangen fra 2013 til 2014 er 1,1 %. Nedgangen skjer i en periode 
med sterk befolkningsvekst. Fra 2012 til 2014 steg folketallet i regionen med 4,7%. 
 
Passeringer 
2012 

Passeringer 
2013 

Passeringer 
2014 

Reduksjon i 2014 
sammenliknet  
med 2012 

Reduksjon i 2014 
sammenliknet  
med 2012  

18 819 282 18 681 482 18 469 230 
 

350 050 1,9 % 
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Sammenliknet med 2012 har det vært nedgang i personbiltrafikken ved alle bomsnitt, 
med unntak for E18 Bjørndalsletta.  
 
I rushtida er personbiltrafikken redusert med 1,1% i 2014 sammenliknet med 2013,  
og 3,4 % sammenliknet med 2012.  
 
Tidsdifferensierte bomtakster ble innført 16. september 2013 ved de 5 eksisterende 
bomstasjonene i Kristiansand. 
 
Mer om trafikkstatistikk i kapittel 5. 

 
4. Virkemidler og vurdering av virkemidlene 
 
Innføringen av tidsdifferensierte bomtakster anses fortsatt som den viktigste årsak til 
trafikkreduksjonen både i 2013 og 2014. Som en god nummer to har økt satsing på busstilbudet 
gitt størst effekt. Men også andre virkemidler har hatt effekt: adferdskampanjer, videre 
utbygging av kollektivfelt, gang- sykkelveinett, innfartsparkering, fortetting langs kollektivakser 
og byutvikling nær kommunesentrene. 
 
I 2014 er disse virkemidlene brukt for å dempe personbiltrafikk:  

 Tidsdifferensierte bomsatser  

 Bedre busstilbud  

 Adferdskampanjene ”Hopp over bommen”,  ”Jeg kjører grønt” og ”Beintøft”. 

 Forbedret infrastrukturtur i form av nye kollektivfelt, sykkelekspressvei og 
innfartsparkering.  

 Areal- og utbyggingspolitikk 
 

4.1 Tidsdifferensierte bomsatser 

 
Statistikken viser at rushtidstrafikken hadde en betydelig effekt høsten 2013 da den ble 
innført. Selv om den kun hadde effekt fra medio september og ut året, så gikk rushtrafikken 
ned med 2,3 % i hele 2013, sammenliknet med hele 2012. Statistikken viser også at 
differensierte bomsatser fortsatt hadde effekt i 2014. Sammenlikner man rushtidstrafikken i 
hele 2013 med hele 2014, så er reduksjonen 1,1 %. Total effekt fra 2012 til 2014 er en 
reduksjon på 3,4 %. 
 
Nedgang i totaltrafikk 
Innføring av tidsdifferensierte bomsatser er en viktig årsak også til nedgangen i totaltrafikken 
(1,9% fra 2012 til 2014). 
 
Definisjon av rushtid: I Kristiansand defineres rushtid som perioden 0630-0900 om 
morgenen og 1430-1700 om ettermiddagen. Det er kun tidsdifferensierte bomsatser på 
hverdager.  
 
Bomsatsene:  I rushtid er avgiften 21 kr, mens den er 14 kr utenom rush. (Det dobbelte for 
tunge kjøretøy).  Med rabatt koster det kr 16,80 å passere en bom, mens det koster kr 11,20 
å passere utenom rush. Bilister blir ikke avkrevd for mer enn én bompassering per time, og 
maksimalt 50 bompasseringer per måned. 
 
Vurdering av virkemiddelet: 

Tidsdifferensierte bomsatser vurderes fortsatt som det mest effektive virkemiddelet for 
å dempe biltrafikken. Tidsdifferensierte bomsatser gir fortsatt god effekt. Virkemiddelet 
styrkes av bedre busstilbud, adferdskampanjer og forbedret infrastruktur.  
 



 6 

 

4.2 Økt satsing på busstilbudet 
 
Busstrafikken i Kristiansandsregionen økte med 4,1 % i 2014, sammenliknet med 2013. 
Økningen i 2013 var 4,7% sammenliknet med 2012.  
 
Agder Kollektivtrafikk har mottatt 37 mill. kr i belønningsmidler for 2014. 35,5 mill kr er brukt 
til bussproduksjon i Kristiansandsregionen. 1,5 mill kr er brukt for å styrke bussforbindelsen 
Kristiansand-Arendal. 
 
I 2014 har midlene gått til økt produksjon for å møte etterspørselsvekst på allerede etablerte 
ruter, særlig i rushtrafikk. Noen rutetilbud satt i verk i 2013, fikk først full årseffekt i 2014. 
Sentral satsing: 
 

 På en god del ruter er det dublert i rushtid 

 På noen ruter er frekvensen økt i rushtid  

 Det er etablert noen direkteruter gjennom Vågsbygdporten 

 Metrorute 2 (M2) er utvidet for å dekke det nye boligområdet Lauvåsen.  
 

Detaljert fremstilling av tiltak for bedre busstilbud i kapittel 7. 
 
 

Vurdering av virkemiddelet: 

Bussatsingen i 2014 har vært meget vellykket, noe økningen i antall bussreiser 
dokumenterer.  Både i 2013 og i 2014 har det vært en markert vekst i busstrafikken.  
Bedre rutetilbud, spesielt i rushtid har gitt svært god effekt. Satsingen på buss er det mest 
effektive virkemiddelet, -  ved siden av tidsdifferensierte bomsatser.  

 

4.3 Adferdskampanjer  
 
ATP-samarbeidet har som en viktig strategi å arrangere jevnlige adferdskampanjer for  
å dempe biltrafikk. Når det bygges ny infrastruktur for syklende og gående, trengs det 
kampanjer for å få befolkningen til å ta dette i bruk. Det samme gjelder ny kollektiv 
infrastruktur og bedre rutetilbud. Det er ikke brukt belønningsmidler for å finansiere 
adferdskampanjene. 
 
Våren 2014 gjennomførte ATP kampanjen  en oppfølging av ”Hopp over bommen”.  Den var 
planlagt i samarbeid med Agder Kollektivtrafikk.  Hopp over bommen ble finsiktet for å gi så 
stor overgang fra bilkjøring til buss, sykkel og gange som mulig. På den måten kunne 
kampanjen understøtte effekten av de nye bomsatsene. 
 
Siden 2010 har ATP arrangert ”Jeg kjører grønt” hver høst for alle som bor, jobber eller 
studerer i Kristiansandsregionen. Høsten 2014 deltok 3089 personer i regionen, samt 134 
arbeidsplasser i Jeg kjører grønts bedriftskonkurranse. 
 
Også i 2014 samarbeidet ATP med den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen. ATP gav et 
tilskudd til "Sykle til jobben"-aksjonen, slik at det ble gratis for innbyggere i 
Kristiandsandsregionen å delta. I 2014 deltok drøyt 1700 deltakere fra Kristiansandsregionen 
i Sykle til jobben. 
 
Skoleaksjonen ”Beintøft” for grunnskoleelever arrangert i åtte uker høsten 2014. En av 
avtakerne etter nedlagte Grønn Hverdag, Klimaalliansen, gjennomførte kampanjen. 3900 
elever deltok. For første gang ble Beintøft også tilbudt ungdomstrinnet i grunnskolen. 
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”Hopp over bommen” 
 
Parallelt med at tidsdifferensierte bomsatser ble innført høsten 2013, gjennomførte ATP 
kampanjen «Hopp over bommen». 11 av de største offentlige og private virksomhetene i 
Kristiansand ble besøkt for å stimulere til miljøvennlige arbeidsreiser – sykkel, gange, 
buss/tog.  «Hopp over bommen» viste seg å bli en suksess og vekket oppsikt i andre deler 
av landet.  
 
Hopp over bommen ble gjentatt våren 2014. Det ble gitt tilbud om gratis sykkelservice.  
Ansatte fikk prøve el-sykkel. Agder Kollektivtrafikk solgte busskort. Billige sykkelhjelmer ble 
solgt. Gratiseffekter ble delt ut – ringeklokker og sykkellykter. Det ble gitt informasjon om 
trafikkregler for syklister, samt annen informasjon om miljøvennlig transport. 
 
 

Samarbeidspartnere: Ansvarlige partnere har vært ATP-samarbeidet i 
Kristiansandsregionen, Agder Kollektivtrafikk, XXL og Pedalen Sykkelverksted.  
 
Deltakerbedrifter: Ventelo, Universitetet i Agder,  Hennig. Olsen is, Agder Energi, Sørlandet 
Sykehus, Elkem, Kvadraturen Skolesenter, Aker Solutions og Fylkeshuset i Vest-Agder. 
Virksomhetene ønsker seg en ny runde med Hopp over bommen i 2015. Til våren ønsker de 
seg en ny slagkraftig kampanje med satsing på buss, el-sykkel og sykkelservice.   

 
”Jeg kjører grønt” 

 

 
Vågsbygd skole var en av vinnerne i Jeg kjører grønts bedriftskonkurranse i 2014. Full jubel 
da seieren var sikret(foto: Bjørne Jortveit). 
 
Jeg kjører grønt er en kampanje for alle som bor, jobber eller studerer i 
Kristiansandsregionen. Hensikten med kampanjen er at flest mulig skal sykle, gå eller ta 
buss / tog, ikke bare i jobbsammenheng, men også på fritiden.  
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I 2014 deltok drøyt 3089 personer på Jeg kjører grønt. Det er nest beste resultat siden 
kampanjen startet i 2010. De registrerte grønne reiser på nettstedet www.jegkjorergront.no  
En tur-retur reise gir ett grønt poeng. Det er påmeldingspremier, ukepremier og sluttpremier. 
De som også vil registrere hvor langt de reiser grønt, har muligheten til det. Årets grønne 
reise gikk i fjor til Barcelona.  
 
