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Årsrapport ATP 2014 
 
Godkjent i ATP-utvalget 12. juni 2015 

 
                                                                      

                                                          
 
 

Fra Møglestu til Storemyr i Lillesand er det bygd ny gang- og sykkelvei. Mange elever har fått 
trygg skolevei. Foto: Erik Vigsnes 
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1. Sammendrag  
 
Belønningsavtalen 2013-2016: ATP-samarbeidet fikk, i henhold til Belønningsavtalen 2013-2016, 
80 mill. kr utbetalt fra Samferdselsdepartementet i 2014.  
 
Biltrafikk: Ifølge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap ble den totale personbiltrafikken 
på innfartsårene til Kristiansand redusert med 1,1 % fra 2013 til 2014. I rushtida er 
personbiltrafikken redusert med 1,1 % i 2014, sammenliknet med 2013. For målet om nullvekst i 
biltrafikken er det et faresignal at både totaltrafikken og rushtrafikken økte noe både på 
E18 Bjørndalsletta og E39 Vesterveien. 
 
Busstrafikk: I 2014 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 4,1 % 
sammenliknet med 2013. Metrorutene og øvrige ruter har hatt tilnærmet samme vekst.  
I perioden 2009-2014 har antall bussturer totalt økt med 13,8 %. 
 
Sykkeltrafikk: Sykkeltrafikken ved tellepunktet på E 39 Vesterveien økte med 7,2 % fra 2013 til 
2014. Det er ikke godt nok statistikkgrunnlag til å si noe om utviklingen på de andre tellepunktene. 
 
Ny infrastruktur:  I 2014 ble ny gang- og sykkelvei fra Møglestu til Storemyr i Lillesand bygd ferdig 
og satt i drift.  Det er ferdigstilt fire innfartsparkeringer, én i Lillesand, én i Vennesla og to i 
Kristiansand. Nytt kollektivfelt ble satt i trafikk på E18 fra Vollevann til Bjørndalsletta. 
I tillegg er det bygd ni snarveier i regionen, samt fortau langs Rv 41 fra Boen til Krageboen. 
 
Ulykker: Ulykkesstatistikken for Kristiansandsregionen i 2014 viser at to ble drept i trafikken, én ble 
meget alvorlig skadd, og 19 ble alvorlig skadd. Antall trafikkdrepte er det laveste på 2000-tallet. Det 
samme gjelder antall meget hardt skadde. Men antall alvorlig skadde var høyt, det høyeste siden 
2006. 
 
Luftforurensning: Utslipp av NOX og svevestøv i 2014 overskred ikke forskriften om 
luftforurensning. Det synes å være en trend at NOX-utslippene er på vei nedover.   
 
Regnskap 2014:   
 
Kristiansand kommune:  
Regnskapet for ATP - Kristiansand kommune viser en balanse ved utgangen av 2014 på   
ca. 7 mill. kr. Etter avsetning til bundne fond var det ved årsskiftet et resultat / udisponert beløp på 
ca. 1,8 mill. kr.  
 
Vest-Agder fylkeskommune: 
I 2014 er det regnskapsført bruk av 70,9 mill. kr av de samlede belønningsmidlene. Av 
belønningsmidlene som regnskapsførers i Vest-Agder fylkeskommune ble det overført 
19,2 mill. kr av 2009-2012 midlene og 69,5 mill. kr av 2013-2016 midlene til 2015. Renter på 
belønningsmidlene som står på konto i VAF beløp seg til 2,565 mill. kr i 2014. 
  
For Mykpakke er det regnskapsført et forbruk av  20,7 mill. kr i 2014. 
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2. Generelt om ATP-samarbeidet 

 
ATP-prosjektet, som startet i 2004, ble fra 2010 permanent regionalt samarbeid.  
Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet.  
 
Samarbeidspartnere 
 
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. 
Fylkeskommunene: Aust-Agder og Vest-Agder. 
 
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene, de to fylkeskommunene og Statens 
vegvesen er representert. 
 
ATP-sekretariatet 
 
ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. 
Grovt sett er oppgavefordelingen i sekretariatet slik:  
 
Kristiansand kommune   
- oppfølging av gang- og sykkelveier i myk pakke og ansvar for gang/sykkel generelt  
- ansvar for etablering av innfartsparkering 
- utarbeidelse av miljøplan – luftforurensning trafikk  
- planlegging og gjennomføring av adferdsaksjoner sykkel, gang og buss 
- forvalter Belønningsmidler 2009  
 
 
Vest-Agder fylkeskommune 
- innehar teknisk sekretariat  
- hovedansvar for myk pakke 
- ansvar for trafikksikkerhet 
- ansvar for kollektivtrafikk 
- forvalter Belønningsmidler for årene 2010-2012 
- forvalter Belønningsmidler for årene 2013-2016 
 
Personell i sekretariatene i 2014: 
 
Kristiansand: Øystein Holvik – sekretariatsleder (1. halvår), Christen Egeland – rådgiver 
og Bjørne Jortveit – rådgiver. 
 
