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Belønningsmidler 2011  
 

Rapport 
                                   

 
 
 
Godkjent i ATP-utvalget  25. januar 2012 

Langs Vågsbygdveien bygges 700 meter kollektivfelt mellom Auglandsbukta og Kjosbukta. 
Kollektivfeltet vil fjerne en av flaskehalsene på Vågsbygdveien. Foto: Bjørne Jortveit 
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Innledning 
 
Den fireårige Belønningsavtalen for Kristiansandsregionen ble undertegnet 5. juni 2009.  
Knyttet til forutsetninger om resultatoppnåelse og igangsetting av tiltak er 
belønningsmidlene totalt 285 mill. I henhold til avtalen ble det utbetalt 80 mill. kr i 2009, 
80 mill. kr 2010 og 65 mill. kr i 2011. Det gjenstår 60 mill. kr i avtalens siste år - 2012. 
 
«Belønningsmidler rapport 2011» starter med gjennomgang av de krav / mål som er 
nedfelt i Belønningsavtalen – med tilhørende resultat- og måloppnåelse i 
Kristiansandsregionen. 
 
I rapporten legges det fram statistikk for personbiltrafikk, busstrafikk og sykkeltrafikk for 
siste 5 år og delvis lengre tidsperioder.  
 
Av rapporten fremgår status for alle planlagte / gjennomførte prosjekt i perioden 
2009-2012 med oversikt over budsjett og pengeforbruk. Også tiltak som er finansiert av 
lokale midler er tatt med.   
 
Belønnings-prosjekter som er fullført i 2011 beskrives særskilt med tekst og bilder. Dette 
gjelder bygging av kollektivfelt, gang- sykkelveier og park & ride-anlegg. Også anlegg 
som er godt i gang i planleggingsfasen omtales. 
 
 
ATP-samarbeidet 
ATP-prosjektet, som startet i 2004, ble fra 2010 et permanent regionalt samarbeid.  
Det formelle navnet er Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, 
forkortet  ATP-samarbeidet.  
 
Samarbeidspartnere 
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. 
Fylkeskommunene: Aust-Agder og Vest-Agder. 
 
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene og de to 
fylkeskommunene og Statens vegvesen er representert. 
 
Befolkningsutviklingen 2009-2012 
Veksten fra 2009 til 2012 har vært på 4,5 % for hele Kristiansandsregionen. Den årlige 
veksten i regionen er altså ca. 1,5 %. Befolkningen per 1. jan 2012 er beregnet ut fra 
faktisk kjent folketall 1. oktober 2011 (SSB). 

 
Område Befolkning 

1. jan. 2009 
Befolkning 
1. jan. 2010 

Befolkning 
1. jan. 2011 

Befolkning 
1. jan. 2012 

Vekst 
2009-2012 

Kristiansand 80 109 81 295 82 394 83 323 4,0 % 
Søgne 10 417 10 509 10 709 10 838 4,0 % 
Songdalen 5 804 5 940 5 999 6 216 7,1 % 
Vennesla 12 886 13 116 13 334 13 561 5,2 % 
Lillesand 9 329 9 465 9 713 9 881 5,9 % 
Birkenes 4 608 4 689 4776 4 856 5,4 % 
Kristiansands-
regionen 

123 153 
 

125 014 
 

126 925 128 675 4,5 % 
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Arbeidspendling til Kristiansand  
 
Generelt har arbeidspendlingen til Kristiansand fra Knutepunkt Sør- kommunene økt fra 
2000 til 2010. Unntaket er Songdalen der pendlingen er den samme i 2000 som i 2010. 
For Vennesla, Lillesand og Birkenes har innpendlingen økt med 5 %. I Søgne er 
økningen 2 %.  Fra 2009 til 2010 har det skjedd små endringer. 
 
 
Kommune 2000   

prosent 
2009 
prosent 

2010 
prosent 

Søgne 41  43 43 
Songdalen 50 50 50 
Vennesla 39 44 44 
Lillesand 23 28 28 
Birkenes 19 25 24 
Kristiansand 85 85 85 
Tabellen viser arbeidspendling til Kristiansand 
fra de andre kommunene i regionen. 
 
 
 

 
Diagrammet viser at innependlingen til Kristiansand fra har økt fra 2000 til 2010. Spesielt 
gjelder dette kommunene i Knutepunkt Sør. Men også fra andre kommuner på Agder er 
innpendlingen økende. Arbeidspendelingen fra Grimstad har økt mest, noe som kan 
tilskrives ny E 18. Statistikkilde: SSB og Knutepunkt Sørlandet v/ Per Gunnar Uberg. 
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1. Krav og måloppnåelse 
 

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

1.1 Hovedmål (pkt 2 i avtalen)   
 
Rushtidstrafikk  
 
Mål «Biltrafikken gjennom bomringen i rushtid skal i avtaleperioden 

reduseres med 5 % sammenlignet med 2008.  
Det legges til grunn at måloppnåelsen det enkelte år er avhengig av 
framdriften i gjennomførte tiltak.» 
 

Resultat Biltrafikken i rushtiden var 1,1 % lavere i 2011 enn i 2008. 
Statistikkilde: Statens vegvesen.   
 

 
Samlet biltrafikk 
 
Mål «Den samlede biltrafikken i området skal ikke øke fra og med 

2010, og helst reduseres» 
 

Resultat Samlet biltrafikk i området i 2011 var 1,4 % lavere enn i 2009.  
  Statistikkilde: Statens vegvesen.   
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Kommentar til mål for trafikkutvikling   
Avtaleperioden går ut 2012. Det kan derfor ikke forventes at alle målene er nådd ved 
utgangen av 2011.  
 
Videre skal det ifølge avtalen «legges til grunn at måloppnåelsen det enkelte år er 
avhengig av framdriften i gjennomførte tiltak. … Måloppnåelsen skal revurderes i lys av 
anbefalingene fra arbeidet med KVU for Samferdselspakke 2». 
 
Flere tiltak som er viktige for måloppnåelsen, er ennå ikke fullført. Det gjelder bl.a. 
kollektivfelt på E39 og Rv 456 Vågsbygdveien. Det skyldes bl.a. lang gjennomføringstid 
fra Statens vegvesens side, utfordrende grunnerverv og kommunalt reguleringsarbeid. 
 
I KVU- rapporten er målet at «Prosentvis vekst i biltrafikken i Kristiansandsregionen skal 
være mindre enn prosentvis vekst i befolkningen fra 2010 til 2040 målt i trafikkarbeid». 
Dette tilsier at målene i Belønningsavtalen bør justeres slik at de blir noe mindre 
krevende. Befolkningsøkningen i årene 2009, 2010 og 2011 har i snitt vært 1,5 % pr. år.     
 
Gjennomgangstrafikk forbi Kristiansand er betydelig og stigende. Med 
gjennomgangstrafikk menes trafikk på E18 / E 39 passerer hele Kristiansand kommune, 
og ikke bare Kvadraturen. Trafikk fra f.eks Sørlandsparken til Vågsbygd er ikke 
gjennomgangstrafikk. Det finnes ikke nyere statistikk som viser omfanget av 
gjennomgangstrafikken.   
 
Statistikk fra Color Line viser at biltrafikken på ruten Kristiansand-Hirtshals har utviklet 
seg slik i perioden 2008-2011:  
 
 2008 2009 2010 2011 Vekst 2008-2011 
Personbiler 246 885 287 389 260 969 272 449 +10,4 % 
Tot. antall kjøretøy 293 529 340 840 305 982 318 092  +8,4 % 
 

 
Diagrammet viser at rushtrafikken er redusert med 1,1 % fra 2008 til 2011- blå kurve.  
Fra 2010 til 2011 er trafikken i rush redusert med 1,7 %. Rød kurve viser avtalekravet 
med staten - 5 % reduksjon.  Dersom det korrigeres for vekst i folketallet (sort kurve), 
har rushtidstrafikken gått ned med 4,9 %. Statistikkilde: Statens vegvesen. 
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Personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand er redusert med 1,4 % fra 2009 
til 2011. Fra 2010 til 2012 har trafikken gått ned med 2,4 %. Blant årsakene er dobbel 
bompengeavgift 1. juli 2010 og køproblemer på E39 og Vågsbygdveien.  
Statistikkilde: Statens vegvesen.  
 
1.2 Overordnet virkemiddelbruk og tiltaksliste 
(pkt 3 i avtalen) 
 
Bompengetakster 
 
Krav «Bompengetakstene dobles i 2010, og ordningen med årskort 

opphører». 
Resultat Gjennomført 1.7.2010 

 
Restriktive tiltak 
 
Krav Restriktive tiltak gjennomføres som angitt i belønningssøknad 

datert 22.1.09. 
 