Jeg kjører grønt har også en bedriftskonkurranse, der arbeidsplasser konkurrerer mot 
hverandre. Det er om å gjøre å oppnå flest mulige grønne poeng per ansatt. Beste 
virksomhet i fire ulike kategorier etter antall ansatte, får en pengepremie og diplom.  
I 2014 deltok drøyt 134 arbeidsplasser, noe som er rekord.  
 
”Beintøft” 
 
3900 elever i grunnskolen i Kristiansandsregionen deltok høsten 2013 på kampanjen 
”Beintøft”.  Kampanjen går ut på at flest mulige elever skal sykle eller gå i en periode på 8 
uker. Mindre bilkjøring og bedre helse er kampanjens mål.  Hver dag blir det registrert på 
hvilken måte elevene kom til skolen. De beste skolene og de beste klassene ble premiert. 
Ordførerne i Kristiansandsregionen delte ut diplom og premier. Alle elevene i klasser som 
deltok fikk refleks-skolisser.  
 
 

Vurdering av virkemiddelet: 

Kampanjene som ble gjennomført i 2014 anses som et effektivt virkemiddel for å dempe 
biltrafikken. I 2014 engasjerte Jeg kjører grønt svært mange enkeltpersoner og 
arbeidsplasser. For første gang ble det gjennomført en kampanje som retter seg spesielt 
mot ungdom – ungdomsdelen av Beintøft. Denne målgruppen er det viktig å satse mer på – 
ikke minst ungdom i videregående skole.  

 
 

4.4  Infrastruktur  
 
Utbygging av infrastruktur er et helt sentralt og langsiktig virkemiddel for å redusere biltrafikk. 
I perioden 2009-2014 er det bygd drøyt 4 km  kollektivfelt / bussgater og ca. 20 km gang- 
sykkelveier. I 2014 er følgende infrastruktur for buss og sykkel / gange gjennomført:  
  

 Kollektivfelt på E18 Vollevannet-Bjørndalsletta ble bygd og satt i drift 
medio 2014. 

 Gateterminalen i Tollbodgata (Rådhuskvartalet) ble satt i drift i januar 2014. 
 Forbedring Rona terminal i Kristiansand. 
 Strøm i utvalgte busskur i Kristiansand.  
 Innfartsparkering Erkleivvegen i Vennesla ble ferdigstilt høsten 2014. 
 Innfartsparkering på Flekkerøy ble ferdigstilt høsten 2014. 
 Innfartsparkering på Kjerlingsland i Lillesand ble åpnet høsten 2014. 
 Innfartsparkering på Rona i Kristiansand ble satt i drift høsten 2014. 
 Sykkelekspressvei E18 Narviksbakken. Ny separert gang- sykkelvei med 

støyskjerm ble bygd ferdig våren 2014. 

 Sykkelekspressvei langs Vågsbygdveien. Ny parsell fullført på strekningen Fiskå 
Blørstad. Finansiert av bompenger. 

 Gang- sykkelvei Fv 402  Møglestu-Storemyr i Lillesand ble satt i drift sommeren 
2014. Finansiert av bompenger. 

 Fortau Boen-Krageboen Rv41 i Kristiansand bygd ferdig høsten 2014. Finansiert av 
bompenger. 

 Snarveier i kommunene. I Lillesand ble snarvei FV237 - Tingsaker Terrasse bygd 
i 2014. Finansiert av bompenger. 

http://www.jegkjorergront.no/
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Vurdering av virkemiddelet: 

Virkemiddelet er sentralt for å redusere biltrafikk. Ny infrastruktur i form av kollektivfelt / 
gater, gang- sykkelvei og snarveier har utvilsom stor effekt.  Mange anlegg ble satt i drift i 
2014 og bidrar til redusert biltrafikk, økt kollektivtrafikk og økt sykkeltrafikk. I den nye 
reisevaneundersøkelsen RVU 2013/2014, er Kristiansand best av storbyene med en 
sykkelandel på 9 %. 

 
 

4.5 Areal- og utbyggingspolitikk 
 
Regionen utarbeidet en egen rapport til Samferdselsdepartementet på teamet areal- og 
utbyggingspolitikk 27. juni 2014.  Det ble spesielt dokumentert hvordan Kristiansand satser 
på fortettingspolitikk i områder med god kollektivtransport. I rapporten ble det gjort rede for 
utbyggingsstrategien både i Regional plan for Kristiansandsregionen og kommuneplanen for 
Kristiansand. I 2015 settes det i gang et planarbeid der utbyggingsrekkefølge og 
transportsystem i regionen skal ses bedre i sammenheng. Planarbeidet inkluderes i 
bymiljøavtalen. 
 
På det halve året som har gått siden regionen rapporterte på areal- og utbyggingspolitikk, har 
det vært utviklingen i to store prosjekter i Kristiansand:   
 
1. Framtidens bydel – Bjørndalen 
Skanska har vunnet konkurranse om å bygge ut Framtidens bydel på Bjørndalen, like øst for 
sentrum.  Det er avgjort at Skanska skal bygge ut området. Det skal bygges 5-600 boenheter 
nær kollektivakse, sykkelekspressvei og UiA. I forhold til en vanlig utbygging skal 
klimautslippene halveres for transport, materialbruk og energibruk i bygg. I prosjektet er det 
også regulert inn kontor og forretninger. Salg av boenheter starter trolig sommeren 2015. 
Utbygging kan tidligst starter i 2016. Prosjektet er godkjent som pilotprosjekt i det nasjonale 
programmet Framtidens byer. 
 
2. Utbygging på Eg 
Kristiansand kommune vil tilrettelegge for videreutvikling av sykehusområdet på Eg, hvor 
forbindelsene til kvadraturen og UiA forsterkes og hvor det legges til rette for miljøvennlig 
transport.  Kommunen har igangsatt en områderegulering for Egs-området hvor intensjonen 
er å tilrettelegge for sykehusets arealbehov og for utbygging av andre helserelaterte 
virksomheter.  En slik samling av arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter, gir 
muligheter for økt andel av miljøvennlig transport og vil styrke Kvadraturen i Kristiansand. 
Områdeplanen skal behandles første gang i byutviklingsstyret i april 2015. 
 

 
Eg skal videreutvikles: større sykehus, ny bro, flere boliger og ny kollektivgate. 
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Kristiansand kommune viser til at regjeringen gjennom Nasjonal Transportplan vil bruke 
betydelige statlige midler til bymiljøavtaler og belønningsmidler i byområdene, med intensjon 
om arealbruk som bygger opp under knutepunkt og mer kollektivtransport, sykling og gange. 
Lokalisering av store arbeidsintensive statlige institusjoner, som blant annet sykehus, må 
underbygge de samme målene. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014) vektlegger i punkt 4.5. 
 
«Det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og 
offentlige tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset 
eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for 
besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter. Virksomhetene må tilpasses 
omgivelsene med hensyn til størrelse og utforming.» 
 

 
 

 
Vedtatt utbyggingsstruktur i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050.  
Illustrasjon: Helene Thorstensen 

 
 

Vurdering av virkemiddelet: 

Satsingen på fortetting i tettsteder, langs kollektivakser og i sentrale bystrøk er betydelig. 
Likevel er det behov ytterligere fokus på dette virkemiddelet i kommunene. I forbindelse 
med Bymiljøavtalen vil det regionale samarbeidet om arealbruken forsterkes.  
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4.6 Behov for endring i virkemiddelbruken 
 
Tidligere planlagte tiltak 
Trafikkstatistikken viser at de virkemidlene /tiltakene regionen har satset på til nå oppfyller 0-
vekst ålet i belønningsavtalen med ganske god margin. Flere planlagte belønningstiltak er 
ennå ikke gjennomført, og det forventes at disse også vil bidra til måloppnåelsen. Det er 
også noen prosjekter innenfor Samferdselspakke 1, myk pakke som heller ikke er ferdigstilte. 
Alle disse prosjektene realiseres i perioden 2015-2017.   
 
Nye planlagte tiltak – belønningsmidler 2013-2016 
Høsten 2014 ble det laget en ny tiltaksplan for kollektivtrafikk som ledd i arbeidet med 
bymiljøavtale. En rekke konkrete prosjekt fra denne tiltaksplanen er inkludert i det nye 
handlingsprogrammet for belønningsmidler 2013-2016 (vedtatt 12. desember 2014 i ATP-
utvalget). Disse kollektivtiltakene vil helt klart bidra til å oppfylle 0-vekst målet.  
Her er de mest sentrale nye tiltakene: 
 

 Omlegging av fra ringruter til pendelruter med reguleringsplasser. Dette vil gi raskere 

fremføring av buss. Dette gjelder i første omgang Slettheia og Voiebyen. 

 Bygging av reguleringsplasser på sentrale bussruter, slik at forsinkelser kan tas inn. 

Dette gjelder Voiebyen, Slettheia, Sørlandsparken og universitetet. 

 Bygging av nye busstopp / oppgradering av gamle busstopp til standard universell 

utforming. 

 Kollektivfelt Hellemyrbakken/ Eigevannsveien – E39 

Mobilitetsplanlegging i private og offentlige virksomheter 
ATP-samarbeidet har gjennom kampanjene "Hopp over bommen" og «Jeg kjører grønt» 
opparbeidet seg en god relasjon til de 10-12 største offentlige og private virksomhetene i 
Kristiansand. Høsten 2014 ble disse utfordret på å lage egne mobilitetsplaner og 
gjennomføre tiltak i tråd med disse. ATP følger opp dette samarbeidet i 2015 ved å lage 
forslag til mobilitetsplan og spre gode eksempler på tiltak. 
 