Vest-Agder fylkeskommune: Jan Otto Hansen - sekretariatsleder, Egil Strømme - rådgiver.  
I tillegg bidrar samferdselssjef Vidar Ose og fylkeskommunens politiske sekretariat. 
 
 
Saksbehandling  
 
Sekretariatet forbereder saker til fagrådet og klargjør saker til ATP-utvalget.  
Vanligvis innstiller fagrådet til ATP-utvalget. Men i saker som må på høring til kommunene, er det 
rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet som innstiller. Endringer i myk pakke og 
Belønningsavtalene 2009-2012 og 2013-2016 sluttbehandles i Vest-Agder fylkesting. 
 
Møter i 2014: I 2014 ble det avholdt 4 møter i ATP-utvalget. 7 saker ble behandlet. 
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ATP-utvalgets sammensetning 2014 
 

1 Terje Damman, leder, VAF 11 Vidar Lynnæs, Kr.sand 
2 Thore Westermoen, VAF 12 Leif Oskar Hopland, Kr.sand 
3 Kåre Glomsaker, VAF 13 Torhild Bransdal, nestleder, Vennesla 
4 Sigmund Oksefjell, VAF 14 Åse Ragnhild R. Severinsen, Søgne 
5 Anne Bystadhagen, VAF 15 Johnny Greibesland, Songdalen 
6 Maiken Messel, AAF 16 Arne Thomassen, Lillesand 
7 Grete Kvelland Skaara, Kr.sand 17 Arild Einar Espegren, Birkenes 
8 Hans Otto Lund, Kr.sand 18 Gro Anita Mykjåland, Iveland 
9 Åse G. Paulsen, Kr.sand  Johan Mjaaland, SVV 

10 Arvid Grundekjøn, Kr.sand   

 
 
Fagrådet  
 
Det har ikke vært arrangert egne møter i fagrådet i 2014. Det har pågått svært mye arbeid 
i ATP-regionen innfor Bymiljøavtalen og i plansammenheng ellers.  Aktiviteten har vært så høy at 
sekretariatet ikke har hatt kapasitet til å følge opp fagrådet.  Intensjonen er å komme i gang med 
møter i fagrådet så snart ressurssituasjonen gjør det mulig. 
 
 Sykkelgruppa og kollektivgruppa 
 
ATP-sekretariatet leder to administrative arbeidsgrupper, sykkelgruppa og kollektivgruppa.  
Sykkelgruppa består av en representant fra hver kommune, representanter fra Statens vegvesen, 
Vest-Agder fylkeskommune, Trygg trafikk, Bedriftsidretten, politiet og ATP-sekretariatet. Alle tema 
knyttet til planlegging, bygging av drift av gang- sykkelveiene tas opp i gruppa. 
Kollektivgruppa består av representanter fra Statens vegvesen, Agder Kollektivtrafikk, By- og 
samfunnsenheten i Kristiansand kommune og ATP-sekretariatet.  
 
 
Bymiljøavtalen 
 
Våren 2014 startet arbeidet med å lage et første forslag til innhold, prosjektportefølje i en 
bymiljøavtale. Det ble dannet tre arbeidsgrupper – en for kollektiv, en for sykkel og en for gange. 
 
Kollektivgruppen 
 
Kollektivgruppen i bymiljøarbeidet er ansvarlig for kollektivdelen. Gruppen består av representanter 
for Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Agder kollektivtrafikk AS, Kristiansand 
kommune, Søgne kommune og Vennesla kommune. 
 
Utgangspunktet for arbeidet er at miljøvennlig transport skal ta all vekst i persontransport i 
byområdet. Det er med utgangspunkt i dette utarbeidet en rapport som beskriver et kollektivtilbud i 
2025 med dobbelt så stor kapasitet som dagens kollektivtilbud. 
 
Rapporten beskriver både infrastrukturtiltak som er nødvendige for å realisere dette, og driftsutgifter 
som et slikt kollektivtilbud vil gi.  
 
Kollektivgruppen består av:  
Thomas Rud Jensen (AKT), Jostein Akselsen (SVV), Jan Otto Hansen (VAF), Egil Strømme (VAF), 
Øystein Holvik (konsulent), Jan Erik Lindjord (Kristiansand kommune), Ingrid Sæther Konsmo 
(Vennesla kommune, Glenn Oskar Austegard (Søgne, Lars Rugtvedt (Jernbaneverket), Hilde 
Bergersen (AKT), Petter Hammarstrøm (Aust-Agder fylkeskommune) og Alf Inge Helle (SVV).  
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Sykkelgruppen  

 
En arbeidsgruppe bestående av Statens Vegvesen, Kristiansand kommune og Vennesla kommune 
som representant for de øvrige ATP-kommune fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til prioritering av 
ulike sykkeltiltak til bymiljøavtalesøknaden. Alle tiltak som var nevnt i sykkelhandlingsplanen, men 
ikke gjennomført, ble vurdert. I tillegg meldte kommunene i flere omganger inn aktuelle tiltak, som 
alle ble vurdert. 
 