Resultat Økte bompengetakster innført som angitt i belønningssøknaden. 
 
Kollektivtrafikk prioritert på bekostning av bil som angitt 
i søknaden (Ca. 600 m forbikjøringsfelt omgjort til bussfelt). 
 
Parkeringspolitikken endret som angitt i søknaden (dyrere 
langtidsplasser i sentrum, ikke flere langtidsparkeringsplasser, færre 
parkeringsplasser for kommunalt ansatte, nye parkeringsvedtekter for 
nybygg).  
Rushtidsavgift eller andre tiltak med tilsvarende effekt – omtalt  
i slutten av kapitlet 
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Høsten 2010 ble et kjørefelt på E39 ble åpnet et kollektivfelt som gjelder i morgenrush  
mellom kl. 0700 og 0900. Deler av strekningen ble omgjort fra forbikjøringsfelt, og deler 
ble bygd som kollektivfelt. Totalt er strekningen er 1110 meter. Foto: Bjørne Jortveit) 
 
 
 
 
 
 
 
Felles overordnet arealplan 
 
Krav «Kommunene og fylkeskommunene vedtar en felles overordnet 

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

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

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

 
Elever på Ve skole inntok ny gang- sykkelvei mellom Ryen og Solsletta 
 i Tveit 30. september 2011. Foto: Bjørne Jortveit 
 
Krav «Sikre hinderfri framføring for ..sykkel. Med mindre unntak 

fullføres sammenhengende sykkelvegnett, her under 
oppgradering av hovedsykkelvegnettet i Kristiansand 15 km 
gang/sykkelveg er etablert/oppgradert». 

Resultat Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen 2011-2010, 
vedtatt 19.5.2011 (vedlegg nr. 2) med målsetting om dobling av 
syklingen i regionen fra 2010 til 2020. Tilnærmet hinderfri framføring 
for sykkel er under gjennomføring på sykkelstamvegen fra Vågsbygd 
senter til Rona (samme strekning som stamlinjen på bussmetroen). 
Tiltakene vil i stor grad bli fullført i løpet av 2012. 
 
Sammenhengende sykkelvegnett i Kristiansand ble fullført 
i 2011. Sammenhengende sykkelvegnett i den delen av regionen som 
ligger i Vest-Agder ble også fullført i 2011, med unntak av en strekning 
på ca. 1 km mellom Kristiansand og Vennesla. På noen strekninger 
benyttes lite trafikkert bilveg. I Aust-Agder gjenstår strekningen 
Lillesand-Birkenes. Denne er finansiert av bompenger fra E18. 
 
14,2 km gang- sykkelveg / sykkelfelt er etablert i perioden 2009 – 
2011. Ytterligere 2,8 km vil bli etablert i 2012. I tillegg vil flere km 
gang/sykkelveg bli oppgradert i 2012.                
  
Ifølge Nasjonal reisevaneundersøkelse 2009 har Kristiansand 
høyest sykkelandel av de 13 Framtidens byer med 9 % 
sykkelandel. Sykkelandelen i Kristiansand var 7 % i 2005. I de 
fleste av de andre byene har sykkelandelen gått ned fra 2005 til 2009.   
 
I 2011 ligger sykkelbruken omtrent på samme nivå som i 2010. 
Den har økt 0,4 % på E 18 Vesterveien. Omfattende veiarbeid på 
Vågsbygeien og dårlig vær førte til at økningen ble beskjeden.    
Statistikkilde: Statens vegvesens sykkeltellertellepunkt på  
E39 Vesterveien.  
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Ordfører Arne Thomassen og avdelingsdirektør Erling Jonassen i Statens vegvesen 
klippet snor da gang- sykkelveien på Fv.  239 Møglestu-Stykkene ble åpnet 20. juni 
2011. Foto: Bjørne Jortveit 
 

 
Langs E 39 i Hannevika oppgraderes gang- sykkelvei for Belønningsmidler. Drøyt 100 m 
ble ferdigstilt i 2011. Gang- sykkelveien er separert og har 5,5 m bredde. 
 Foto: Bjørne Jortveit 
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Kollektivtransport 
 
Krav «Sikre hinderfri framføring av buss. Forbedre busstilbudet for å 

ta imot overført trafikk. 5 km kollektivfelt/bussgater etablert». 
 

Resultat Plan for hinderfri framføring på Bussmetroen vedtatt 
(«Bussmetrovisjonen blir virkelighet, august 2010») og under 
gjennomføring. 2 km kollektivfelt / kollektivgate er etablert  
i perioden 2009 – 2011. 2,8 km er ferdig regulert, finansiert og 
delvis under bygging. Dette vill bli fullført i 2012. 
 
Busstilbudet er forbedret i forbindelse med nye busskontrakt 
med oppstart 1.1.2011. Det er satt inn nye og mer miljøvennlige 
busser på alle ruter, og rutestrukturen er lagt en del om. Busstilbudet 
på metrobusser og noen andre ruter med stor trafikk, er styrket ved å 
sette inn ekstra kapasitet på enkelte reiser i rush. Med flexikort (10 
reiser) kan man reise i den delen av regionen som ligger i Vest-Agder. 
I 2011 kostet en reise 20 kr. Det er økt til 22 kr i 2012. 
 
Felles busskort for hele Agder fra 1. januar 2012. Det er også 
innført flere kort som gjør det rimeligere å ta buss på tvers av 
fylkesgrensen mellom de 2 Agderfylkene. Det gjelder ”Ung voksen”og 
”Honnør”.  ”Ung voksen” et tilbud til aldersgruppen 20-29 år. For 500 
kr kan de reise så ofte og så langt de vil i Agder-fylkene på 30 dager.  
Gjelder. Med ”Honnør” kan pensjonister og NAV-klienter reise så ofte 
og så langt de vil for 370 kr på 30 dager. 
 
Busstrafikken i regionen (eksklusiv Lillesand og Birkenes) økte  
0,4 % fra 2010 til 2011.   
 

 
 

 
Nettbuss overtok busskjøringen i Kristiansandsregionen fra 1. januar 2011. Bedre 
rutetilbud i rush og mindre forurensende busser var to av forbedringene.  
Foto: Bjørne Jortveit 
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Park & ride-anlegg 
 
Krav Etablere 8 park & ride-anlegg i perioden 2009-2012. 

Resultat 6 stk. park & ride-anlegg er etablert i regionen i perioden 2009-
2011. Ytterligere 2 anlegg vil bli etablert i 2012. 

 

 
Park & ride-anleggene brukes stadig mer. På Rona øst for byen er det nesten 
 alltid fullt. Foto: Bjørne Jortveit   
 

 
Park & ride Tangvall med 172 p-plasser ble åpnet 11. juni 2010. 
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Rushtidsavgift eller andre tiltak med tilsvarende effekt 
 
Krav «Rushtidsavgift eller andre tiltak med tilsvarende effekt utredes 

nærmere i konseptvalgutredning med sikte på gjennomføring i 
2011.» 
 

 
 
Aktuelle politiske vedtak: 
 
Oppfølging av belønningsavtalen med Samferdselsdepartementet 
 
Vedtak Vest-Agder fylkesting 13.12.2011 
 
1. «Kollektivtrafikken prioriteres og sikres best mulig rammevilkår og 

framkommelighet. 
a. Etablering av omfattende kollektivprioritering fra Kvadraturen til Søgne 
forseres. Finansiering av dette prioriteres.   

b. Kollektivprioritering gjennom Kvadraturen gjennomføres i henhold til vedtatt 
kommuneplan med sikte på hinderfri framføring. 

c. Kollektivprioritering/kollektivfelt på Vågsbygdveien fra Kjosbukta til Lumber og 
på E18 fra Vollevannet til Bjørndalssletta etableres. 

d. Det stilles strengere krav for å sikre fremkommeligheten for 
kollektivtransporten i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider. 

e. Driften av kollektivtrafikken sikres en forutsigbar og tilstrekkelig finansiering. 
Det søkes derfor sentrale myndigheter om å bruke en andel av dagens 
bompengepakke til drift av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Om 
nødvendig innføres tidsdifferensiert bompengebetaling. 

f. Det satses på å utvikle kollektivtrafikken slik at den oppleves ”sømløs” for de 
reisende på tvers av fylkesgrensen til Aust – Agder. Flere felles busskort på 
tvers av fylkesgrensen etableres i 2012. 
 

2. Flerbruksfelt etableres der det ligger til rette for det. Etablering av flerbruksfelt 
avveies mot trafikksikkerhets- og kollektivinteresser.     
a. Flerbruksfelt søkes innført på deler av strekningen Kvadraturen – Søgne. 
b. Østgående flerbruksfelt søkes innført på høybrua på E39 over Gartnerløkka. 
c. Flerbruksfelt søkes innført på E18 fra Narvika mot Kvadraturen. 
 