Mulige ytterlige tiltak 
Om trafikkutviklingen framover mot formodning skulle vise en utvikling der 0-vekst målet ikke 
nås, vil ytterligere tiltak vurderes. Dette kan være:  
 

1. Regulering av bomsatsene i rushtid 
For å sikre at tidsdifferensierte bomsatser fortsatt skal ha ønsket effekt, vil taksttiltak 
bli vurdert. Et «faresignal» er det at trafikken økte noe i rush både på E18 og E39 
fra 2013 til 2014. For å sikre at endringen av bomtakstene fra 2013 opprettholdes, 
kan følgende vurderes: Generell økning av takstene i og utenfor rush, men slik at den 
relative forskjellen opprettholdes, eller kun økning av takstene i rush. Takstendringen 
må imidlertid holdes innenfor rammen for Stortingets vedtak om bompenge-
finansiering av Samferdselspakke 1 i St.prop.156 (2012-2013). 
 

2. Parkeringspolitikk 
Flere parkeringstiltak kan vurderes. Blant annet kan offentlige virksomheter i større 
grad enn i dag gå foran med et godt eksempel og redusere ansattparkering på egne 
og leide parkeringsareal.  
 
Kristiansand parkeringsselskap har utarbeidet notater om mulig innføring av 
parkeringsavgift på kommunale og fylkeskommunale arealer på Gimle og ved 
Vågsbygd senter. Dette er begge arealer langs bussmetroen med bl.a. idrettshaller 
og store videregående skoler. Universitetet i Agder (statlig virksomhet) er bedt om å 
innføre parkeringsavgift på sine parkeringsarealer i Kristiansand, men har foreløpig 
ikke vært villig til å gjøre dette. 
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5.  Trafikkstatistikk 

 

5.1 Personbiltrafikk 

 

Statistikk personbiltrafikk totalt 
 
Ifølge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap ble den totale 
personbiltrafikken redusert med 1,9 % fra 2012 til 2014. I forhold til 2013 er trafikken 
redusert med 1,1 %. Målet i Belønningsavtalen om nullvekst er oppfylt med god 
margin.  
 

 
Stolpediagrammet viser personbiltrafikk gjennom bomstasjonene i perioden 2011-2014.   
Det er bare på E18  Bjørndalsletta at personbiltrafikken har økt. 
Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 
 

 
Bomstasjon 2011 2012 2013 2014 Endring 

2013- 
2014 

Endring 
2012-
2104 

E18 
Bjørndalsletta 

 
7 616 843 

 
7 846 094 7 889 251 

 
7 956 390 

 
+0,9% 

 
+1,4% 

E39 
Vesterveien 

 
6 958 183 

 
6 981 630 6 897 656 

 
6 923 559 

 
+0,4% 

 
-0,8% 

Rv 9 Grim 2 518 359 2 467 076     2 415 770 2 134 829 -11,6% -13,5% 

Presteheia 554 114 551 458 521 073 510 019 -2,1% -7,5% 

Sødal 950 694 973 024 957 732 944 433 -1,4% -2,9% 

Totalt 18 598 193 18 819 282 18 681 482 18 469 230 -1,1% -1,9% 

Tabellen viser antall passeringer gjennom bomstasjonene i perioden 2011-2014. I forhold til trafikken i 
2012 var trafikknedgang på alle bomstasjonene med unntak for E18 Bjørndalsletta. Nedgangen var 
størst på Rv9. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
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Diagrammet viser utviklingen av trafikken ved de ulike bomstasjonene. 2012 er et nullpunkt (100 %) 
som etterfølgende år skal sammenliknes med. Kurvene viser prosentvis nedgang for fire av de fem 
bomstasjonene. Største nedgang i trafikken er det på Rv 9 med hele 13,5 %.  

 
 
Trenden med nedgang på Rv 9 har vart gjennom mange år. Men anleggsarbeidet på 
strekningen Jørgens Moes gt. til Garnternløkka som startet i 2014, har forsterket nedgangen. 
Litt av årsaken skyldes også den nye veien over Tinnheia til E39. Men det er gjort tellinger 
som viser at økningen er moderat. Kristiansand kommune hadde telling ved Idda på 
kommunal veg torsdag 22. mars 2012. Trafikken var 8099 passeringer. I 2014 telte 
kommunen samme sted torsdag 28. august. Trafikken var da 8358 passeringer. Økningen er 
«bare» 3,2 %. Dette er dog svært tynt statistisk grunnlag for å si noe sikkert. 
Trafikkutviklingen må følges nøyere opp. 
 
 
Litt av reduksjonen ved tellestasjonen på Sødal kan skyldes økt «lekkasje» over Ålefjær mot 
Sørlandsparken og Vollevannet Det har vært en økning fra før tidsdifferensierte bomsatser 
ble innført til etter innføringen. På fylkesvei 453 (Ryen-Ålefjær-Vennesla)  har trafikken økt 
med 5,7 % fra 2010 til 2014. Statistikkgrunnlaget er tynt. På fylkesvei 452 (Ålefjær-
Vollevann) har økningen vært ca. 17 %. Også her er statistikkgrunnlaget tynt. Begge 
tellepunkt måles kontinuerlig fra 2014. 
 
 
 

Elbiler 

 
Antall elbiler gjennom bomstasjonene har økt kraftig fra 2013 til 2014. I 2013 passerte 
125 861 elbiler. Dette økte til 361 973 i 2014. I 2013 utgjorde elbilene 0,7 % av 
personbiltrafikken, mens tilsvarende tall for 2014 var 2 %. Elbilene inngår i statistikken for 
totaltrafikk og rushtidstrafikk. 
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Statistikk måned for måned 
 

  2012 2013 
 

2014 
Endring 

2012-2013 
Endring 

2013-2014 

Januar 1510310 1504744 1437066 -0,4%  -4,5% 

Februar 1443627 1369613 1388402 -5,1%  +1,4% 

Mars 1587849 1440780 1520745 -9,3%  +5,5% 

April 1468578 1604604 1486311 +9,3%  -7,4% 

Mai 1640430 1648183 1624543 +0,5%  -1,4% 

Juni 1647614 1672938 1629033 +1,5%  -2,6% 

Juli 1591443 1552193 1534598 -2,5%  -1,1% 

August 1679131 1663551 1638225 -0,9%  -1,5% 

September 1561868 1542517 1562800 -1,2%  +1,3% 

Oktober 1644002 1605926 1581123 -2,3%  -1,5% 

November 1611127 1558736 1534273 -3,3%  -1,6% 

Desember 1433303 1517697 1532111 +5,9%  +0,9% 

Hele året 18 819 282 18 681 482 18 469 230 -0,7% -1,1% 

Tabellen over viser hvordan trafikken fordelte seg måned for måned. I kolonnene for  
 endring, viser de røde tallene økt trafikk i, mens de sorte tallene viser redusert trafikk. 
Statistikkgrunnlag: Nye Kristiansand Bompengeselskap 

 
“Måned for måned “- statistikken viser først og fremst at trafikken jevnt går litt ned. Den 
sterke veksten i trafikken i desember 2013 blir utliknet av en tilsvarende nedgang i januar 
2014. På nytt viser statistikken at det er mye trafikk i desember. I desember 2014 økte 
trafikken med nesten 1 prosent sammenliknet med desember 2013. 
 

 

Trafikkmengder i ÅDT 2009 og 2010 
 
SD har bedt regionen rapportere også for årene 2009 og 2010. Det finnes ikke gode nok 
trafikktall for passeringer i bomstasjonene for årene 2009 og 2010. Derimot finnes holdbar 
statistikk gjennom vegvesenets tellepunkter for disse to årene, da i form av ÅDT ved fire 
tellepunkter: E39 Vesterveien, E18 Narviksbakken, Rv 9 Grim og Fv 452 Vollevann. I 
tabellen under er det inkludert statistikk fra 2005 til 2010, hentet fra en rapport regionen 
tidligere har sendt SD -  «Belønningsrapport 2010». 
 

 Tellepunkt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Endring fra 
2009 til 2010 

E18 Narvika 31445 31298 34575 36204 36103 37070 + 2,7 % 

Rv452 
Vollevann 6071 6236 6640 6900 7245 7716 

 
+ 6,5 % 

E39 
Vesterveien  35490 36046 36879 38002 38099 36750 

 
- 3,5 % 

Rv9 Grim 13872 12537 12594 12687 12028 12886 + 7,1 % 

SUM 86878 86117 90688 93793 93475 94422 +1 % 

Tabellen viser at personbiltrafikken økte jevnt og trutt i perioden 2005-2010. 

 
Statistikk fra vegvesenets tellepunkter i perioden 2005 til 2010 viser at trafikken økte jevnt og 
trutt. Fra 2009 til 2010 var økningen 1%. 
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Statistikk for personbiltrafikk i rushtiden 
 
Statistikken viser at personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand sentrum var 
3,4 % lavere i 2014 enn i 2012. Det har også vært nedgang fra 2013 til 2014 med 1,1%.  
 
Det verd å merke seg at ruhstrafikken både på E39 og E18 økte fra 2013 til 2014. Dette 
veide likevel ikke opp for den markerte nedgangen på Rv 9 samt den mer moderate 
nedgangen på Sødalsveien og bomstasjonen på Presteheia.  
 
Økningen i rush på E39 og E18 i 2014 er ikke overraskende. Totaltrafikken på de to  
Europa-veiene viser samme trend. På E18 har trafikken økt jevnt og sikkert de siste årene av 
kjente årsaker: firefelts vei og utvikling av Sørlandsparken. At trafikken nå også øker på E39 
skyldes ny i første rekke ny Vågsbygdvei, tre felt på Vesterveibroa og dobbelt felt i 
rundkjøringen ved Brennåsen (E39). Trafikken på E18 og E39 er også sterkt påvirket av 
gjennomgangstrafikk. 
 