Prioriteringene ble gjort ut i fra kriterier anbefalt av ATP-utvalget 13.6.2014: 
 

1. Tiltak på strekninger med høy sykkeltrafikk eller potensial for høy sykkeltrafikk prioriteres 
høyest (etablering av ny sykkelvei/felt, standardforbedring av eksisterende anlegg, 
trafikksikkerhetstiltak). 

2. Sykkeltiltak med stor lokal betydning, bl.a. sykkeladkomst til 
kommunesenter/kommunedelssentra. 

 
 
ATP-modellen ble brukt for å si noe om hvor mange potensielle brukere som var knyttet til hvert 
tiltak. I tillegg vurderte gruppa hvor godt tilbudet på de aktuelle strekningene er i dag, og hvor stor 
forbedring hvert av tiltakene vil medføre. Øvrige vurderinger av mer politisk art, som «riktig» 
fordeling mellom deltakende kommuner, rekkefølgekrav for ønskede utbyggingsområder, 
strekninger med høy symbolverdi osv. ble ikke tatt hensyn til i utarbeidelsen av 
prioriteringsrekkefølgen. Det ble gjort kostnadsoverslag på de utvalgte tiltakene. 
 
Arbeidsgruppa bestod av: 
Bjørne Jortveit (ATP/Kristiansand kommune), Christen Egeland (ATP/Kristiansand kommune), 
Inger Egeland (SVV), Ingrid S. Konsmo (Vennesla kommune) og Per Kjelsaas (Kristiansand 
kommune). 
 
 
Gangegruppen  

 
En arbeidsgruppe bestående av Statens Vegvesen, Kristiansand kommune og Søgne kommune 
som representant for de øvrige ATP-kommune  fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til prioritering av 
ulike gangetiltak til bymiljøavtalesøknaden. Kommunene ble bedt om å sende inn forslag til tiltak 
med beskrivelse av tiltakene med kart, kostnadsoverslag og intern prioritering. Kartleggingen 
omfattet ulike gangetiltak, kartlegging av snarveier, behov for oppgradering grus, asfalt, belysning 
og behov for nye snarveier, fortau og separering. Følgende kommuner sendte inn forslag til 
prioriterte tiltak: Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Søgne og Vennesla. Alle innsendte ble vurdert av 
arbeidsgruppen.  
 
Prioriteringene ble gjort ut i fra kriterier anbefalt av ATP-utvalget 13.6.2014: 
 
1.  Tiltak på strekninger med høy gangtrafikk eller potensiale for høy gangtrafikk prioriteres høyest 
(etablering av nye snarveier og sammenhengende gangarealer, separering av gående og syklende, 
belysning, benker og trafikksikkerhetstiltak). 
2.  Gangetiltak med stor lokal betydning, bl.a. gangadkomst til kommunesenter  / 
kommunedelssentra. 
 
Vurderinger: 
Arbeidsgruppa har gjort en subjektiv vurdering av viktigheten av tiltakene. Ved gjennomgang av 
analysekart med trafikkstrømmer fra ATP-modellen viste det seg at registrering av forbindelseslinjer 
for gange og sykkel var mangelfulle. Det forekom brudd i forbindelseslinjer som dermed ble en 
feilkilde i analysene. Modellen ble brukt til vurdering av ti ulike gangetiltak der det var mulig til å 
tallfeste antall personer, som potensielt ville ha nytte av tiltaket.  
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Arbeidsgruppa bestod av: 
 
Wanda Nor (SSV), Arnfinn Haaverstad (Søgne kommune), Rita Galteland (Oppvekst, Krs. 
kommune), Terje Askildsen (Parkvesenet, Krs. kommune), Per Kjelsås (Ingeniørvesenet, Krs. 
kommune) og John Johansen (By og samfunn, Krs. kommune). 
 
 

3. Befolkning  
 
Befolkningsutviklingen 2010-2014 
Veksten fra 2013 til 2014 var 1,4 % for hele Kristiansandsregionen. I perioden 2010-2014 var 
veksten 5,7 %. Befolkningen ved utgangen av 2014 var faktisk folkemengde (SSB).  