3. Det satses på effektive kollektivknutepunkter med nødvendig infrastruktur som 
på en helhetlig måte bidrar til best mulig kollektivsystem. 
a. Park- and rideanlegg etableres på Nodeland stasjon i Songdalen, ved 
Håneskrysset, på Flekkerøy samt i Lillesand og Birkeland. 

b. Konvensjonelle ladepunkter og hurtigladepunkter for elbiler etableres bl.a. i 
forbindelse med park- and rideanlegg. 

 
4. Parkering skal inngå som en viktig del av samferdselsplanleggingen i 

regionen.  
a. Nye parkeringsbestemmelser for nybygg iverksettes i henhold til vedtatt 
kommuneplan i Kristiansand. 

b. Det settes opp elektroniske tavler som viser hvor det er parkeringsanlegg 
med ledig kapasitet, og som reduserer unødvendig kjøring.  

 
5. Sykling har gode kvaliteter i forhold til arealbehov, miljø og folkehelse. Det 

satses videre på sykkel som framkomstmiddel. 
a. Etablering av sykkelstamveg forseres.» 
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Vedtaket var enstemmig bortsette fra pkt 1e. Pkt 1e ble vedtatt 30/14 bortsett fra siste 
setning i pkt 1e, som ble vedtatt 20/15. 
 
Formannskapet i Kristiansand fattet 13.12.2011 identisk vedtak, bortsett fra   
siste setning i pkt 1e i fylkestingets vedtak. Formannskapets vedtak var enstemmig, 
bortsett fra at pkt 1e ble vedtatt 8/5.  
 
 
Konseptvalgutredning for Kristiansandsregionen 
 
Vedtak Vest-Agder fylkesting 25.10.2012: 
 
«En fremtidsrettet videreutvikling av trafikksystemet i og rundt Kristiansand er en 
nødvendig forutsetning for å skape nye muligheter for fortsatt vekst og bidra til en 
bærekraftig utvikling i hele regionen. Det viktigste er å sørge for at dagens flaskehalser 
forsvinner, samtidig som Kristiansand-regionens rolle som nav i det regionale 
transportsystemet styrkes. I tillegg må det tilrettelegges for miljøvennlige løsninger, 
spesielt i lokaltrafikken i og rundt bysentrum. Med utgangspunkt i KVU Kristiansand 
ønsker Vest-Agder fylkeskommune at følgende prinsipper legges til grunn for den videre 
utviklingen av transportsystemet i og rundt Kristiansand: 
 
1. Konsept Ytre ringvei legges til grunn for videre planlegging av veitrafikksystemet i 
Kristiansandsregionen. 
 
2. Utbyggingsprogrammet må gjennomføres langt raskere enn høringsforslaget viser. 
Lokale og regionale politiske myndigheter vil bidra aktivt til arbeidet med Nasjonal 
transportplan og planlegging etter plan- og bygningsloven for å sikre dette. 
 
3. Prosjektene i utbyggingsprogrammet bør i hovedsak bygges i den rekkefølgen de er 
foreslått. For å sikre en robust og forutsigbar trafikkavvikling i den lange 
anleggsperioden, er det helt nødvendig å etablere omfattende prioriteringstiltak for 
kollektivtransporten på hele strekningen fra Tangvall til Lillesand. 
 
4. Kristiansand Havn må få direkte tilknytning til hovedveinettet for å støtte opp om 
havnas betydning som nasjonalt transportknutepunkt. 
 
5. Både Ytre ringvei og ny E39 mellom Breimyrveien og Volleberg er avgjørende 
viktige deler av den samlede trafikkløsningen. E39 Breimyrveien – Volleberg bygges 
så snart som mulig, om nødvendig etter Ytre ringvei. 
 
6. Ny vei til Kristiansand lufthavn Kjevik over Hamrevann kan forseres hvis 
utbyggingsinteressene bidrar vesentlig til totalfinansieringen. 
 
7. Satsingen på gang- og sykkeltrafikk og kollektivtrafikk er ambisiøs og lovende. 
 
8. Lokal brukerfinansiering organiseres i en utvidet bompengering. Brukerbetaling og 
andre trafikkbegrensende tiltak vurderes hvert fjerde år i lys den lokale miljø- og 
trafikksituasjonen og utbyggingsprogrammet i Nasjonal transportplan (NTP). 
 
9. Andre trafikkbegrensende tiltak er svakt utredet i høringsdokumentet. Det er behov 
for mer utredning av andre aktuelle tiltak.» 
 
Innledningen ble vedtatt 31/4, pkt 1og 5 33/2, pkt 8 33/1. Øvrige punkter ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Kristiansand formannskap fattet 19.10.2011 identisk vedtak. Pkt 1 og 8 ble vedtatt 
12/1, de øvrige punktene var enstemmige. 
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Kommentar: KVU – utredningen (side 54) påpeker at det vil «være behov for å gjøre 
videre utredning for å fastlegge hvilket nivå de restriktive tiltakene bør ligge på.» En slik 
utredning er nå igangsatt i forbindelse med arbeidet med ny bypakke for 
Kristiansansregionen.  
 
 

 

 
Gang- sykkelvei fra Ryen til Solsletta i Kristiansand ble åpnet 30. september 2011. 
Elevrådsleder Ario Najafi og politiker Arvid Omdal klippet snora. (Foto: Bjørne Jortveit) 
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2.  Trafikkstatistikk 

 
2.1  Personbiltrafikk 
 
I rapporten er det brukt statistikk fra Statens vegvesen ved følgende innfartsårer til 
Kristiansand:  
 
E39 (Vesterveien) 
E18 (Narvika) 
Rv 9 (Grim) 
 
Statistikken viser  personbiltrafikk. I tillegg til å vise ådt, er det tatt med statistikk for 
rushtrafikk (kl.07.00-09.00) ved de fire tellepunktene. 
 
 
Statistikk fra bomstasjonene ikke tatt med 
I årsrapportene for 2009 og 2010 var det også inkludert statistikk gjennom 
bomstasjonene. Dette er ikke gjort i årets rapport. I starten av 2011 ble de manuelle 
bomstasjonene erstattet av automatiske målepunkter. Det viser seg imidlertid at det er 
flere betydelige feilkilder i den automatiske tellingen. Å kvalitetssikre statistikk med 
feilsøking ville blitt meget ressurskrevende, og et slikt arbeid ville heller ikke kunne 
ferdigstilles innen 31. januar 2012.  
 
Statistikk for rushtidstrafikk er kvalitetssikret 
En arbeidsgruppe sammensatt av SVV, Vest-Agder fylkeskommune og ATP har i 2011 
kvalitetssikret rushstatistikk gjennom bomstasjonene og ved vegvesenets målepunkter 
for årene 2008, 2009 og 2010.  
 
Det ble avdekket en betydelig feil i vegvesenets statistikk for utgangsåret 2008, som 
skyldtes en kolonne-forskyvning i tidsaksen ved målestasjonen på E39 Vesterveien. 
Dette førte til rushtidstrafikken fremstod som alt for lav i basisåret 2008 – det året de 
påfølgende årene skulle sammenliknes med. Det var hovedårsaken det store spriket i 
rushtidstrafikken mellom bomstastikk og veivesenets statistikk som ble omtalt i ATPs 
rapport for 2010. Mens bomstatistikken viste en nedgang i rush på ca. 2 %, viste 
vegvesenets statistikk en økning på ca. 11 %. Når det er korrigert for den store feilen i 
vegvesenets statistikk, samt for feil i bomstatistikk, viser det seg at spriket ved utgangen 
av 2010 ikke lenger er stort. Da viste vegvesenets statistikk en økning på 0,6 %, mens 
rushtrafikken gjennom bomstasjonene var redusert med ca. 2 %. 
 
Data for rushtidstrafikk fra vegvesenets tellepunkter er kvalitetssikret for 2011. Men nye, 
og betydelig feil i statistikk fra bomstasjonene i 2011, har altså gjort at bomstatistikk ikke 
inkluderes i årets rapport.   
 
Statistikk personbiltrafikk totalt 
 
Ifølge statistikk fra Statens vegvesen ble den totale personbiltrafikken redusert 
med 2,4 % fra 2010 til 2011. Fra 2009 til 2011 har trafikken gått ned med 1,4 %. 
 