 

 
Morgenrush på Oddernesbroa. Foto: Bjørne Jortveit 
 
Bomstasjon 2012  2013 

 
2014 Endring 

2012-
2013 

Endring 
2013-
2014 

Endring 
2012- 
2014 

E18 Bjørndalsl. 2454996 2417979 2452878 -1,5% +1,4% -0,1% 

E39 Vesterveien 2220787 2170832 2190403 -2,3% +0,9% -1,4% 

Fv 1 Sødal 368204 354301 349709 -3,7% -1,3% -5,0% 

Rv 9 Grim 706555 681431 571186 -3,6% -16,2% -19,2% 

Presteheia 176852 165882 162553 -6,2% -2,1% -8,1% 

Totalt 5927394 5790425 5726729 -2,3% -1,1% -3,4% 

Statistikken viser at nedgangen i rush fortsetter, men at trafikken ser ut til å være på vei  
oppover igjen på E18 og E39. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 

 
SUM 2012-2014   

RUSH Endring %endring 

Morgen -95218  -3,1  

Ettermiddag -105447  -3,7  

Sum -200665  -3,4  

Tabellen viser at reduksjonen i rush har vært  
litt større på ettermiddagen enn om morgenen. 
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5.2 Passasjerutviklingen for buss  
 

 
2014 ble nok et år med oppsving i busstrafikken i Kristiansandsregionen. Totalt økte antall 
passasjerturer med 4,1 % i forhold til 2013 (foto: Bjørne Jortveit). 

 
2014 økte passasjerturer på bussen i Kristiansandsregionen med 4,1 % sammenliknet 
med 2013. Metrorutene og andre ruter i regionen har økt omtrent like mye, henholdsvis 
3,7og 4,4 %.  
 
Med Kristiansandsregionen i denne sammenheng menes de fire kommunene i Vest-Agder: 
Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. I perioden 2009-2014 har antall bussturer 
totalt økt med 13,8 %. Størst har økningen vært for metrorutene: 11,9 %.  
 

 
Antall bussturer øker stadig i regionen. Økningen i 2013 var på 4,1 %.  
Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 
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 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014 
Endring  

2013-2014 
Endring 

2009-2013 

Bussmetro 3 160 888 3 237 120 3267823 3381113 3537232 3668264 +3,7 % 16,1% 

Andre ruter 
Kr.sandsreg. 4 243 115 4 358 323 4 359 024 4 352 714 4 557 164 

 
4 759 481 

 
+4,4 % 

 
12,2% 

Alle ruter 7 404 003 7 595 443 7 626 847 7 733 827 8 094 396 8 427 745 +4,1 % 13,8% 

Fra 2009 til 2013 har busstrafikken økt med 13,8%. Økningen i 2014 var 4,1%. 
 

 
Arendal-Kristiansand – Linje 5 
 

 
Utviklingen i passasjertallene for Linje 5, Arendal – Kristiansand, er svært positiv. 
Det har vært en solid vekst siden 2011. Fra 2013 til 2014 har økningen vært  
4,4 %. Statistikkilde: Setesdal Bilruter. 
 
Antall reiser økte med 4,4 % fra 2013 til 2014. Fra 2012 til 2013 var økningen 5,1 %. 
Linje 5 har fått belønningsmidler siden 2009.  
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

537 605 513 717 542 624 583 151 613 023 640 131 
 
 
Økningen skyldes i hovedsak tre faktorer: 
 
1. Stabilt rutetilbud over lang tid 
2.  Lavere priser på lange reiser (med kort)  
3.  Mange studenter på Universitetet i Agder tar bussen. Studenter med forelesninger både 
     i Grimstad og Kristiansand har blant annet ført til økt reiseaktivitet også midt på dagen. 
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5.3 Sykkeltrafikk  
 
Det sikre sykkeltellepunktet på innfartsveiene i Kristiansand, på E39 Vesterveien, viste 
en økning i antall syklister på 7,2 % i 2014, sammenliknet med 2013.  
 
Resultatene fra den nye reisevaneundersøkelsen, RVU 2013/2014, viser at 
Kristiansand fortsatt er Norges beste sykkelstorby med sykkelandel på 10 %. 
Trondheim følger med 9 %. 
 
I 2013 ble det fra Statens vegvesen gjort et betydelig arbeid for å etablere bedre rutiner for 
kontroll av sykkeltellepunktene. Til tross for dette er det fortsatt ikke troverdige tall fra annet 
enn tellepunktet på E39 – Vesterveien. Statistikk for såkalt sikre uker (der vinter og ferier ikke 
er med) viser en økning på 7,2 % i forhold til 2013. Også fra 2012 til 2013 var det økning – 
ca. 5 %. 
 
Økningen på E 39 Vesterveien skyldes delvis at arbeidene langs Vågsbygdveien går mot 
slutten, og delvis at det blir forbedringer i gang- sykkelveinettet. I 2014 ble det åpnet en ny 
strekning Sykkelekspressveien – strekningen Fiskå-Blørstad. I 2014 tok sykkeltrafikken seg 
opp til det høyeste nivå noen gang – 949 i snitt per dag (se figur under). 
 
 

   
I stabile sykkeluker utenom vinter og ferier økte sykkeltrafiken på Vesterveien med 7,2 % fra 
2013 til 2014. I snitt passerte 949 sykister per dag i 2014, mot 885 i 2013. Statistikkgrunnlag: 
Statens vegvesen 
 
 
Den gode utviklingen i Kristiansandsregionen skyldes at gang- sykkelveinettet stadig bygges 
ut, at ATP-samarbeidet satser betydelige ressurser på gå- og sykkelkampanjer, blant dem 
Jeg kjører grønt, Sykle til jobben og Beintøft, og at sykkelklubbene er aktive. I tillegg virker 
også tidsdifferensierte bomsatser positivt inn på sykkelandelen. 
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6. Sammendrag – belønningsmidler 2014 
 
6.1  Belønningsmidler 2013-2016 
 
I 2014 ble det brukt drøyt 47 mill. kr til belønningsprosjekter. Ca. 33 mill. kr av de 80 mill. kr 
som ble utbetalt for 2014 er ubrukt. Belønningsmidlene i 2014 ble brukt til: 
 

 Opprettholde og videreutvikle busstilbudet i Kristiansandsregionen. 

 Fullfinansiere kollektivfelt E18 Vollevann Bjørndalsletta. 

 Planlegging av sykkelekspressvei   

 Delfinansiere innfartsparkering ved Erkleivvegen i Vennesla.. 

 Planlegging av to reguleringsplasser for buss.  
 
 

I tillegg til disse prosjektene, er det satt i gang flere planer der det foreløpig ikke er  
rekvirert midler, blant dem regional kollektivplan i Kistiansandsregionen og mulighetsstudiet 
for ny kollektivtrasé fra Rutebilstasjonen-Lund. 

 
6.2 Belønningsmidler 2009-2012 
 
I 2014 ble det brukt drøyt 25 mill. kr til belønningsprosjekter. Av den totale belønningpakken 
på 285 mill. kr gjenstår ca. 21 mill. kr. Belønningsmidlene i 2014 ble brukt til: 
 
 

 Delfinansiere kollektivfelt Rv 9 Garnterløkka-Jørgen Moes gt. Pågående prosjekt. 
Ferdigstilles juni 2015. 

 Delfinansiere separert gang- sykkelvei Rv 9 Garnterløkka-Jørgen Moes gt.  
Pågående prosjekt. Ferdigstilles juni 2015. 

 Ferdigstille og fullfinansiere innfartsparkering på Flekkerøy, Rona i Kristiansand og 
Kjerlingland i Lillesand. 

 Ferdigstille og fullfinansiere gang- sykkevel vei fra Hannevika til Kartheikrysset  
langs E39.  

 Ferdigstille og fullfinansiere sykkelekspressvei E18 Narviksbakken. 

 Ferdigstille og fullfinansiere Tollbodgata som kollektivgate i Rådhuskvartalet. 

 Finansiere Sørlandssenteret terminal (bygd ferdig i 2013). 

 Mindre utbedring av Rona terminal. 

 Lagt inn strøm i utvalgte busskur. 
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7. Belønningsmidler 2013-2016.  
    Bruk av midler i 2014 og nytt tiltaksprogram.  
    
Da ATP-utvalget vedtok belønningsavtalen 13. september 2013, ble det vedtatt en 
periodisert tiltaksplan. All erfaring viser at det ikke er mulig å bruke like mye midler i første 
avtaleår. Denne tiltaksplanen ble vedtatt for bruk av midlene:  
 
2013:   13 mill kr 
2014:   90 mill kr 
2015: 102 mill kr 
2016:   80 mill kr 
 
På ATP- utvalgets møte 13. desember 2013 ble det vedtatt tiltaksprogram i tråd med 
overstående fordeling på de fire årene i belønningsperioden. Nytt tiltaksprogram ble vedtatt i 
ATP-utvalget 12. desember 2014. Rapporteringen gjøres med utgangspunkt i det nye 
tiltaksprogrammet. Nytt tiltaksprogram på side 24. 
 
 
Bruken av belønningsmidler i 2014 deles her inn i følgende bolker:  
 

1. Driftsmidler kollektiv 
2. Infrastruktur kollektiv 
3. Infrastruktur innfartsparkering 
4. Innfartsparkering sykkel og gange 

 

 
7.1 Driftsmidler kollektiv 
 
AKT har mottatt 37 MNOK i belønningsmidler fra belønningsavtale i 2014. 33 av disse ble 
brukt. 2014 var første år med helårsvirkning for tilbud som startet i siste halvdel av 2013, 
med styrket  tilbud på: 
 

         Tømmerstø/Holte/Dvergsnes (med forbedret tilbud og økning i antall avganger i       
         rushtrafikk +kveld) 

         Suldalen (dobling av antall avganger gjennom hele uken fra Suldalen) 
         Sykehuset-Holte som egen "arbeidsbuss" (rush) 
         Forbedret tilbud Flekkerøy-UiA/Sørlandsparken (rush) 

  
Dublering: I 2014 har også belønningsmidler gått til økt produksjon for å møte 
etterspørselsvekst gjennom styrking og dublering på allerede etablerte ruter, hovedsakelig i 
rushtrafikk. Særlig Sørlandsparken er til tider utfordrende å betjene. Her er det i 2014 brukt 
midler både på planlagte og spontane dubleringsavganger.  
 