 
Område Befolkning 

2010 
Befolkning 

2011 
Befolking 

2012 
Befolking 

2013 
Befolking 
2014 

Vekst 
2013-14 

Vekst 
2010-14 

Kristiansand 82 394 83 243 84 476 85 983 87 395 1,6 % 6,1 % 

Søgne 10 709 10 855 10 960 11 005 11 145 1,3 % 4,1 % 

Songdalen 5 999 6 165 6 285 6 303 6 348 0,7 % 5,8 % 

Vennesla 13 334 13 583 13 756 13 986 14 060 0,5 % 5,4 % 

Lillesand 9 713 9 878 10 032 10 106 10 277 1,7 % 5,8 % 

Birkenes 4776 4 828 4 956 4 993 5 053 1,1 % 5,8 % 

Iveland 1 305 1 298 1 283 1 314 1 308 -0,5 % 0,2 % 

Kristiansands-
regionen 

128 230 129 850 131 748 133 690 
 

135 586 
 

1,4 % 5,7 % 

 
 

4. Belønningsavtalene 
 
En ny fireårig 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 skal midlene utbetales slik: 
 
- 45 mill. kr i 2013 
- 80 mill. kr i 2014 
- 80 mill. kr i 2015 
- 80 mill. kr i 2016 
 
Høsten 2013 ble det utbetalt 45 mill. kr, for det første året i avtalen. Våren 2014 ble det utbetalt 
80 mill. kr. I en egen rapport til Samferdselsdepartementet har ATP-samarbeidet redegjort for bruk 
av midler i 2014. Denne rapporten ble godkjent i ATP-utvalget 14. februar. 
 
Gammel belønningsavtale 2009-2012 
I samme rapport som er nevnt over har ATP-samarbeidet redegjort for hva som er gjort av tiltak for 
midler fra belønningsperioden 2009-2012. Det er også gjort greie for pengebruk, hvor mye som 
gjenstår av ubrukte midler, og hva disse midlene skal brukes til.  
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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 Gartnerløkka 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 vei 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. 
 

 

Statistikk for personbiltrafikk i rushtiden 
 

 
Morgenrush på Oddernesbroa. Foto: Bjørne Jortveit 
 
 
Statistikken viser at personbiltrafikken i rush 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%.  
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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. 
 
 
 
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  
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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. Infrastruktur-prosjekter 
 
Utbygging av infrastruktur er et helt sentralt og langsiktig virkemiddel for å redusere biltrafikk. I 
perioden 2009-2013 er det bygd drøyt 4 km kollektivfelt / bussgater og i drøyt av 23 km gang- og 
sykkelveier.  I tillegg er det bygd gang- og sykkelveier inne i nye boligområder som ikke omtales i 
denne rapporten.  
 

6.1 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 2013. 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 9 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 startet / pågikk arbeidet med å bygge kollektivfelt for å sluse  
bussene fram i morgenrushet. 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 / bussgate som er bygd i perioden 
2009-2014, og i tillegg hva som skal bygges i 2015/2016. 
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    6.2 Mindre kollektivprosjekter -  myk pakke 
 
I myk pakke avsettes årlig 1 mill. kr til mindre kollektivtiltak. Tilskuddet til de ulike prosjektene vil 
som hovedregel være en delfinansiering av tiltakene. Kriteriene for tildeling er nytteeffekt av 
tiltakene, og prinsippet om at hver kommune bør få tilskudd til ett prosjekt det er søkt om tilskudd til. 

 
Tildeling 2014: 
 
Kommune Prosjekt kr 

Iveland Busslomme Fv 403 Skaiaa 150.000 

Songdalen Ingen prosjekter  

Søgne Årosskogen 100.000 

Lillesand Rest til Viadukten 100.000 

Vennesla Leskur på Sentrumsveien, 2 stk. 200.000 

Kristiansand Busslommer Nikkelveien – 
Hanneviktoppen - Eigevannsveien 

300.000 

Birkenes Busslomme og ventebu Bakkemoen 150.000 

Sum  1.000.000 

 

 
 
6.3 Annen infrastruktur for kollektivtrafikk 
 
Sanntid og ITS baksystem  
 
I 2014 startet et prosjekt med bussprioritering 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 for 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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6.4 Infrastruktur innfartsparkering 
 
I 2014 ble åpnet fire nye innfartsparkeringer som hovedsakelig er finansiert med midler fra  
belønningsperioden 2009-2012: Erkleivvegen i Vennesla, Kjerlingland i Lillesand og Flekkerøy og 
Rona i Kristiansand. 
 
 
Erkleivvegven, Vennesla 
Vennesla kommune startet høsten 2013 med grunnarbeidene til en ny stor innfartsparkering ved 
Erkleivvegen, nær Vennesla sentrum. Prosjektet ble suksessivt tatt i bruk utover i 2014, og endelig 
ferdigstilt i desember 2014 med til sammen 96 biloppstillingsplasser g to ladestasjoner for elbil. 
Statistikk viser at antall 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 (1 mill. kr). 
 
 
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 forbi disse busstoppene. Innfartsparkeringen er bygd for alle som bor i Lillesand / 
Birkenes, ikke minst de bor 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.  
 
 
 

 
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     

 
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.  
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Høsten 2014 ble det åpnet kollektivknutepunkt med innfartsparkering på Flekkerøy. På bildet 
mopedparkering, sykkelstativ, benker og sjåførbu. På et areal like ved er det 24 biloppstillings- 
plasser. Foto: Bjørne Jortveit  

 
 
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 hadde 30 plasser. Anlegget ble oppgradert med asfaltdekke høsten 2014.  
 