Det må tas forbehold om nøyaktigheten i disse tallene. De er foreløpige, og vil bli 
kvalitetssikret i løpet av våren.  
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 Personbiltrafikken ble redusert med 1,4 % fra 2009 til 2011. Det meste av nedgangen 
skyldes lavere trafikk på E39 (lyseblå kurve). Trafikken på E18  (rød kurve) øker stadig. 
Statistikkilde: Statens vegvesen. 
 
 

 
 Tellepunkt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
 
2011 

Endring fra 
2010 til 2011 

Endring fra  
2009 til 2011 

E18 Narvika 31445 31298 34575 36204 36103 37070 38054 +2,7 % +5,4 % 
Rv452 
Vollevann 6071 6236 6640 6900 7245 7716 

 
8173 

 
+5,9 % 

 
+2,4 % 

E39 
Vesterveien  35490 36046 36879 38002 38099 36750 

 
35038 

 
-4,7 % 

 
-8,0 % 

Rv9 Grim 13872 12537 12594 12687 12028 12886 10915 -15,3 % -9,2 % 

SUM 86878 86117 90688 93793 93475 94422 92180 -2,4% -1,4 % 

 
Tabell: Statistikk fra Statens vegvesen viser at personbiltrafikken på hovedinnfartsårene 
til Kristiansand samlet sett ble redusert med 2,4 % fra 2010 til 2011. Det er en betydelig 
reduksjon på E39 og Rv 9. Statistikkilde: Statens vegvesen. 
 
 
Mål om nullvekst fra og med 2010 
I forhold til målet om nullvekst i personbiltrafikken i perioden 2009-2012, ser utviklingen 
i 2011 lovende ut. Fra og med 2010 er trafikken redusert med 1,4 %. Den økte med  
1 prosent i 2010, mens den gikk tilbake 2,4 % i 2011.   
 
 
Trafikkutvikling - årsaker 
Det er grunn til å tro at det fortsatt er en effekt av doblingen av bomavgiften som ble 
iverksatt 1. juli 2010. Da ble avgiften på enkeltpasseringer i bomstasjonene økt fra 10 til 
21 kr. Abonnementsordningen med rimelig årskort ble tatt bort.  
 
Det er nedgangen på E39 som bidrar mest til nedgangen i trafikken. Det er kø i rush 
både på Vågsbygdveien og på E39.  På E39 er det kø i rush både vest for Hannevika, 
og fra Hannevika inn til Kvadraturen. Det er med andre ord ikke så attraktivt å kjøre bil.  
I Vågsbygd har det i to år vært omfattende veiarbeider. I motsatt ende av byen, på E18 
med fire felt og relativt lite kø, øker trafikken.   
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Statistikk for personbiltrafikk i morgenrushet 
 
Statistikk fra vegvesenet viser at personbiltrafikken på innfartsveiene i 
Kristiansand ble redusert med 1,1 % fra 2008 til 2011 i morgenrushet – definert 
som tiden fra 0700 til 0900.  
 
Sammenliknet med 2010 er rushtidstrafikken i 2011 redusert med 1,7 %.  
I denne rapporten opereres det med personbiltrafikk. Men rushtidstrafikken er også 
sjekket for alle kjøretøyer. Det viser seg da at dette slår lite ut. Reduksjonen fra 2008 til 
2011 i morgensrush er 1,0 % for alle kjøretøy, altså en marginal forskjell i forhold til 
personbiltrafikken.  
 
 
Statistikk fra vegvesenet 
 
Tellestasjon Trafikk 

morgenrush 
2008 

Trafikk 
morgenrush 
2009 

Trafikk 
morgenrush 
2010 

Trafikk 
morgenrush 
2011 

Endring i 
morgenrush 
2008-2010  

E39 
(Vesterveien) 

4022 4055 3915 3757 -6,6 % 

E18 (Narvika) 4186 4393 4296 4298 +2,7 % 
Rv 9 (Grim) 1238 1296 1200 1138 -8,1 % 
Fv 452 
(Vollevann) 

781 831 880 920 +17,8 % 

Totalt 10 227 10 575 10 290 10 113 -1,1 % 
   

    

  Mål for rushtrafikk 
Målet for trafikken i rush er at den skal reduseres med 5 % i perioden 2009-2012.  
Foreløpig er det oppnådd en reduksjon på 1,1%. Det er med andre ord fremdeles en 
betydelig utfordring å nå 5 prosent-målet.  
 
Det må minnes om at det i Belønningsavtalen står at målsettingene skal revurderes i lys 
av anbefalingene fra arbeidet med KVU for Samferdselspakke 2. KVU’en sier veksten  
i biltrafikken må være mindre enn veksten i befolkningen. Ifølge KVU’en er det med 
andre ord ikke rimelig å kreve at biltrafikken totalt sett skal reduseres. 
 
Befolkningsveksten i regionen har de siste tre årene vært på gjennomsnittlig 1,5 % per 
år. Dersom man korrigerer trafikkutviklingen for veksten i befolkningen, er det oppnådd 
en reduksjon på 4,9 %.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 19

2.2 Passasjerutviklingen for buss  
 

2011 var et nok et år med oppsving i busstrafikken i Kristiansandsregionen. Totalt økte  
antall passasjerturer med 0,4 % i forhold til 2010. Bildet er fra metrostoppet i 
Tollbodgata. Foto: Bjørne Jortveit 
 
 
2011 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 0,4 % 
sammenliknet med 2010. Metrorutene har økt 0,9 %, og står for det meste av den 
relativt beskjedne økningen.  
 
Med Kristiansandsregionen i denne sammenheng menes de fire kommunene i Vest-
Agder: Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.  
 
I 2011 er det status quo for de regionale rutene til Søgne, Songdalen og Vennesla.  
Det samme gjelder interne ruter i Kristiansand med unntak for metrorutene.  
Mesteparten av økningen på metrorutene har kommet på M1, som går fra Flekkerøy til 
Sørlandsparken. Med andre ord kan man trekke den konklusjon av Sørlandsparken blir 
en stadig større magnet, som ikke bare trekker bilister, men også busspassasjerer.  
 
Det finne to gode forklaringer på at økningen ikke ble større enn 0,4 % i fjor. For det 
første var det et innkjøringsår med ny bussoperatør - Nettbuss. For det andre ble det 
ikke «bussvær» i november og desember 2011, slik som i 2010. Høsten 2011 ble mild 
og regnfull. I 2010 kom det snø og hard vinter i november / desember, noe som alltid gir 
mange busskunder. Per oktober 2011 lå det an til en betydelig større økning enn 0,4 %. 
 
Det finnes flere forklaringer til at det tross alt ble en økning i fjor.  Det populære 
flexikortet, som ble introdusert i 2010, ble enda mer attraktivt i 2011. Det ble solgt 
flexikort for over 20 mill. kr i fjor, mot 12,2 mill. kr i 2012. I fjor var 13 % av alle bussreiser 
i regionen en reise med flexikort. Tilsvarende andel i 2010 var 10 %.  
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Busstrafikken økte med 0,4 % i 2011 sammenliknet med 2010. Økningen har kommet på 
metrorutene: 0,9 %. Også i 2010 økte busstrafikken i regionen, da med 2,6 %. 
  
Flexikortet er blitt så en «dyr» suksess for bestillerselskapet Agder kollektivtrafikk (AKT) 
at 10 mill. kr i Belønningsmidler til dette tilbudet i 2011 på langt nær strekker til. Det betyr 
at AKT finansierer dette tilbudet til busspassasjerene ved å legge til flere millioner av 
egne midler.  
 
En annen årsak til oppgangen i 2011 er at befolkningen fikk en flunkende ny busspark 
fra 1. januar. En tredje årsak er AKTs kampanjearbeid, inkludert Europeisk 
mobilitetsuke. En fjerde årsak er at dobbel bompengeavgift innført 1. juli 2010 trolig 
fortsatt har en effekt. Endelig har den regionale holdningskampanjen Jeg kjører grønt 
bakket opp buss som miljøvennlig transportmiddel. 2830 deltok på Jeg kjører grønt 
høsten 2011. Ca 25 % av alle de grønne poengene som ble registrert var busspoeng.  
 