Nytt boligområde: Fra sommerproduksjonen 2014 har Lauvåsen-området fått rutetilbud 
gjennom dekning i form av utvidelse av produksjon på allerede etablert linje M2, hvor enkelte 
avganger på M2 nå går til Sørlandsparken over Lauvåsen.  
 
Forbedret søndagstilbud: Det er i 2014 også blitt gitt et forbedret søndagstilbud 
Gimlekollen – Justvik.  
 
Grunnlovsjubileet: Ved Grunnlovsjubileet 17. mai oppfordret også kommunen samtlige 
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bydeler til ikke å ha egne bydelsvise arrangementer, men delta på fellesarrangement i 
sentrum. Det skapte et stort ekstra transportbehov og dubleringsavganger på de ordinære 
17. mai-rutene.  
 
Direktebusser gjennom Vågsbygdporten: I forbindelse med ferdigstilling av Vågsbygdvei-
prosjektet er Hannevika opparbeidet som ordinær trasé for ordinære ruter. Men det er i den 
forbindelse etablert direktebusser gjennom Vågsbygdporten på D2 til Voiebyen og D3 til 
Slettheia. Dette har ikke gitt nye avganger, men må mer sees på som utvikling av rutetilbudet 
gjennom omfordeling av eksisterende avganger på ordinær trasé og direktetrasé. 
  
Pga. at produksjonsøkningene settes i verk i løpet av året og dermed får en høyere 
helårsvirkning i påfølgende år, er det i 2014 en rest på 4 MNOK som ikke er disponert i 
inneværende år. 
 
Opplisting av belønningsmidler og bruk 
  
Følgende områder er finansiert av midlene: 
 
1) Økt produksjon og takster (Flexikort): ca 31,5 MNOK 
2) Tilskudd til Linje 5 mellom Arendal og Kristiansand: 1,5 MNOK 

 
7.2 Infrastruktur kollektiv 

Sanntid og ITS baksystem  
 
I 2014 startet et prosjekt med prioritering for i lyskryss, basert på info fra bussens 
sanntidssystem (innført 2013). Samtidig som man ønsket å benytte data fra 
sanntidssystemet, ble det lagt opp til at programmeringen av signalanleggene i sentrum 
skulle omprogrammeres til såkalt adaptiv styring. Denne type styring baserer seg mer på 
rene trafikktall og gjør det lettere å vekte (prioritere) bussene. Dette ble valgt lettere å kunne 
håndtere kollektivprioriteringen og totalt sett gi en bedre flyt. 
 
Signalanleggene som omfattes av prosjektet er alle i sentrum samt Lund Torg og 
Marviksveien – Østre Ringvei.  
 
Følgende er gjennomført i 2014: 

 Toppsystemet/sentralsystemet for signalanlegg er oppdatert til siste versjon og 
benevnes nå Omnia. Dette programmet benyttes for styring og overvåking av 
signalanleggene. 

 Samtidig med oppgradering til Omnia er det kommet på plass et grensesnitt mellom 
Omnia og inngangsdata fra eksterne kilder slik som sanntidssystemet. 

 Det er byttet styreskap i anleggene Dronningens gate – Festningsgata og 
Festningsgata – Tordenskjoldsgate. 

 Anlegg i Festningsgata er lagt om til ny styring, og testing er igangsatt med tanke på å 
prioritere bussene på bakgrunn av data fra Sanntidssystemet. 

 Testen utført på slutten av 2014 viser at datautveksling mellom systemene går bra. 
Testen viste at det fortsatt må arbeides med prognoser fra bussene. Dette anses som 
et mindre problem og forventes løst tidlig i 2015. Testen er imidlertid så god at 
prosjektet gir klarsignal til å gå videre til andre kryss.  
 

Gjeldende fremdriftsplan legger opp til at løsningen skal være på plass i de respektive 
anlegg innen sommeren 2015. Etter Festningsgata følger Vestre Strandgate. 
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Igangsatt planarbeid 

 
Ut over prosjektet «Sanntid og ITS baksystem»  er det ikke utført, eller satt i gang fysiske 
arbeider for å bedre infrastruktur for kollektiv. Men en rekke planer er i gang.  
 
Fra rundruter til pendelruter 
Hovedgrepet som nå planlegges er å omgjøre rundruter til pendelruter i flere sentrale 
bydeler. Hensikten er raskere fremføring av buss i tråd med folk behov. Da trengs 
oppgradering / bygging av ny holdeplasser og bygging av reguleringsplasser for buss. 
 
Planlegging er i gang for å bygge reguleringsplasser i disse områdene: 
 

 Reguleringsplass Voiebyen 

 Reguleringsplass Slettheia 

 Reguleringsplass Universitetet 

 Reguleringsplass Sørlandsparken 
 

Regional plan for kollektivtrafikk i Kristiansandsregionen 
Det skal lages en regional plan for kollektivtrafikk i Kristiansandsregionen. Planen skal være 
strategisk og gi føringer for kollektivtransportens del av et paradigmeskifte i retning 
miljøvennlig transport: All trafikkvekst skal tas av miljøvennlige transportmåter: kollektiv, 
gange og sykkel. Innen 2040 skal transport‐ etterspørselen i Kristiansands‐ regionen 
håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte. For å oppnå dette må kollektivtransporten 
kunne betjene alle tunge bolig-, arbeidsplass- og aktivitetskonsentrasjoner i regionen på en 
rask, sikker og forutsigbar måte. Planarbeidet startet i 2014. Planprogram skal være ferdig 
våren 2015.  
  
Mulighetsstudie for ny kollektivtrasé fra Rutebilstasjonen-Lund  
Planarbeid startet i 2014 for å se på nye alternativ fremføring av kollektivtrafikk gjennom 
Kvadraturen til Lund. Hensikten er mer effektiv bussfremføring. 
 
Ny løsning for krysset Dronnings gate / Elvegata - Lundsbroa 
I 2014 ble det laget et notat om mulige løsninger for krysset Dronningens gate / Elvegata. 
Detaljplanarbeid settes i verk i 2015.  
 
Henrik Werglandsgate som kollektivgate 
I 2014 ble det gjort et forarbeid for å identifisere tiltak for å bedre fremkommeligheten for 
bussene i Henrik Wergelands gate. Dette skal følges opp med planarbeid i 2015.  
 
 
 

7.3 Infrastruktur innfartsparkering 
 
Erkleivvegven, Vennesla 
Vennesla kommune startet høsten 2013 med grunnarbeidene til en ny stor innfartsparkering 
ved Erkleivveien, nær Vennesla sentrum. Prosjektet ble suksessivt tatt i bruk utover i 2014, 
og endelig ferdigstilt i desember 2014 med til sammen 96 biloppstillingsplasser og to 
ladestasjoner for elbil. Statistikk viser at økning av busspassasjerer øker kraftig i Vennesla.  
Det er nå tre innfartsparkeringer i kommunen, og dette anses som en viktig grunn til 
økningen. Anlegget er finansiert av Vennesla kommune  med tilskudd fra belønningsmidler 
2013-2016. 
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Innfartsparkeringen ved Erkleivvegen ved Vennesla sentrum ble åpnet gradvis utover sommer og høst 
2014. I alt er det 96 parkeringsplasser og to ladestasjoner for elbiler. Foto: Bjørne Jortveit 

 
7.4 Infrastruktur sykkel og gange 
 
Planarbeid sykkelekspressvei 

I 2014 ble det igangsatt omfattende planarbeid for sykkelekspressveien. For det første ble 
det startet arbeid med kommunedelplan for hele sykkelekspressveien, dernest ble det satt i 
gang reguleringsarbeid for to sentrale strekninger på ekspressykkelveien.  Disse 
strekningene er Vollevann-Oddemarka og Oddemarka-Elvegata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Nytt tiltaksprogram vedtatt 12. 12 2014 
 
Tiltaksprogram (rev. 1.12.2014)

- Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene - 

Kristiansandsregionen 2013-2016

(Beløp i  mi l l . kr)

År 2013 2014 2015 2016

Tiltak for bedre kollektivtilbud

1. Rute-, kapasitets- og taksttiltak - vekststrategi for kollektivtrafikken

   * Drifttiltak ifm. innføring av tidsdifferensierte bompenger 5 10 12 15

   * Større kapasitet på rutetilbudet i rushtrafikken, bedre kveld og 

      helgetilbud, ny rutestruktur, straks tiltak og driftsreserve inn i 2017 5 20 23 23

   * Takst – nye kortprodukter (1) 7 8 9

2. Bussmetroaksen og tilstøtende stamruteakser

   * Reguleringsplasser for busser 

       - Sørlandsparken 5 3

       - Voiebyen 4

       - Slettheia 4 0,5

       - Uia (delfinansiering) 3

   * Fysiske tiltak for å gi hinderfri kollektivframføring

       - Kollektivfelt JørgenMoes gt. - Garnerløkka 20

       - Kollektivfelt Flødemelka-Kjosbukta

       - Kollektivfelt Vollevann-Bjørndalssletta 5

       - Kollektivfelt Hellemyrbakken Eigevannsveien – E39 1

       - Kollektivframføringstiltak Tollbodgt-elvegt-dronningensgt mot lundsbroa 15

   * Mulighetsstudium kollektivtrase fra Rutebilområde til Bjørndalssetta 2

   *  ITS (2) signalprioritering av rutebuss i lyskryss

        - Dronningensgate - Elvegt 2

        - Holskogveien - Vågsbygdveien 1 0,5

   * Terminaler, etablering og oppgradering

       - Vågsbygd senter - ny terminal (delfin. med gamle bel.midler) 2 2

       - Henrik Wergelandsgate - utbedring fram til ny trase kommer 3

   * Holdeplasser, universell utforming av gamle og nye holdeplasser

      - Metro 1 og Metro 2; Voie, Vågsbygdveien, Hånes 7,6

      - Rute 10, 11 og 12; Vågsbyg 2

      - Rute 17 og 18; Dvergsnes, Holte 4,4

      - Metro 3; Slettheia 2

      - Lokalrute Vågsbygd; Slettheia-Vågsbygd 2

   * Viktig Infrastruktur for kollektivtrafikken 10

3. Sanntidsinformasjon og ITS baksystem - 4 2 -

4. Regional plan for bussmerto (inkl. ny rutenettstruktur) - 3 -

5. Innfartsparkering langs de 3 største innfartsårene til Kristiansand

   * Anlegg langs RV 9 (Hommeren, Mosby, Hægeland),

      samt anlegg i  Vennesla, Songdalen, Birkenes og Kristiansand .  4 5 -

Tiltak for å fremme mer gåing og sykling

6. Tiltak for fremme av sykkeling og gange

   * Diverse tiltak 1 4 - -

   * Sykkelekspressveg - ny kommunedelplan og reguleringsplaner - 4 - -

   * Sykkelekspressveg - utbygging - - 11 6

Tiltak for samordnet areal- og transportplanlegging 

7. Tiltak for samordnet areal- og transportplanlegging 

   * Gjennomføring av regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen - 1 1 1

sum 13 90 102 80

(1) Det ble i 2012 bevilget 25 mill. kr av de "gamle" belønningsmidlene for å opprettholde 

       kollektivtilbudet i 2013.