 
Innfartsparkeringen på Rona med plass til 50 biler ble åpnet sommeren 2014 og asfaltert 
på høsten. Foto: Bjørne Jortveit 
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6.5 Gang- og 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 
 
 
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- og sykkelvei med 
gående. Nå er gående og syklende også skjermet mot støy og vegstøv. 
 
Sykkelekspressvei langs Vågsbygdveien 
Tre nye parseller på sykkelekspressveien langs Vågsbygdveien ble fullført i 2014: 
 

  Fiskå – Eskefabrikken: 810 m 

  Hannevikdalen: 115 m 

  Kolsdalen: 365 m 
 
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. 

 
Gang-  og sykkelvei Fv 402  Møglestu-Storemyr 
Prosjektet i Lillesand ble satt i drift sommeren 2014. Mange elever fikk trygg skolevei. 
Gang- og sykkelveien er 1,3 kilometer lang og ca. 7,8 mill. kr. Anlegget går langs den 
travle riksvei 402 og binder sammen et område med skoler, barnehager, bedrifter  
og boliger. 
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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 
 
Bygging av separert gang- og sykkevei  langs Rv 9 på strekningen Gartnerløkka til Jørgen Moes 
gate var i full gang i 2014 -  med tilnærmet sykkelekspress-standard. Dette er av de mest trafikkerte 
gang-  og sykkelveiene i Kristiansand, både når det gjelder syklister og fotgjengere. Prosjektet 
bygges samtidig med nytt kollektivfelt på samme strekning  
 
GS E39 Hannevika-Kartheikrysset 
I 2014 ble separert gang- og 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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Fortau Boen-Krageboen Rv41 
Prosjektet ble Kristiansand bygd ferdig høsten 2014. Finansiert av bompenger. 

 
Oversikt nye / rehabiliterte gang-  og sykkelveier perioden 2009-2014: 
 
I perioden 2009-2014 er det bygd ca. 2,3 mil gang- og sykkelveier i Kristiansandsregionen. 
Inkludert er flere strekk på ekspressykkelvei, der det var gang- og sykkelvei fra tidligere. 
 
 
Anlegg Åpnet kommune Lengde  

Kom. vei. Tretjønnvn. GS og bro ved Presteheia 2009 Kristiansand 0,25 km 

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

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

Fv 204 Ausviga-Samfunnet 2009 Søgne 0,70 km 

Fv 461 Brennåsen-Nodeland 2010 Songdalen 1,60 km 

Rv 9 Homme-Skarpengland 2010 Vennesla 2,60 km 

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

Fv 452 Justvik-Fagerholt 2010 Kristiansand 2,45 km 

Rv 41 Ryen - Solsletta 2011 Kristiansand    1,30 km 

Kommunal vei Steindalen, Vågsbygd 2011 Kristiansand   0,40 km 

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

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

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

Fv  239 Møglestu - Stykkene 2011 Lillesand 1,20 km 

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

Oddernesveien-Torridalsveien, snarvei 
Sykkelekspressveien 

 
2012 

 
Kristiansand 

 
0,08 km 

Oddernesveien ved Oddernes kirke 
Sykkelekspressveien 

 
2012 

 
Kristiansand 

 
0,40 km 

Fv 456 Vågsbygdveien – Auglandsbukta 
Sykkelekspressveien 

 
2012 

 
Kristiansand 

 
0,19 km 

Fv 456 Vågsbygdveien - Lumber-Fiskå 
Sykkelekspressveien 

 
2012 

 
Kristiansand 

 
0,53 km 

Fv 303 Augland-vegstasjonen 2012 Kristiansand 0,51 km 

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

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

Totalt   18,68 km 

E18 Timeneskrysset-Sørlandsparken 2013 Kristiansand 1,14 km 

GS Fv 402  Møglestu-Storemyr 2014 Lillesand 1,30 km 

Sykkelekpressvei E18 Narviksbakken  2014 Kristiansand 0,50 km 

Sykkelekspressvei Fv 456 Fiskå-Eskefabrikken 2014 Kristiansand 0,81 km 

Sykkelekspressvei Fv 456 Hannevikdalen 2014 Kristiansand 0,12 km 

Sykkelekspressvei Fv 456 Kolsdalen 2014 Kristiansand 0,36 km 

GS E39 Hannevika-Kartheikrysset 2014 Kristiansand 0,15 km 

Totalt   22,94 km 
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6.6 Snarveier  

 
I 2014 ble det bygd / rehabilitert en rekke snarveien i regionen. Finansieringskilde bompenger  
og ATP-midler. 
 