 
 
Ruter 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
 
2011 

Endring  
2010-
2011 

Metro 3041174 3195848 3243940 3160791 3160888 3237120 3267832 +0,9 % 
Kr.sand 5863383 6147954 6203278 6089198 5950439 6132094 6126616 - 0,1% 
Regionen 7532185 7876384 7885706 7763696 7404003 7595443 7626847 +0,4 % 
 
Tabellen viser utviklingen i antall bussturer fra 2005 til 2011. Det er god utvikling på 
metrorutene som gir mesteparten av økningen i regionen. Dubleringsavganger ble 
tidligere ført på skoleskyss (da det kun blir kjørt dubleringsavganger på skoledager). Fra 
2011 er det gjort endring i statistikkgrunnlaget, slik at dubleringsavgangene fremkommer 
i statistikken for den ruten avgangen dublerer. Skoleskyss fordeler med ca. 1/3 i 
Kristiansand og 2/3 på regionale ruter i regionen. I tabellen og diagrammet øverst på 
siden inngår skoleskyss i kategorien ”Kr.sand ” og ”Hele Kristiansand” som betyr det 
samme, nemlig alle ruter i Kristiansand inkludert metroruter. 
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Bruk av Belønningsmidler i Kristiansandsregionen 
 
I Kristiansandsregionen (unntatt Lillesand og Birkenes) er det Agder Kollektivtrafikk 
(AKT) som forvalter bruken av Belønningsmidlene til bussdrift og taksttiltak. Slik er 
midlene brukt: 
 
 
Aktivitet Forbruk mill. 

kr 
Bidra til å opprettholde dagens drift/takstnivå 6,7 
Overføring til Aust Agder fylkeskommune 1,5 

Anslag flexikort (15 kr x 1 098 698 turer) 16,5 
Bilfri Dag, studiestart- studentkort rabatt 0,2 
Kunde/brukerundersøkelse 0,1 
Sum kostnader 25 

 
Nye busstilbud i 2012 
Fra 1. januar 2012 har barn, unge voksne, voksne og honnør-kunder nå egne 
periodekort. Samtlige busskort kan brukes på tvers av fylkesgrensen, uavhengig av 
busselskap. Dette er resultatet av et svært fruktbart samarbeid mellom de to Agder-
fylkene. 

To helt nye produkter er innført fra 2012. Det ene er periodekortet «ung voksen» for 
aldersgruppen 20-29 år. For 500 kr per måned kan de unge kundene busse hvor de vil, 
og hvor langt de vil på Agder. Det andre er en honnørkort for alderspensjonister og NAV-
klienter. For 370 kr i måneden kan de reise så ofte og så langt de vil, på kryss og tvers 
av fylkesgrensen. 
 
 
Bruk av belønningsmidler i Aust-Agder 
 
Gjennom ATP-samarbeidet er det avsatt midler til å utvikle kollektivtransporten langs ny 
E18. Aust-Agder fylkeskommune har i 2011 mottatt 1,5 mill. kr til dette.  
 
Belønningsmidlene i 2011 har gjort det mulig for Aust-Agder fylkeskommune, sammen 
med Nettbuss, å utvikle TIMEkspressen (linje 5) som ekspressbussrute mellom Arendal 
og Kristiansand. De fleste av de reisende (92%) kommer på/av bussen fra Lillesand og 
østover. Det er et mål at denne ruten utvikles videre til beste for de reisende med et 
mest mulig effektivt kjøremønster. 
 
Statistikken viser en positiv utvikling for TIMEkspressen mellom Kristiansand-Arendal. 
Totalt antall passasjerer i 2011 oversteg passasjerantallet i 2009. Ambisjonen er 
å komme opp på et passasjerantall på over 600 000 på TimeEkspressen Arendal – 
Kristiansand.  

Strekningen Arendal – Kristiansand er den kollektivstrekningen i Aust-Agder hvor det er 
flest passasjerer og hvor mulighetene for økt trafikk er størst. Ny E18 har åpnet et enda 
større arbeidsmarked, og det forventes at reisemønsteret vil endre seg ved at 
pendlingen mellom bosted og jobb eller studiested vil øke i begge retninger. Det er et 
overordnet mål for å kunne tilby et godt kollektivtilbud i dette området som vil kunne 
være et reelt alternativ til bruk av privatbil. For å få dette til må det tilbys et kollektivtilbud 
som har god kvalitet, høy frekvens og har raskest mulig fremføring. 
  
Da nye E18 ble åpnet i august 2009, ble størstedelen av rutetilbudet lagt til den nye 
veien. Det første nødvendigvis til at tilbudet langs gamle E18 (Rv 420) ble tilsvarende 
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dårligere. Høsten 2009 ble det igangsatt et prøveprosjekt med forsterket kollektivtilbud 
langs Fv 420 og Fv 401 i Høvåg. Dette ble samkjørt med tilbudet som gikk på E18 på 
kvelder og i helger. Det utvidede ruteopplegget medførte en nettoøkning i Nettbuss’ 
ruteproduksjon. For å dekke de samlede ekstrakostnadene med det forsterkede 
kollektivtilbudet, ble det blant annet brukt Belønningsmidler. 
 

 
Utviklingen i passasjertallene for TIMEkspressen Arendal - Kristiansand de siste 
5 årene er. Fra 2010 til 2011 har økningen vært 5,6 %. Statistikkilde: Aust-Agder 
fylkeskommune / Nettbuss. 

I tillegg er Belønningsmidler 201 brukt til å innføre sonebasert takstsystem i Aust-Agder 
som samsvarer med sonestrukturen i Vest-Agder. Det har dannet grunnlag for felles 
takstprodukter i Aust-Agder og Vest-Agder.  
 

 
TIMEkspressen er i fremgang. Foto: Nettbuss 
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2.3 Sykkeltrafikk  
 
Statistikk fra Vesterveien (E39) viser at sykkeltrafikken har 2011 ligger på samme 
omtrent samme nivå som i 2010. Den økte med 0,4 % på E39 Vesterveien,  
 
I 2011 ble det også rapport på sykkeltellepunktet E18 Oddernesbroa. På grunn av 
veiarbeid høsten 2011, med betydelig innsnevring ved Fergefjellet (rett ved broa) 
er det vurdert slik at statistikken ikke er til å stole på. Syklistene kan nemlig velge 
en annen vei, over Lundsbroa. I tillegg er det slik at sykkkeltellepunket på 
Lundsbroa er ute av drift grunnet legging av fjernvarmerør.   
 

At sykkeltrafikken på E39 Vesterveien ikke har økt mer enn 0,4 % skyldes dårlig vær og 
omfattende veiarbeid langs Vågsbygdveien. Majoriteten av de som passerer tellepunktet 
på Vesterveien, bor i Vågsbygd. Sykkeltraséen er stadig lagt om, og til tider har det 
enkelte steder vært trangt å komme forbi grøfter og maskiner.  
 
Syklingen i 2011 lå dog på et høyt nivå. Generelt er Kristiansand inne i en god trend når 
det gjelder sykling. Resultatene fra RVU 2009, som ble publisert i 2011, viser at 
Kristiansand er beste sykkelstorby i landet med en sykkelandel på 9 %. Den gode 
utviklingen skyldes at gang- sykkelveinettet stadig bygges ut, at ATP-samarbeidet satser 
betydelige ressurser på gå- og sykkelkampanjene Tusentråkk og Jeg kjører grønt, og at 
andre aktører er aktive i sin satsing på sykling - sykkelklubbene og bedriftsidretten.  
 
Det er ytterligere tre sykkeltellepunkt i Kristiansand, ett ved Rv 9 på Grim, ett ved 
Lundsbroa, og ett ved E 18 Vollevannt. Tellepunktet på Grim var kun i drift i 5 mnd i 
2011 på grunn av feil. Tellepunktet på Lundsbroa var, som beskrevet over, vært ute av 
drift hele 2011 på grunn av graving for å legge fjernvarmerør. Tellepunktet ved 
Vollevannet ble satt opp ultimo 2010, slik at det ikke er historikk.  
 
 

  
 På Vesterveien (E39) i Hannevika økte antall sykkelpasseringer med  
 0,4 % fra 2010 til 2011. Statistikkilde: Statens vegvesen 
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Åpning av gang- sykkelvei i Lillesand på strekningen Bergstø-Tingsaker langs 
Solholmsveien i Lillesand. Ordfører Arne Thomassen og adv. dir. Erling Jonassen 
 i Statens vegvesen svinger saksa – 15. september 2011. Foto: Bjørne Jortveit 

 

 
Fra åpningen av gang- sykkelveien fra Flaksvann til Gamle  
Mollestad bro i Birkenes 15. sept. 2011. Elen Nyhaven, 
Marie Thorkildsen og ordfører varaordfører Arild Espegren 
klippet snor. Foto Bjørne Jortveit 
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3. Belønningsprosjekter 2009, 2010 og 2011  
    - status og fremdrift. 
 
 
Totalt er det for årene 2009, 2010 og 2011 brukt ca. 119 mill. kr av Belønnings-
midlene fra staten.  
 
Ved utgangen av 2011var det ca. 106 mill. kr. i ubrukte Belønningsmidler. Storparten av 
disse ubrukte midlene er disponert i prosjekter som vil blir fullført i 2012 / 2013. 
At det gjenstår så pass mye i ubrukte Belønningsmidler skyldes at planlegging av 
kollektivfelt på E39 og Vågsbygdveien har tatt lenger tid enn antatt. Det skyldes 
begrenset planleggingskapasitet hos Statens vegvesen, utfordrende grunnerverv og 
reguleringsarbeid i Kristiansand kommune. 
 