(2) ITS: IntelligentTrafikkstyringsSystem som signalprioriterer buss i lyskryss  
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Forbruk belønningsmidler 2013-2016  
 

Poster Prosjekter 
Budsjett 
1000 kr 

Forbruk 
1000 kr 

    2014 2014 

Post 1 Rute-, kapasitets- og taksttiltak 37 000 1) 37 000 

Post 2 Bussmetroaksen og tilstøtende stamruteakser 33 000   

  Koll.felt Vollevann - Bjørndalsletta   5 000 

  Reg.plass buss Voiebyen   137 

  Reg.plass buss Slettheia   80 

Post 3 Sanntidsinformasjon og ITS baksystem 4 000 2 169 

Post 4 Regional plan for Bussmetro 3 000 0 

Post 5 Innfartspark. langs de 3 største innfartsårene til Krs. 4 000 628 

Post 6 Tiltak for fremme av sykling og gange 8 000 2 400 

Post 7 Tiltak for samordnet areal- og transp.planl. 1 000 8 

Sum   90 000 47 422 

 
Utbetaling av tilskudd fra staten 80 000   

 
Ubrukte belønningsmidler 2014 

 
32 578 

1) AKT som disponerer midler på post 1 har over 4 mill. kr til 2015. 
 
 

Status belønnings-prosjekterer 2013-2016 
 

1 Rute, kapasitets- og taksttiltak - 
vekststrategi for kollektiv- 
trafikken 

  

  Driftstiltak ifm.  innføring av 
tidsdiff. bomsatser  

Driftsmidler brukt 2014 
i henhold til handlingsprogram  

Bruken av  
midlene 
omtales 
i kapittel 
7.1 
 
 

Større kapasitet på rutetilbud 
i rushtrafikken, bedre kveld 
og helgetilbud, ny rutestruktur 
og strakstiltak 

Driftsmidler brukt 2014 
i henhold til handlingsprogram 

Takst - nye kortprodukter Driftsmidler brukt 2014 
i henhold til handlingsprogram 

2 Bussmetroaksen og tilstøtende 
stamruteakser 

Status Ferdig 

 Reguleringsplass for busser 

 Sørlandsparken Kontrakt inngått om kjøp av tomt. 
Detaljplanlegging i gang 

2015 

Voiebyen Detaljplanlegging i gang 2015 

Slettheia Detaljplanlegging i gang 2015/2016 

UiA Reguleringsarbeid pågår 2015/2016 

Fysiske tiltak for hinderfri kollektivframføring 

 Kollektivfelt Rv 9  
Jørgen Moes gt. - 
Gartnerløkka 

Fysiske arbeider startet 2014 Juni 2015 

Kollektivfelt E39 Vollevann 
Bjørndalsletta 

Ferdigstilt 2014 2014 

Kollektivfelt Hellemyrbakken- 
Eigevannsveien – E39 

Planarbeid ikke startet 2016 
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Kollektivframføringstiltak- 
Tollbodgata-Elvegata- 
Dronningensgt-Lundsbroa 

Notat om løsninger foreligger. 
Detaljplanlegging ikke igangsatt 

2016 

Mulighetsstudium kollektiv- 
trasé Rutebilstasjonen- 
Bjørndalsletta 

Ikke igangsatt 2015 

ITS (2) signalprioritering av rutebuss i lyskryss 

 Dronningens gt.-Elvegt. Anlegget prosjekt ”Sanntidssystem 
og ITS baksystem”. Kollektiv-
prioritering gjennomføres vår 2015. 

2015 

Holskogveien-Vågsbygdveien Planlegging ikke startet 2016 

Terminaler, etablering og oppgradering 

 Vågsbygd senter Reguleringsplan godkjent 2014 
Detaljplan ikke igangsatt 

2016 

Henrik Wergelandsgt. -  
utbedring til ny trasé kommer 

Forprosjekt ferdig 2014 
Detaljplan ikke igangsatt 

2016 

Holdeplasser, universell utforming av gamle og nye holdeplasser 

 Metro 1 og Metro 2- 
Veiebyen og Hånes  

Detaljplanlegging ikke i gang 2015/2016 

Rute 10,11 og 12- Vågsbygd Detaljplanlegging ikke i gang 2015/2016 

Rute 17 og 18, Dvergsnes, 
og Holte 

Detaljplanlegging ikke i gang 2015/2016 

Metro 3 - Slettheia Detaljplanlegging ikke i gang 2015/2016 

Lokalrute Slettheia-Vågsbygd Detaljplanlegging ikke i gang 2015/2016 

Viktig infrastruktur for kollektivtrafikken 

 Nytt bussdepot Forhandlinger om nytt bussdepot 
startet 2014 

2015/2016 

3 Sanntidsinformasjon og ITS 
baksystem 

Status Ferdig 

 Prosjekt for å gi bussene prioritet i 
lyskryss basert på sanntids-
systemet. 

Gjennomført med vellykket testing i 
flere lyskryss. Noen gjenstår. 
 

2015 

4 Regional plan for bussmetro, 
inkludert ny rutestruktur 

  

 Plan for å forbedre 
kollektivtilbudet i Kristiansands-
regionen. 

Planarbeid startet 2014. Ferdig 
planprogram ferdig våren 2015. 

2016 

5 Innfartsparkering langs  
innfartsårene til Kristiansand 

Status Ferdig 

  Ferdigstilling Flekkerøy og 
Rona 

Flekkerøy ferdig i 2014. 
Rona ferdig 2104. 

2014 

Grovane (Vennesla) Ferdig regulert 2015 

Hægeland (Vennesla) Detaljplan ikke igangsatt 2015 

Hommeren (Kr. sand) Avklart med SVV og andre aktører  
i 2014. Kun behov for skiltplan. 

2015 

Erkleivvegen Ferdig 2014, delfinansiert 2014 

Hamresanden (Kr.sand) Reguleringsplan vedtatt 2014 
Detaljplan ikke igangsatt 

2015/2016 

Hortemo (Songdalen) Byggeplan bestilt 2015 

Myrane (Birkenes) Reguleringsplan vedtatt   2015/2016 

Kjerlingland (Lillesand) Etablering av ladepunkt 2015 

Mosby Detaljplan ikke igangsatt, usikkert 
prosjekt 

2016 

Sykkelparkering ved 
knutepunkt E18, E39 og RV9 

Ikke igangsatt 2015/2016 

6 Tiltak for fremme sykling og gåing   
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  Diverse tiltak Planlegging ikke igangsatt  

Sykkelekspressvei -  
ny kommunedelplan og  
reguleringsplaner 

Kommunedelplan og to 
reguleringsplaner igangsatt i 2014 

2015 

Sykkelekspressvei, utbygging Ingen prosjekt igangsatt i 2014 
(Sykkelekspressprosjekt i 2014 
finansiert av belønningsmidler 
2009-2012) 

2015/2016 

7 Tiltak for samordnet areal- og 
transportplanlegging 

  

  Planarbeid for bedre 
samordning av areal- og 
transportplanlegging i 
regionen. 

Ikke satt i gang. Starter i 2015 og 
koples til arbeidet med 
Bymiljøavtalen. 
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8. Belønningsmidler 2009-2012.  
    Bruk av midler i 2014. Plan restmidler. 
 
I dette kapittelet redegjøres for prosjekter som er utført, eller som er under bygging 
/planlegging - med finansiering fra belønningsmidlene 2009-2012. Ved utgangen av 2014 
gjenstod ca. 21 mill. kr av den totale belønningspakken på 285 mill. kr. 
 

8.1 Kollektivfelt / kollektivterminal / kollektivgater  
 

 Kollektivgate med terminal i Tollbodgata (Rådhuskvartalet).  
Den nye gateterminalen i Tollbodgata ble satt i drift uke to i januar 2014. I tillegg ble 
det lagt et asfalt slitelag våren 2014. Det ble også plantet trær. Mesteparten av 
prosjektet i Tollbodgata ble ferdigstilt i 2014. Prosjektet er delvis finansiert av 
belønningsmidler 2009-2012 og delvis av belønningsmidler 2013-2016.  
 

 Kollektivfelt  E39 Kartheikrysset-Rige  
Prosjektet ble startet i 2014 og fullføres i 2015. Kollektivfeltet bygges vest for byen og 
vil gi bussen fortrinn i ettermiddagstrafikken, da det ofte står kø ut av byen i retning 
Søgne.  Det bygges også ny gang- sykkelvei på strekningen. Prosjektet 
delfinansieres med belønningsmidler. Prosjektet delfinansieres med 
belønningsmidler. Bompenger fullfinansierer prosjektet. 
 