 

Kommune  Prosjekt 

Lillesand FV237 - Tingsaker Terrasse  

Søgne Fra Fåmyra og til boligfeltet i Røseveien/Moneveien 

Kristiansand Voie 

Kristiansand Suldalen 

Kristiansand Setesdalsveien 

Kristiansand Odderhei-Dvergsnes 

Kristiansand Haumyrheia 

Kristiansand Dvergsnes 

Kristiansand Berhusveien 
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7. Trafikkulykker og trafikksikkerhet 
 
Ulykkesstatistikken for Kristiansandsregionen i 2014 viser at to ble drept i trafikken, én ble meget 
alvorlig skadd, og 19 ble alvorlig skadd. Antall trafikkdrepte er det laveste på 2000-tallet. Det 
samme gjelder antall meget hardt skadde. Men antall alvorlig skadde var høyt, det høyeste siden 
2006. Legger man sammen ulykkene i de tre kategoriene «drepte», «meget alvorlig skadde» og 
«alvorlig skadde», kommer 2014 dårlig ut – til sammen 22. Man må tilbake til 2010 for å finne et så 
høyt totalt ulykkestall. 
 
I 2014 var det ingen sykkelulykker i vår region med døden til følge. Det var heller ingen 
sykkelulykker med «meget alvorlig skade». Derimot steg antall «meget alvorlige ulykker»  fra  
tre i 2013 til fem i 2014. Sykkelulykker med «lettere skade» sank fra 19 til 15.  Statistikken baserer 
seg på politimeldte ulykker.  Det er mørketall fordi en god del ulykker ikke blir meldt til politiet, og 
fordi legevaktene ikke rapporterer på slike ulykker. 
 
 
Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for TS-arbeidet i regionen. Fylkeskommunen finansierer 
de to prosjektene 18+ og Nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen.  
 

 
Diagrammet viser antall dødsulykker og antall hardt skadde i trafikken i Kristiansandsregionen. I 2014 økte 
kategorien alvorlig skadde, mens antall meget alvorlig skadde og antall trafikkdrepte gikk ned.  
 (Kilde: Statens vegvesen) 
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Diagrammet viser politimeldte sykkelulykker i perioden 2003-2014. I 2014 var det verken  
dødsulykker eller «meget alvorlige skadde». Men 5 ble «alvorlig skadd». Det er 2 mer enn i 2013. 

Kilde: Statens vegvesen 

 

 
 
 
Fordeling av sekkepostmidler TS myk pakke  
 
Hvert år avsettes vekselvis én mill. kr og to mill. kr. til mindre trafikksikkerhetstiltak (bompenger myk 
pakke). I 2014 var det satt av to mill. kr til dette formålet. En arbeidsgruppe med representanter fra 
Statens vegvesen og ATP- sekretariatet i Vest-Agder fylkeskommune vurderte innkomne søknader 
fra kommunene. Fordelingen av midler til trafikksikkerhetstiltak er foretatt etter følgende kriterier: 
 
1. Hvor trafikkfarlig er nåsituasjonen? 
2. Hvilken effekt vil tiltaket gi? Også sett i lys av befolkningsmengde. 
3. Geografi. Hver kommune bør få innvilget minst ett prosjekt. 

4. Større kostbare prosjekt prioriteres ikke over denne potten. 

 
Fordelingen av TS-midler i 2014: 
 

Kommune Prosjekt kr 

Iveland Busslomme Fv 403 Skaiaa 150.000 

Songdalen Gangvei til crossbane – Svarttjønn Fv 303  300.000 

Søgne Veilys Rest fra 2013 Linnegrøvan  150.000 

Søgne Fartshump Rådhusveien 150.000 

Lillesand TS tiltak Reise - Tingsaker skole Fv 237 300.000 

Vennesla 
 

Fortau på Stemmyr. Tilsagn om mer penger i 2015 til 
Drivenesveien kommunal vei 

150.000 

Kristiansand 
 

Kryssutbedring Nikkelveien – 
Hanneviktoppen - Eigevannsveien 

650.000 

Birkenes Veilys Engesland Fv 405 150.000 

Sum  2.000.000 
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8. Luftforurensning  
 
Svevestøv og NO2 overvåkes kontinuerlig på to punkter i Kristiansand – ved Gartnerløkka og i 
Stener Heyerdals gate.  
 
Årsgrenseverdi for NO2 i henhold til forskrift om begrensing av forurensing er 40 µg/m³. 
Grenseverdien i forskriften overholdes. Totalt sett viser måleresultatene for de siste årene at det er 
en positiv trend i forhold til NO2 utslipp, dvs. at utslippet reduseres.  
 
I henhold til forskrift om begrensning av forurensning, skal døgngrenseverdier av svevestøv ikke 
overskrides mer enn 35 ganger i året. I 2014 var det 7 overskridelser ved målestasjonen ved 
Gartnerløkka og 2 overskridelser ved målestasjonen i Stener Heyerdals gate. Forskriftens krav 

overholdes. 
 

 
Piggfritt litt ned 
En spørreundersøkelse gjort av Respons Analyse viste at 57 % av bilførerne i 
Kristiansandsregionen kjørte piggfritt i 2014, mot 58 % i 2013 og 61 % i 2012.. Det er altså en 
tendens til at flere kjører med piggdekk. I 2014 svarte 40 % at de kjørte med piggdekk.  I 2013 
oppgav 39 at de kjørte piggdekk. I 2012 var piggdekk-andelen 37 %. 
 