I perioden 2009-2011 er det totalt brukt ca. 53 mill. kr i lokale midler for å gjennomføre 
prosjekter i Belønningsavtalen. 
 
For å gi et fullstendig bilde av alle Belønningsprosjektene med finansiering, er det laget 
en matrise som følger på side 27-32. I de to gule vertikale kolonnene i matrisen fremgår 
budsjettall for alle prosjekt i 2009, 2010 og 2011. I egen kolonne fremgår hvor mye som 
er brukt i hvert prosjekt i perioden 2009-2011. Prosjekter som er finansiert eller 
delfinansiert av lokale midler vises også i en egen kolonne.  
 
 
Justering i prosjektporteføljen i Belønningsavtalen: 
 
4 mill. kr som ifølge avtalen skulle brukes på kollektivfelt Rv 456 Vågsbygdveien  
Kjosbukta-Andøyveien, er overført til kollektivfelt  Rv 456 Auglandsbukta-Kjosbukta. 
Begge disse prosjektene blir betydelig dyrere enn tidligere estimert. For å fullfinansiere 
kollektivfeltet fra Auglandsbukta-Kjosbukta er det  omdisponert betydelige midler i myk 
pakke.  
 
 

 
Slik blir kollektivfeltet fra Kjosbukta til Auglandsbukta. Det skal også bygges en 
kommunal vei (i forgrunnen) som sanerer lokal trafikk rett ut på Vågsbygdveien.  
3D-tegning fra Statens vegvesen. 
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Oversikt over status og fremdrift på belønningsprosjektene: 
           

Tiltak  Bud-
sjett 
 
2009  
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2010 
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2011 
mill kr 

Status 31.12.11. 
Fremdrift 2012- 

Belønn. 
midler  
brukt 
2009-2011 
mill. kr 

Lokal/ 
annen 
finans. 
09/10/11 
mill. kr 

1. Kollektiv-
felt E39 

      

Kartheikrysset  5   Åpnet 2009 4,50 4,6 
(SVV) 

Bukkstein- 
dalen – 
Breimyr-
krysset  

9   Satt i trafikk nov. 
2010. Asfaltert og 
oppmerket  
mai 2011.  

9,90  

Rigekrysset – 
Breimyr- 
krysset  

9    16    Ferdig regulert 2011.. 
Anbud ut jan. 2012. 
Byggestart våren 
2012. Prosjektet 
ferdigstilles 30. nov 
2012, bortsett fra 
asfalt slitelag. Dette 
legges våren 2013. 
 

3,70  

Kartheikrysset 
– Rigekrysset 

      5   Reguleringsplan-
forslag utarbeidet  
i 2011. Behandles  
i januar 2012. 
Byggeplan ferdig 
samtidig med 
reguleringsplan. Mål 
om start av fysiske 
arbeider i 2012.  
 

2,52  

Sum post 1 
 

23 mill  21 mill 0 mill  20,62 4,6 

2. Kollektiv-
felt rv 456    
Vågsbygd- 
veien 

      

Auglands- 
Bukta- 
Flødemelka  

   Byggestart våren 
2011.  Planlagt ferdig- 
stillelse juni 2012. 

4,00 23,00 
(myk 

pakke og 
Kr.sand.
komm.) 

Kjosbukta- 
Andøykrysset  

     4 
(overført  
til 
Augland
sbukta –
Fløde-
melka) 

 To alternativ av 
reguleringsplanen 
legges ut på offentlig 
ettersyn våren 2012. 
Betydelig dyrere enn 
tidligere antatt. 
Usikker finansiering. 
 
 
 

 3,30 
(myk 
pakke) 
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 Bud-
sjett 
 
2009  
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2010 
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2011 
mill kr 

Tiltak  Belønn. 
midler  
brukt 
i 2009-
2011 
mill. kr 

Lokal/ 
annen 
finans. 
09/10/11 
mill. kr 

Strakstiltak 
Møvig - 
Fiskaakrysset 

     0,5 
(ATP) 

Sum post 2 0 mill    4 mill 0 mill  4,00 26,80 
3. Diverse 
infrastruktur 
tiltak 
kollektiv 

      

Bussgate 
Tollbodgt,  
Markensgt-V. 
Strandgt 

   Åpnet nov. 2010. 
Del av siste kvartal 
ferdig høsten 2011. 

 9,46 
(ATP) 
 
 

Kollektivfelt 
Festningsgt  
 

   Byggeplan revidert 
2011. Bygges i 2012. 
 

 0,43 
(ATP) 

Bussprioriter-
ing i lyskryss  

     1    Rapport laget.  
Midler brukt til 
signallys. 
 

     0,90 0,20  
(ATP) 

Gartnerløkka 
kollektivfelt 
 

    10   Reguleringsarbeid 
startet i 2011. 
Inkluderer separert 
gang- sykkelvei. 
Regulering ferdig i 
2012. Prosjekteres  
i 2012. Sannsynlig 
ferdigstillelse i 2013. 
 
Fullfinansieres av 
midler til oppgradert 
hovedsykkelveinett 
 jmf. punkt 5 under.  

0,51 
 
 

 

Div. 
fremkomm.- 
tiltak i hht.  
til egen plan.  

   Planlagte midler er 
overført til Gartner- 
løkka kollektivfelt. 

    

Sum post 3 
 

 1 mill  10 mill 0 mill      1,41   10,09 

4. Park and 
ride – anlegg  

 
 

     

Tangvall     10    Anlegget åpnet 
juni 2010. 
 

8,59  

Vennesla    Park & ride 
Gamle postgården 
ferdig høsten 2010. 
Park & ride Vikeland  
ferdig 2010 (opp-
merking gjort i 2011). 

  0,94 
(ATP) 
 

Krossen    Ferdig våren 2010. 
 

 
 

0,95  
(ATP) 
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Tiltak  Bud-
sjett 
 
2009  
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2010 
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2011 
mill kr 

Status 31.12.11. 
 
Fremdrift 2012- 

Belønn. 
midler  
brukt 
i 2009-
2011 
mill. kr 

Lokal/ 
annen 
finans. 
09/10/11 
mill. kr 

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

    6     3  Nodeland: 
Reguleringsplan 
vedtatt desember 
2010. Forlenget 
perrong og nytt 
terminalbygg med  
park & ride ved 
Nodelands stasjon.  
Park & ride med 
sykkel-parkering 
delvis ferdig. 
Asfaltering våren 
2012. 
Vågsbygd kirke: 
Ikke lenger prioritert. 
For nærme byen. 
Flekkerøy: 
Park & ride-anlegg 
med 8 plasser ferdig 
nov. 2010. Større  
park & ride med 30 
plasser ferdig 
planlagt. Byggesak 
behandles tidlig 2012. 
Bygges trolig våren 
2012.  
Hånes (Kr.sand): 
Statens vegvesen 
jobber med å få E18 
Håneskrysset m/ park 
& ride inn  
i NTP 2014-23. 
Reguleringsplanarbei
det vil starte opp i 
løpet av 2012. 
Birkeland:  
Reguleringsarbeid 
starter i 2012.  
Byggeplan og bygging 
i 2013. 
 
Lillesand: 
Intensjon om  
planlegging og 
bygging av park & ride 
ved E18 på Kjerling-
land i 2012. Første 
planleggingsmøte 
februar 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sum post 4 
 

16 mill    3 mill   8,64  1,89 
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Tiltak  Bud-
sjett 
 
2009  
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2010 
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2011 
mill kr 

Status 31.12.11.  
Fremdrift 2012 

Belønn. 
midler  
brukt 
i 2009-
2011 
mill. kr 

Lokal / 
annen 
finans. 
09/10/11 

5. Oppgrad. 
hovedsykkel
veinett 

      

Oppgradering 
hovedsykkel-
vegnett 
 

  10 Midlene vil bli brukt til 
å fullfinansiere Rv 9 
Gartner-løkka-Jørgen 
Moes gt. separering 
g/s jmf. punkt 3 foran. 

  

Torden-
skjoldsgt: 
Gartnerløkka 
– Kirkegt, 
sykkelfelt  
 

   Ferdigstilt sykkelfelt 
og nytt fortau fra 
Kirkegata til Markens 
gate i 2010. Delvis 
fullført videre til  
Festningsgata i 2011. 

 2,45 
(myk 
pakke + 
Kr.sand 
komm.) 