 
Det bygges vestgående kollektivfelt på E39 fra Kartheikrysset til Rige. Ny gang- sykkelvei 
skal også bygges. Mellom E39 og gang- sykkelvei bygges støyskjerm. Foto: Bjørne Jortveit 
 

 Kollektivfelt / separering av gang- sykkelvei Rv 9 Jørgen Moes gt. – 
Gartnerløkka 
Prosjektet ble igangsatt høsten 2014 og juni våren 2015. Prosjektet er todelt. 
et bygges kollektivfelt for trafikk inn mot Gartnerløkka, langs bryggeriet og 
kirkegårdsmuren. På motstående side av Rv utvides gang- sykkelveien til standard 
sykkelekspressvei. Denne strekningen er en av de mest trafikkerte i regionen. 
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På Rv 9 inn mot Gartnerløkka bygges det kollektivfelt for å sluse bussene fram i morgen- 
trafikken. Prosjektet ferdigstilles juni 2015. Foto: Bjørne Jortveit 
 

 Kollektivterminal  Vågsbygd senter.  
Reguleringsplanen ble vedtatt i 2014. Detaljplanlegging settes i gang våren 2015. 
Byggeprosjektet bygges i 2015/2016. Prosjektet skal delvis finansieres av 
belønningsmidler 2009-2012 og delvis av midler fra 2013-2016. 

 
 Rona terminal. 

Det er gjort mindre forbedringer på bussterminalen ved Rona senter i Kristiansand. 

 
 Strøm i utvalgte busskur. Det er finansiert innlegging av strøm i uvalgte busskur 

i regionen.  
 

 
Kollektivfelt / kollektivgater Ferdig Lengde 

E39 Kartheikrysset 2009 700 m 

E39 Bukksteindalen-Grauthelleren 2010 1110 m 

Tollbodgata som kollektivgate 2 kvartal 2010 220 m 

Fv 456 Auglandsbukta-Kjosbukta 2012 700 m 

Totalt perioden 2009-2012  2730 m 

E39 Rige-Breimyrkrysset  2013 1160 m 

Festningsgata, Henrik W.gt / Skippergata 2013 40 m 

Kollektivgata i Tollbodgata ett kvartal 2013 110 m 

E18 Vollevann-Bjørndalsletta  2014 900 m 

Totalt 2009-2014  4040 m 

E39 Kartheikrysset-Rige 2015 1100 m 

Rv 9 Jørgen Moes gt.-Gartnerløkka 2015 500 m  

Totalt i 2015/2016  2500 m  

Totalt perioden 2009-2016  6540 m  
Tabellen viser antall meter kollektivfelt / bussgata som er bygd i perioden 
2009-2014, og i tillegg hva som skal bygges i 2015/2016. 
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8.2 Innfartsparkering 
 
Det ble åpnet tre nye innfartsparkeringer som hovedsakelig er finansiert med midler fra 2009-
2012: Rona og Flekkerøy i Kristiansand og Kjerlingland i Lillesand. 
 
 
Flekkerøy, Kristiansand 
Planene for videreutvikling av kollektivknutepunkt med innfartsparkering ved rundkjøringen 
på Flekkerøy ble realisert i 2014 og ferdigstilt i desember. Anlegget har utvidet 
sykkelparkering, mopedparkering, ventebu for bussjåfører og 10 nye park & ride-plasser. 
Busstoppet er oppgradert med ledelinjer.  
 

 
Høsten 2014 ble det åpnet kollektivknutepunkt med innfartsparkering på Flekkerøy. På bildet 
mopedparkering, økt antall sykkelstativ og sjåførbu. På et areal like ved er det 24 
biloppstillingsplasser. 
(Foto: Bjørne Jortveit)  

 
Kjerlingland, Lillesand 
Ved E18 ble det i oktober 2014 åpnet innfartsparkering på Kjerlingland i Lillesand. Det er 
bygd 15 biloppstillingsplasser og busstopp med bussbuer på begge sider av Fv 420. Nesten 
alle regionale ruter kjører fobi disse busstoppene. Innfartsparkeringen er bygd for alle som 
bor i Lillesand / Birkenes, ikke minst de som i vestlige deler av Lillesand. Denne 
Innfartsparkeringen gir, sammen med Borkedalen park & ride og innfartsparkeringen på 
Gaupemyr øst for Lillesand sentrum, et godt tilbud til befolkningen.  
 
Rona, Kristiansand 
Til erstatning for en tidligere innfartsparkering på Rona (nedlagt høsten 2013), ble det 
sommeren 2014 åpnet en ny innfartsparkering. Den nye har 50 p-plasser. Tidligere anlegg  
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hadde 30 plasser. Anlegget ble oppgradert med asfaltdekke høsten 2014.  

 
Innfartsparkeringen på Rona med plass til 50 biler ble åpnet sommeren 2014 og asfaltert 
 høsten 2014. Foto: Bjørne Jortveit 

 

8.3 Gang- sykkelveier  
 
Sykkelekspressvei – E18 Narviksbakken 
 

  
Sykkelekspressveien i Narviksbakken ble ferdigstilt våren 2014. Støyskjermen mot E18  
er en forbedring for både syklende og gående. Gul stripe skiller øst- og vestgående 
sykkeltrafikk. Gående har god plass (foto: Christen Egeland). 
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En sentral del av Sykkelekpressveien, i Narviksbakken langs E18, ble gjort helt ferdig våren 
2014. Dette var tidligere en farlig strekning der syklister i veldig god fart delte gang- sykkelvei 
med gående. Nå er gående og syklende også skjermet mot støy og vegstøv. 
 
 
GS Rv 9 Gartnerløkka-Jørgen Moes gate - separering  
 

 
Det bygges separert gang- sykkelvei på strekningen Gartnerløkka til  
Jørgen Moes gate (Rv 9). (Foto Bjørne Jortveit) 
 
Separert gang- sykkevei bygges i tilnærmet sykkelekspress-standard langs Rv 9 på 
strekningen Garnterløkka til Jørgen Moes gate. Dette er av de mest trafikkerte gang- 
sykkelveiene i Kristiansand, både når det gjelder syklister og fotgjengere. Prosjektet bygges 
samtidig med nytt kollektivfelt på samme strekning Prosjektet finansieres av 
belønningsmidler både fra  perioden 2009-2010 og for perioden 2013-2016. 
 
GS E39 Hannevika-Kartheikrysset 
I 2014 ble separert gang- sykkelvei fra Hannevika til Kartheikrysset (langs E39) bygd ferdig. 
Tidligere var det anlagt en mindre bit av denne strekningen. Nå er den komplett. Den nye 
strekningen er ca. 150 m.  

 
Siste del av separert gang- sykkelvei fra Hannevika til Kartheikrysset 
ble fullført i 2014. (Foto: Bjørne Jortveit) 
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8.4 Oversikt i tabell over status / fremdrift på belønningsprosjektene 2009-2012 

          
Tiltak  Status 31.12. 2013 Videre fremdrift. 

1. Kollektiv-felt E39  

Kartheikrysset  Åpnet 2009 

Bukksteindalen – Breimyr-krysset  Åpnet 2010 

Rigekrysset – Breimyrkrysset  Åpnet høsten 2013 

Kartheikrysset – Rigekrysset Midt i byggeprosess. Ferdigstilling 2015. 

  

2. Kollektivfelt Rv 456 Vågsbygdveien  

Auglandsbukta-Flødemelka  Åpnet september 2012. 

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

Strakstiltak Møvig - Fiskaakrysset Gjennomført 

  

3. Diverse infrastruktur 
tiltak kollektiv 

 

Bussgate Tollbodgt,  
Markensgt-V. Strandgt 

Åpnet  2010 
 
 

Kollektivfelt Festningsgt  
 

Åpnet  2013 

Bussprioritering i lyskryss  Rapport laget. Midler brukt til signallys. 
 

Rv 9 Gartnerløkka 
Jørgen Moesgt. kollektivfelt 

Langt i byggeprosess. Ferdigstilles 2015. 

Div. fremkommelighetstiltak i hht.  
til egen plan.  

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

  

4. Park and ride-anlegg   

Tangvall Åpnet juni 2010. 

Vennesla Gamle postgården ferdig høsten 2010. 
Vikeland ferdig 2010.  

Krossen Ferdig våren 2010. 

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

Nodeland stasjon (Songdalen): 
Åpnet våren 2012 
Vågsbygd kirke (Kristiansand): 
Ikke lenger prioritert. For nærme byen. 
Flekkerøy (Kristiansand): 
Fullverdig kollektivknutepunkt med utvidet 
innfartsparkering åpnet høsten 2014. 
Delfinansiert av belønningsmidler 2013-2016. 
Hånes (Kr.sand): 
Statens vegvesen regulerer nytt 
Håneskryss m/ innfartsparkering. Finansiering: 
riksveimidler og /eller midler fra Bymiljøavtale.  
Rona (Kristiansand): 
Ny innfartsparkering etablert sommer / høst 2014. 
Skal være i drift til innfartsparkering i Hånes-
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krysset står ferdig.  Delfinansiert av 
belønningsmidler 2013-2916. 
Gamle postgården (Vennesla): 
Åpnet 2011 
Vikeland (Vennesla): 
Åpnet 2011 
Birkeland: Innfartsparkering ved Birkeland 
utføres i perioden 2015-16 for belønningsmidler 
2013-2016. 

  

Tiltak  Status 31.12. 2012. Videre fremdrift.  
 

5. Oppgrad. hovedsykkelveinett  

Rv 9 Gartnerløkka Jørgen Moesgt. 
Separering gang- sykkel 

Bygges ferdig juni 2015. 
Egentlig samme prosjekt som under punkt 3. 
Prosjektet er splittet opp i kollektivdel og en gang- 
sykkeldel). 

Tordenskjolds gt:  
Gartnerløkka – Kirkegt, sykkelfelt  

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

Oddernesv., sykkelstamvei Bygd snarvei fra Oddernesveien til Torridalsveien. 
Åpnet i 2012.  