Bilistene blir også spurt om hvilken dekktype de vil velge neste gang skal kjøpe dekk.  
54 % svarte at de vil velge piggfrie dekk, mens 37 % svarte piggdekk. Det er nøyaktig det samme 
som bilførere svarte på tilsvarende undersøkelse i 2013. I 2012 var det 60 % som svarte at de ville 
velge piggfrie dekk. 
 

 
Utslipp av nitrogen 

 
Årsgrenseverdi for NO2 i henhold til forskrift om begrensing av forurensing er 40 µg/m³.  
NO2-innholdet i luften gikk i positiv retning i 2014. 
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Utslipp av svevestøv 

 
Klima- og forurensningsdirektoratet tillater overskridelser på anbefalte grenseverdier 35  
dager i året. I 2014 ble grenseverdien overskredet 7 dager ved målestasjonen ved Gartnerløkka. 
og to overskridelser i Stener Heyerdals gate (bybakgrunn). 
 

 
 

9. Kampanjer og aksjoner  
 
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 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. 
 
 
 

 
«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 
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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.  
 
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.  
 

http://www.jegkjorergront.no/
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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.  
 
 

Sykle til jobben 
 
Også i 2014 gav ATP et tilskudd til den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen. Dette tilskuddet 
(150.000 kr) sikrer befolkningen i Kristiansandsregionen gratis deltakelse i kampanjen. I vår region 
deltok det drøyt 1700 deltakere. I 2012 deltok ca. 1300. 
 

 
Europeisk mobilitetsuke 
 
Under Bilfri dag ble foreninger, lag, bedrifter og privatpersoner ble invitert til å bruke hver sin 
parkeringsplass i Skippergata slik de ønsket. Publikum mente Agder Parkour stod for den beste 
parkeringsplassen, som dermed ble premiert med 10.000 kr. Andrepremien på 5000kr gikk til 
Kristiansand Speedway. ATP bidro med sykkeldrevet PA-anlegg, og delte ut informasjon om grønn 
transport og bruk av byrom. 
 
På sykkeldagen tilbød ATP, i samarbeid med byens sykkelforhandlere, sykkellykter og hjelmer til 
sterkt subsidierte priser, gratis sykkelservice, kart og mulighet til å diskutere hvordan forholdene for 
syklende kan bli enda bedre. 

 

Sykkelmagasinet 
 
Sykkelmagasinet til alle husstander i Kristiansandsregionen ble utgitt for 10. gang. Hovedsaken var 
sykkelbyen Kristiansand – Norges beste sykkelby.  
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10. Regnskap 
 
Regnskap ATP-samarbeidet Kristiansand kommune 
 
I Kristiansand kommunes regnskap trekkes det ut to separate regnskap for ATP-samarbeidet. 
Det ene er et driftsregnskap som på inntektssiden inkluderer 35 kr per innbygger fra kommunene 
og er årlig tilskudd fra de to fylkeskommunene, og som på utgiftssiden inkluderer lønnsutgifter og  
kostnader knyttet til kampanjer, utredninger og mindre infrastrukturtiltak. 
Det andre er et investeringsregnskap som inkluderer statlige belønningsmidler fra 2009  
og renter på disse og kostnader knyttet til større infrastrukturprosjekter 
 
Fra 2014 til 2015 ble det fra de to regnskapene overført 7,029 mill. kr i ubrukte ATP-midler 
(balanse). Det meste av disse midlene er bundet opp i vedtatt prosjekter. Men ca. 1,8 mill. kr er  
udisponerte midler. Disponering av disse midlene gjøres i forbindelse med revidert budsjett som 
behandles i ATP-utvalget 12. juni 2015. 
 
 

Balanse 31.12 2014 investeringsmidler 4 108 901 

Balanse 31.12 2014 driftsmidler 2 920 166 

Balanse total 7 029 067 

 
 

Resultat / udisponert    investeringsregnskap 1 258 901  

Resultat / udisponert   driftsregnskap 568 166 

Totalt udisponerte midler 1 827 067 
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ATP-samarbeidet. Investeringsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune 2013. 
Ansvarsområde 58003. 
 