Lovisenlund 
Allé, GS veg 
 
 
 

     4   Hovedsykkelstamvei 
legges i Oddernes-
veien, og ikke i 
Lovisenlund Allé. 
Snarvei til Torridalsv. 
med krysning i plan 
over Ole Bulls gt.  
Utføres i 2012. 

  

Myrbakken 
sanering  
avkjørsel 

   Utført i 2010 av  
midler til oppgrad. av 
hovedsykkelveinettet. 

0,60  

Sykkel-
parkering, div 
 
 

   Plan for ny 
sykkelparkering i 
Kr.sand er utarbeidet. 
Sykkelstativ montert 
høsten 2011, resten 
våren 2011. 

 0,20  
(myk 
pakke) 

Sykkeltiltak 
ifølge plan og  
sykkelvei- 
inspeksjoner 

     6    10  I forbindelse med 
omlegging av E 39  
i Hannevika er gang-  
sykkelvei oppgradert 
høsten 2011. 
 
Plan for sykkelstamvei 
i  Kr.sand utarbeidet. 
Separering, bredde-
utvidelse, etablering 
av støvskjerm / miljø-
skjerm, fjerning av  
hindringer, oppsett av 
skilting for syklister. 
Bygges fortløpende  
i 2012 mellom Rona 
og Vågsbygd senter. 

0,73  

Sum post 5 10 mill   10 mill 10 mill 
 

 1,33 2,65 



 30

Tiltak Bud-
sjett 
 
2009  
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2010 
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2011 
mill kr 

Status 31.12.11.  
Fremdrift 2012 

Belønn. 
midler  
brukt 
i 2009-
2011 
mill. kr 

Lokal / 
annen 
finans. 
09/10/11 

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

      

Reg.planer - 
kollektivknute
punkt 

     2  Planforslag for buss-
metroknutepunkt 
Rona utarbeidet i 
2011. Dette må 
tilpasses planene for 
Rona senter. Det er 
behov for å regulere 
på nytt, noe som vil 
skje i 2012.  
Byggeplan for 
kollektivknutepunkt 
kan lages i etterkant 
av regulering, men 
bygging i 2013/2014. 

  

Overord. 
infrastr.plan 
kollektiv  

      1      3  Arbeidsgruppe ledet 
av SVV utarbeidet 
rapporten 
”Bussmetrovisjonen 
blir virkelighet” i 2010. 
Regulering og 
prosjektering av 
enkelttiltak er i gang. 

0,82  

Planlegging 
kollektivfelt- 
Vågsbygd-
veien 

     2    Strekningen 
Auglandsbukta- 
Flødemelka: 
Planlegging ferdig.  
Anleggsarbeid pågår. 
Strekningen 
Kjosbukta-
Andøyveien: 
Planlegging pågår 
 

1,57 
 
 

 

Plan oppgrad. 
hovedsykkel-
veinett 

     1    Arbeidsgruppe ledet 
av SVV har utarbeidet 
en plan for sykkel-
stamvei  
i Kristiansand. 

2,26  

Sum post 6 4 mill 5 mill 0 mill  
 

4,65  
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Tiltak  Bud-
sjett 
 
2009  
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2010 
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2011 
mill kr 

Status 31.12.11.  
 
Fremdrift  2012- 

Belønn. 
midler  
brukt 
i 2009-
2011 
mill. kr 

Lokal / 
annen 
finans. 
09/10/11 

7. 
Opprettholde 
forbedret 
busstilbud 

      

Tilbud utover 
ordinært 
tilbud 

  16   16 14 Opprettholdt ordinær  
drift i Kr.sands-
regionen, inklusiv  
tilskudd til rute 
Kr.sand-Arendal. 
Denne ruten fikk 1 mill 
i 09 og 10, og 0,5 i 11. 

 
   
 
    

 

Sum post   16 mill  16 mill 
 

14 mill  46 mill  

8. Taksttiltak, 
nye 
innovative 
busskort  

       

Forbedret 
tilbud 
Kr.sand- 
Arendal 

 1 1 Styrket ruten  
TIMEkspressen 
Kristiansand-Arendal 

2  

Flexikort 10 10 
 

10 - Flexikort 
- Bilfri dag 
- Studiestart rabatt 
  for studenter 
- Kunde / bruker- 
  undersøkelse 

30  7,0 
(AKT) 

Sum post 8 
 

 10 mill 11 mill 11 mill  32 mill   7 mill 

1b  
Bussmetro-
visjonen blir 
virkelighet 
 
 

  30 mill Kollektivfelt på store 
deler av stamlinjen og 
nødvendig prioritering 
av forgreningene. 
Knutepunkt / terminal-
utvikling. Sanntids-
system. 

  

Sum post 1b 
 

  30 mill    

2b 
kollektivfelt 
E39  
(se punkt 1) 

      

3b 
Opp-
gradering av 
hovedsykkel- 
veinettet 
(se punkt 5) 
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Tiltak  Bud-
sjett 
 
2009  
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2010 
mill kr 

Bud- 
sjett 
 
2011 
mill kr 

Status 31.12.11.  
 
Fremdrift  2012- 

Belønn. 
midler  
brukt 
i 2009-
2011 
mill. kr 

Lokal / 
annen 
finans. 
09/10/11 

4b 
Finansiere 
et opprett- 
holdt, for- 
bedret buss- 
tilbud i årene 
2011 og 2012 
i påvente av 
av ny finan-
siering - 
rushtids- 
avgift / bom- 
penger fom. 
2013 
(se punkt 7) 

      

5b 
Planlegging 
av kollektiv- 
og sykkel- 
tiltak, her- 
under full- 
føring av 
bussmetroen 
(se punkt 6) 

      

SUM   80 mill 80 mill 65 mill  118,65  53,03 
 
 
 

 
I Auglandsbukta i Vågsbygd bygges kollektivfelt og rundkjøring med undergang 
for syklister og gående. Foto: Bjørne Jortveit 
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4. Beskrivelse ferdigstilte og planlagte prosjekt i 2011 
    - samt status for ferdige prosjekt 2009-2011 
 
 
4.1 Park & ride-anlegg 
 
I perioden 2009-2011 er det bygd 6 park & ride-anlegg i regionen. I henhold til 
Belønningsavtalen skal det bygges 8 anlegg i perioden 2009-2012. Under følger en 
oversikt over hva som er bygd til nå: 
 
Anlegget navn Antall  

p-plasser 
Kommune 

Krossen  30 Kristiansand 
Kjos  37 Kristiansand 
Flekkerøy 8 Kristiansand 
Tangvall  172 Søgne 
Gamle postgården 24 Vennesla 
Vikeland 18 Vennesla 
Totalt 289  

 
Det er ikke åpnet nye park & ride-anlegg i regionen i 2011. Men ett anlegg er under 
bygging, og ett anlegg er ferdig planlagt og vil bli bygd i 2012. 
 
Park & ride Nodeland 
I forbindelse med forlengelse av skiftningsspor på Nodelands stasjon bygges det et park 
& ride-anlegg på østsiden av stasjonsområdet. I alt bygges 60 p-plasser, og det er satt 
opp 40 sykkelstativ med overbygg. Ved årsskiftet manglet asfaltering, beplanting, 
oppsetting av sykkelboder og montering av et ladepunkt for elbiler. Park & ride Nodeland 
er et samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og ATP, der 50 % av 
etableringskostnadene skal dekkes av Belønningsmidler. Total kostnad for prosjektet blir 
ca. 1,5 mill. kr.  

 
Det bygges park & ride-anlegg med sykkelparkering ved Nodeland stasjon 
i Songdalen. Foto: Bjørne Jortveit 
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Park & ride Flekkerøy 
Park & ride Flekkerøy ble ferdig prosjektert i 2011. Det ble også gjort avtale med 
grunneier om kjøp av grunn. Tidlig 2012 behandles byggesak. Anlegget bygges våren 
2012 eller høsten 2012. Det skal anlegges 30 p-plasser på arealet, som ligger strategisk 
plassert ved rundkjøringen på Flekkerøy ved bussholdeplass.  
 
I 2010 ble det etablert et lite park & ride-anlegg inne på en privat p-plass på motsatt side 
i rundkjøringen. Men dette ble ansett for utilstrekkelig i forhold til reelt behov. 
 

4.2 Kollektivfelt / kollektivgater 
 

I 2011 er det ikke åpnet nye kollektivfelt / kollektivgater. Ett er under bygging, og flere er 
under planlegging. I henhold til Belønningsavtalen skal det etableres 5 km kollektivfelt / 
bussgater i perioden 2009-2012. Under følger oversikt over hva som er bygd til nå, og 
hva som ferdigstilles i løpet av 2012. Det utgjør totalt 4770 m. Målet på 5 km kan nås 
dersom regionen får tilstrekkelig Belønningsmidler i 2012. 
 