E39 Hannevika-Kartheikrysset En parsell av gang- sykkelveien bygd i  2011. 
Komplett gang- sykkelvei ferdigstilt i 2014.  

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

Sykkelstamvei Sykkelekspressvei ved Oddernes kirke ble 
ferdigstilt i 2012. Snarvei ved Oddernesveien 
bygd samme år. Ny parsell av 
sykkelekspressveien, E18  Narviksbakken,  
ferdig i 2014. 

  

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

 

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

Overord. infrastr.plan kollektiv  Kollektivterminal i Sørlandsparken (ferdig bygd 
2013) og kollektivterminal Vågsbygd senter 
(regulert i 2014). Planarbeid pågår for å etablere 
Henrik Wergelands gt.som fullverdig kollektivgate. 
Dette prosjektet vil bli finansiert av 
belønningsmidler 2013-2016. 

Planlegging kollektivfelt- Vågsbygdveien Planlegging ferdig i 2012. 

Plan oppgradering av hovedsykkelveinett I 2014 startet arbeidet med kommunedelplan for 
sykkelekpressvei og to reguleringsplaner for 
parseller av sykkelekspressveien. 

  

7. Opprettholde forbedret busstilbud  

Tilbud utover 
ordinært 
tilbud 

Fullført 

  

8. Taksttiltak, nye innovative busskort   

Forbedret tilbud Kr.sand-Arendal Fullført 

Flexikort Fullført 
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Tiltak  Status 31.12. 2012. Videre fremdrift.  
 

1b  
Bussmetro-visjonen blir virkelighet 
 
A) Nytt sanntidssystem 
 
B) Tollbodgaten (Rådhuskvartalet) 
 
 
C) Strøm i utvalgte leskur 
 
D) Kollektivtiltak Elvegt.  
    - Dronnings gt. 
 
 
E) Sørlandssenteret terminal 
 
 
F) Vågsbygd senter terminal 
 
 
 
 
G) Bjørndalsletta reguleringsplass 
 
 
 
H) Rona terminal, mindre tiltak 
 
 
I) Plan kollektivfelt Flødemelka-Kjos 
 
 
 
J) Reisevaneundersøkelse  
 
K) Sekkepost /reserve 

 
 
 
Sanntidssystem satt i drift 2013 
 
Bygd ferdig i 2013. Bussterminal satt i drift januar 
2014. 
 
Gjennomført 2013 / 2014. 
 
Det er laget notat / skisse til løsninger i 2014. 
Detaljplaner lages i 2015. Tiltak 2015/2016. 
Finansieres av belønningsmidler 2013-2016. 
 
Bygd i 2013.  
 
 
Terminalen ved Vågsbygd senter detaljplanlegges 
i 2015 og bygge i 2016. Finansieres av 
belønningsmidler både fra perioden 2009-2012 og  
og 2013-2016. 
 
Midlene er omdisponert til reguleringsplassved 
Universitetet. Reguleringsarbeid pågår. Bygges 
2015 /2016 
 
Utbedringer gjort i 2014. 
 
 
Planlegging av kollektivfelt Flødemelka-
Kjoskrysset på Vågsbygdveien settes i gang i 
2015.  
 
Midler er brukt til reisevaneundersøkelse 2011. 
 
Midler brukt 
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8.5 Plan for rest belønningsmidlene 2009-2012  

Totalt gjenstod det ved årsskiftet 2014/2015 snaut. 21 mill. kr i ubrukte midler fra 
belønningsprioden 2009-2012. Planen er å gjennomføre de aller fleste gjenstående 
prosjektene i 2015. Prosjektet Vågsbygd terminal er imidlertid så omfattende at det ikke kan 
ferdigstilles før i 2016.  

Forsinkelsen i de gjenstående prosjektene skyldes begrenset planleggingskapasitet i SVV og 
Kristiansand kommune. Det skyldes også at planleggingstiden er underestimert i flere 
prosjekter. Det inkluderer også planleggingstid hos private konsulenter. 

 
Gjenstående prosjekt   mill. kr Plan for bruk av restmidler 

Midler 2010, 2011 og 2012  
Vest-Agder fylkeskommune 

Kollektivfelt Rv 9 Jørgen Moes gt. 
Gartnerløkka 

7,7 Under bygging. 
Ferdigstilles juni 2015. 

Universitetet bussreguleringsplass 2,0 Under regulering. Bygges 
2015/2016 

Vågsbygd terminal 3,0 Reguleringsplan er ferdig. 
Detaljplan lages i 2015. 
Bygges2015/2016.  
Delfinansieres av belønnings-
midler 2013-2016. 

Plan kollektivfelt Flødemelka-Kjos 2,0 Planlegging igangsettes 2014.  

Innfartsparkering (park & ride) 1,0 Bygge / delfinasiere flere nye 
planlagte innfartsparkerings-
plasser i Vennesla, Birkenes, 
Songdalen og Kristiansand.   

Hovedsykkelveinett 2,8 Bygging av ny parsell 
på Sykkelekspressveien 

Rest VAF 2010-2012 per 31.12 2012 18,5 (Ekskludert renteinntekter) 

Midler 2009 Kr.sand kommune 

Ubrukte midler fra avsluttede prosjekter 2,35 Delfinansiering av ny (nye) 
parsell(er) på Sykkelekspress-
veien 

Rest Kr. sand kommune 2009 2,35 (Ekskludert renteinntekter) 

Total rest belønningsmidler 2009-2012 20,85 (Ekskludert renteinntekter) 
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9. Tilskudd til bussdrift 
 
Det er tre bidragsytere til bussdriften i Kristiansandsregionen: Vest-Agder fylkeskommune, 
Kristiansand kommune og staten i form av belønningsmidler. 
 
Drift av kollektivtrafikken i Kristiandsregionen fikk et totalt tilskudd på 37 mill. kr  
i 2014. Det utgjør 14,5 % av det totale tilskuddet til bussdrift i regionen.  
 

 

 
Tabellen viser sammensetningen av tilskuddet til bussdrift i Kristiansands- 
regionen. Statistikkgrunnlag: Agder Kollektivtrafikk 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Vest-Agder 169 500 000 179 000 000 186 000 000 192 045 000 200 052 000 215 700 000 

Kristiansand 5 225 000 5 400 000 5 490 000 5 600 000 4 786 000 3 860 000 

Belønning 28 000 000 25 000 000 24 000 000 25 000 000 2)  36 500 000 37 000 000 

Totalt  202 725 000  209 400 000  215 490 000  222 645 000     241 338 000     255 060 000  

2)  6 mill. kr ble overført til 2014 
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9. Vedlegg 
 
9.1 Protokoll fra møtet i ATP-utvalget 12. desember 2014 
 
Behandling av utvalgssak 
7/14 Budsjett 2015 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen 12.12.2014 7/14 

 

Samferdselsjefens forslag til vedtak 
ATP – utvalget vedtar framlagt forslag til driftsbudsjett for 2015, innenfor rammene 
av samarbeidsavtalen. 
Tabellen Mykpakke 2011-2014/17 er rådgivende overfor fylkeskommunen og tas til 
orientering. Tabellene Belønningsmidler 2009-2012 og Tiltaksprogram for 2013-2016 
er rådgivende overfor Kristiansand kommune og fylkeskommunen og tas til 
orientering. 
 

Møtebehandling 
Representanten Runden foreslo å erstatte ordet fylkeskommunen med Vest-Agder fylkeskommune. 

 

Votering 
Forslag til vedtak med Rundens endring ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
ATP – utvalget vedtar framlagt forslag til driftsbudsjett for 2015, innenfor rammene 
av samarbeidsavtalen. 
Tabellen Myk pakke 2011-2014/17 er rådgivende overfor Vest-Agder fylkeskommune og tas 
til orientering. Tabellene Belønningsmidler 2009-2012 og Tiltaksprogram for 2013-2016 er 
rådgivende overfor Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune og tas til 
orientering. 
 

Eventuelt 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 

9.2. Protokoll fra møtet i ATP-utvalget  13. februar 2015 
 
Behandling av utvalgssak 

1/15 Belønningsmidler rapport 2014 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Areal- og transportplanutvalg i 

Kristiansandsregionen 

13.02.2015 1/15 

 

Forslag til vedtak 
ATP-utvalget godkjenner  “Belønningsmidler 2014 Rapport”. 
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Møtebehandling 
Bjørne Jortveit orienterte om rapporten. 

 

Representanten Hans Otto Lund fremmet forslag om å endre rapportens side 5 siste 

avsnitt til følgende: 

Tidsdifferensierte bomsatser kan være et virkemiddel for å dempe biltrafikken. 

Tidsdifferensierte bomsatser kan gi god effekt. Virkemiddelet bør styrkes av bedre busstilbud, 

adferds kampanjer og forbedret infrastruktur. 

 

Representanten Vidar Lynnæs fremmet forslag om å endre rapporten: 

 side 5 siste avsnitt til følgende: 

ATP-utvalget vil ikke erkjenne at tidsdifferensierte bomsatser (rushtidsavgift) er årsak til 

trafikk reduksjon. 

Avsnittet side 6 med blå utheving endres ved at følgende siste del av siste setning fjernes: ved 

siden av tidsdifferensierte bomsatser. 

 

Votering 
Det ble votert alternativt mellom rapportens tekst og Lynnæs forslag hvor rapportens tekst ble 

vedtatt, Lynnæs forslag fikk 2 stemmer (Lynnæs og Glomsaker). 

 

Det ble votert alternativt mellom rapportens tekst og Lunds forslag hvor rapportens tekst ble 

vedtatt, Lunds forslag fikk 4 stemmer (Lund, Grundekjøn, Lynnæs og Glomsaker) 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak 
ATP-utvalget godkjenner “Belønningsmidler 2014 Rapport”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3  Belønningsavtalen 2013- 
2016
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