  Utgifter Inntekter 
Mva 

komp 
Netto 

forbruk Budsjett 
Avvik 

budsjett 

 ATP-prosjekter:             

Porsjektledelse ATP 2 075   -82 1 993 0 -1 993 

Tollbodgata, Rådhuskvartalet  11 301   -2 260 9 041 709 797 700 756 

Endeholdeplass Voeibyen, planl.  25 356   -5 071 20 285 0 -20 285 

Totalt ATP-prosjekter 
38 732 0 -7 413 31 319 709 797 678 478 

  
        

    

Belønningsprosjekter:             

Kartheikrysset, kollektivfelt  0     0 500 000 500 000 

Bukkesteindalen Breimyr kollektivfelt 0     0 100 724 100 724 

Bussprioritering lyskryss 0     0 100 000 100 000 

Park & ride. Rona og Flekkerøy  1 373 592   -122 680 1 250 912 1 302 996 52 084 

Oddernesveien gang- sykkelvei  0     0 1 750 000 1 750 000 

GS E39 Hannevika-Kartheia  2 000 000     2 000 000 2 000 000 0 

Totalt Belønningsprosjekter  3 373 592 0 -122 680 3 250 912 5 753 720 2 502 808 

              

Sum alle prosjekt 3 412 324   -130 093 3 282 231 6 463 517 3 181 286 

              

Inntekter:             

Momskompensasjon   130 093         

Renter Belønningsmidler 2013    405 000         

Overført fra 2013   6 986 132         

Totalt alle prosjekter   7 521 225         

              

Balanse 31.12.14 / bundne fond  4 108 901           

 
 
Bundne midler investeringsregnskapet / resultat: 
 
Prosjekt kr 

Tollbodgata, kollektivgate Rådhuskvartalet 350 000 

Sykkelekspressvei 2 350 000 

Bussprioritering lyskryss 100 000 

Park & ride Flekkerøy 50 000 

Totalt bundne fond 2 850 000 

  

Balanse investeringsmidler 4 108 901 

Totalt bundne fond 2 850 000 

Resultat / udisponert  1 258 901 
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ATP-samarbeidet. Driftsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune 2013.  
Ansvarsområde 58540. 
 

  
Brutto 
forbruk Innt/refusj Mva komp 

Netto 
forbruk Budsjett 

Avvik 
budsjett 

Utgifter:             

ATP-samarbeidet ufordelt (fra 2013)  -9 041 -560 829   -9 041 0 -569 870 

Adminstrasjon faglig sekretariat  1 912 404 -663 568 -55 516 1 193 320 1 380 000 186 680 

Administrasjon politisk sekretariat  158 000     158 000 158 000 0 

Info gang / sykkel  2 782 378 -129 436 -276 191 2 376 751 2 500 000 123 249 

Kampanjer, info og mobilitetstiltak  190 443   -38 089 152 354 260 000 107 646 

Etablering av luftforurensningsmodell  0     0 400 000 400 000 

Kollektivkonferansen 2014 189 901 -7 392 -19 380 163 129 150 000 -13 129 

Transnovaprosjekt sykkel 126 976   -25 146 101 830 200 000 98 170 

Sykkelbarometer 368 066   -926 367 140 315 000 -52 140 

Vintersykling 135 192   -19 377 115 815 150 000 34 185 

Kampanje tidsdiff. bomsatser 340 207 
-38 313 -38 914 262 980 600 000 337 020 

Stimulere kollektiv/sykkel  102 
    102 250 000 249 898 

Tilskudd ladepunkt el-biler  0     0 90 000 90 000 

Ladepunkt elbil i p-anlegg  103 582   -716 102 866 150 000 47 134 

Elsykkel videregående skole / bedrifter 437 101   -87 229 349 872 500 000 150 128 

Tilsk. elsykler  arbeidspl./institusjoner  83 966   -16 793 67 173 70 000 2 827 

Sykkelparkering i kommunene  711 998   -25 387 686 611 297 000 -389 611 

Planlegging bypakke sykkel  31 500   -6 300 25 200 400 000 374 800 

Planlegging bypakke kollektiv  0     0 400 000 400 000 

Faktainnsamling kollektivtransport 0     0 400 000 400 000 

Kollektivutredning  Sørlandsparken 0     0 177 000 177 000 

Totalt 7 562 775 -1 399 538 -609 964 6 114 102 8 847 000 2 153 987 

Inntekter:             

Overført fra 2013             

Vest-Agder fylkeskomm.    564 000     564 000   

Aust-Agder fylkeskomm.    113 000     113 000   

Kommunene   5 198 000     5 198 000   

Inntekter refusjoner    1 399 538     0   

Momskompensasjon    609 964     0   

Budsjettreg. overført fra ansv. 58003    2 235 000     0   

Busjettregulering sykkelbarometer    363 438     0   

Totalt    10 482 940     5 875 000   

Balanse 31.12.14 / bundet fond 2015  2 920 166           
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Bundne midler driftsregnskapet / resultat 

 

Prosjekt kr 

Planlegging bypakke kollektiv 400 000 

Planlegging bypakke sykkel og gange 375 000 

Ladepunkt elbil 80 000 

Etablering av luftforurensningsmodell 400 000 

Faktainnsamling kollektivtransport 400 000 

Kollektivutredning Sørlandsparken 177 000 

Kampanje tidsdifferensierte bomsatser 270 000 

Stimulere sykkel og gange 250 000 

Totalt bundne fond 2 352 000 

  

Balanse driftsmidler 2 920 166 

Toltalt bundne fond 2 352 000 

Resultat / udisponert  568 166 
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