Anlegg Ferdig Lengde 
E39 Kartheikrysset 2009 700 m 
E39 Bukksteindalen-Grauthelleren 2010 1110 m 
Tollbodgata som kollektivgate 2 kvartal 2010 200 m 
Fv 456 Auglandsbukta-Kjosbukta 2012 700 m 
E39 Rige-Breimyrkrysset 2012 1160 m 
E18 Vollevann-Bjørndalsletta 2012 900 m 
Totalt    4770 m 
 
I løpet av 2012 vil tre kollektivfelt ferdigstilles og settes i trafikk. Det er strekningen 
Auglandsbukta- Kjosbukta på Vågsbygdveien, strekningen Vollevann-Bjørndalsletta på 
E18 og strekningen Rige-Breimyrkrysset på E 39 (1010 m vestgående og 150 m 
østgående). Totalt åpnes 2760 m kollektivfelt i 2012.  
 
Kollektivfelt Auglandsbukta-Kjosbukta  
Anlegget er under full utbygging, og skal stå klart 15. juni 2012. Det omfatter et 
kollektivfelt på 700 meter fra Auglandsbukta til Flødemelka ved Kjosbukta. I tillegg inngår 
to rundkjøringer og en undergang for gående og syklende.  
 
Kollektivfelt Rige-Breimyrkrysset.  
Kollektivfeltet Rige-Breimyrkrysset på E 39 er ferdig prosjektert og regulert.  
Anbudet gikk ut januar 2012. Prosjektet ferdigstilles 30. nov 2012, bortsett fra asfalt 
slitelag. Dette legges våren 2013. Det skal bygges 1010 m vestgående kollektivfelt og 
150 m østgående kollektivfelt – totalt: 1160 m. 
 
Kollektivfelt Kartheikrysset-Rige 
Reguleringsplanforslag utarbeidet i 2011. Planforslaget behandles i januar 2012. 
Byggeplan ferdig samtidig med reguleringsplan. Målet er å starte av fysiske arbeider i 
2012. Prosjektet avhenger av tilstrekkelig med belønningsmidler 2012. Strekningen er 
950 m vestgående kollektivfelt og 150 m østgående kollektivfelt  – totalt: 1100 m.  
 
Kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta E18   
Planlegging av kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta på E 18 er i gang. Dette er et 
prosjekt som ikke blir finansiert av Belønningsmidler, og som heller ikke inngår i 
Belønningsavtalen. Byggeplan blir ferdig våren 2012. Bygges høsten 2012. Totallengde 
på prosjektet er 900 meter. 
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Kollektivgate i Tollbodgata - Rådhuskvartalet 
Byggeplan ble igangsatt desember 2011 for å bygge kollektivgate langs Rådhuskvartalet 
i Tollbodgata. Dette vil bli en forlengelse av nylig etablert kollektivgate i to andre kvartal i 
Tollbodgata. Bygging starter trolig høsten 2013, og vil bli delfinansiert av renter fra 
Belønningsmidler.   
 
 
 

 
Kollektivfeltet fra Auglandsbukta til Kjosbukta langs Vågsbygdveien skal stå ferdig  
15. juni 2012. I 2011 ble det brukt 4 mill. kr i Belønningsmidler til dette prosjektet. 
Foto: Bjørne Jortveit 
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4.3 Nye gang- sykkelveier  
 

I 2011 ble det totalt åpnet 5,5 km gang- sykkelveier i 2011. I perioden 2009-2011 er det 
ferdigstilt 14,21 km gang-sykkelvei / sykkelfelt. Ifølge Belønningsavtalen skal det bygges 
/ oppgraderes15 km gang- sykkelvei / sykkelfelt i perioden 2009-2012. Dette vil bli 
oppfylt i løpet av 2012. I oktober 2012 skal 1750 m gang- sykkelvei bygges i Lillesand på  
Fv 401 fra Høvåg sentrum til Indre Årsnes. Og i løpet av 2012 skal 1010 m gang- 
sykkelvei på Fv 159 / Fv 160 Torve-Moneveien  i Søgne bygges.  
 
Av totalt ca. 17 km nye gang- sykkelveier som er realisert eller vil bli bygd perioden 
2009-2012, hører 5 km hjemme i Kristiansand og 16 km i omegnskommunene. 
 
Oversikt perioden 2009-2012: 
Anlegg Åpnet kommune Lengde  
Komm. vei. Tretjønnvn. GS og bro ved Prestheia 2009 Kristiansand 0,25 km 
Fv 8 Fløybakken-Skudeviga. Flekkerøy 2009 Kristiansand 0,40 km 
Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal 2010 Kristiansand 0,10 km 
Fv 160 / Fv 159 Udjus-Torve 2009 Søgne 0,50 km 
Fv 204 Ausviga-Samfunnet 2009 Søgne 0,70 km 
Fv 461 Brennåsen-Nodeland 2010 Songdalen 1,60 km 
Rv 9 Homme-Skarpengland 2010 Vennesla 2,60 km 
Fv 452 Justvik-Fagerholt 2010 Kristiansand 2,45 km 
Rv 41 Ryen - Solsletta 2011 Kristiansand    1,30 km 
Kommunal vei Steindalen, Vågsbygd 2011 Kristiansand   0,40 km 
Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal 2011 Kristiansand 0,10 km 
E39 Oppgradering av GS ved Hannevika 2011 Kristiansand 0,01 km 
Fv  236 Solheimsveien (Bergstø-Tingsaker) 2011 Lillesand    1,20 km 
Fv  239 Møglestu - Stykkene 2011 Lillesand 1,20 km 
Rv 41 Flaksvann-Gl. Mollestad bro 2011 Birkenes    1,40 km 
Fv 401 Høgvåg-Indre Årsnes 2012 Lillesand 1,75 km 
Fv 159/ Fv 160 Torve-Moneveien 2012 Søgne 1,01 km 
Totalt   16,97km 
 
 

 
Elever på Birkeland skole tar i bruk ny gang- sykkelvei på strekningen Flaksvann- 
Gamle Mollestad bro i Birkenes 15. september 2011. Foto: Bjørne Jortveit 
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5. Vedlegg 
 
1. Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050  
    Vedtatt juni 2011  
 
    Vedlagt som egen trykksak 
 
 
2. Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen 2010-2020 
    Vedtatt 19.05.2011 
 
    Vedlagt som egen trykksak 
 

     
3. Bussmetrovisjonen blir virkelighet  
     Utarbeidet i 2010 som en del av KVU-arbeidet – samferdselspakke Fase 2. 
 
     Vedlagt som egen trykksak 
 
 
4. Protokoll fra ATP-utvalgets møte 25. januar 2012 
 
Arkivsak-dok. 09/01133 

Arkivkode  

Saksbehandler Bjørne Jortveit 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

 

 

SAKSPROTOKOLL 

 

Rapport belønningsmidler Kristiansandsregionen 2011 
 

 

Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen har behandlet saken 
i møte 25.01.2012 sak 2/12 
 
Møtebehandling 
Utvalgsleder Damman fremmet følgende tilleggsforslag: 
Hensyntatt befolkningsveksten i regionen i avtaleperioden samt planlagte tiltak for 2012 
mener ATP-utvalget at måloppnåelsen er så høy at dette kvalifiserer for utbetaling av 
fullt avtalebeløp for 2012. Jamfør avtalens formulering om "målsetningene skal 
revurderes i lys av KVU'en. 
 
Åse Paulsen fremmet følgende tilleggsforslag: 
ATP-utvalget anmoder om at det utredes å gjennomføre en forsøksordning hvor rabatten 
i bomringen bortfaller mellom kl 07.00 og 09.00. 
Ordningen evalueres etter 6 måneder for å se om dette gir den ønskede 
trafikkreduserende effekt. 
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Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Dammans tilleggsforslag ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer. Følgende stemte for 
forslaget: Damman (dobbeltstemme), Omdal, Langfeldt, Messel, Hægeland, Helland, 
Lund, Eikeland 
 
Paulsens forslag fikk 5 stemmer og falt (Horve, Paulsen, Bystadhagen, Oksefjell, 
Greibesland) 
 
Vedtak 
ATP – utvalget godkjenner Rapport for belønningsmidler 2011. 
 
Hensyntatt befolkningsveksten i regionen i avtaleperioden samt planlagte tiltak for 2012 
mener ATP-utvalget at måloppnåelsen er så høy at dette kvalifiserer for utbetaling av 
fullt avtalebeløp for 2012. Jamfør avtalens formulering om "målsetningene skal 
revurderes i lys av KVU'en". 
 
 
 


