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1. Innledning 
Belønningsavtalene skal bidra til å nå målet om nullvekst i personbiltrafikk i de store byområdene. I 

Kristiansandsregionen forvalter Areal- og transportplansamarbeidet (ATP) disse belønningsmidlene 

for å få et effektivt og miljøvennlig transportsystem, med et sterkt fokus på målet om nullvekst i 

personbiltrafikk. Geografisk omfatter ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen 5 kommuner: 

Kristiansand, Birkenes, Iveland, Vennesla og Lillesand. I tillegg er Agder fylkeskommune en del av 

samarbeidet. 

Rapporten omtaler bruken av belønningsmidlene i 2021. Det omtales midler fra belønningsavtalen 

2020-2023. I tillegg rapporteres bruken av gjenstående midler fra belønningsavtalene 2013-2016 og 

2017-2019. 

To viktige faktorer har påvirket reisevanene i Kristiansandsregionen i 2021. Den ene er 

koronapandemien som påvirket både hvor mye og hvordan befolkningen reiser. Mange jobbet fra 

hjemmekontor og de fleste har unngått kollektivtransport etter myndighetenes oppfordring. Den 

andre faktoren er fraværet av bompengeinnkreving fra januar til og med august 2021.  I dette 

tidsrommet har fraværet av bompenger bidratt til økt bruk av personbiler. Målet om nullvekst i 

personbiltrafikk i Kristiansandsregion har ikke blitt nådd i 2021.  

Rapporten gir oversikt over bruk av belønningmidler og trafikkutvikling i lys av de nevnte 

påvirkningene.  

Innledningsvis beskriver rapporten avtaleperioder og midler som forvaltes. Kapittel 2 belyser 

utviklingen i trafikkstatistikk og  virkemiddelbruken i 2021. Kapittel 3 gir oversikt over gjennomførte 

prosjekter i 2021. Det omtales prosjekter som ble finansiert både av belønningsmidler og driftsmidler. 

Til slutt viser rapporten bruk av gjenstående midler fremover.  

 

 

1.1 Belønningsavtalenes økonomiske rammer 
 

Belønningsavtalen 2020-2023   

 

Kristiansandsregionen søkte om ny belønningsavtale for 2020-2023 i desember 2019. I mai 2020 ble 

det innvilget en ny belønningsavtale for 2020-2023 på totalt 360 mill. kr, fordelt med 90 mill. kr pr år.  

ATP-utvalget vedtok fordeling av prosjektporteføljen i avtalen på møtet 19. juni 2020, med følgende 

årlig budsjett:  

2020 2021 2022 2023 SUM 

83 mill. kr 92 mill. kr 92 mill. kr 93 mill. kr 360 mill. kr 

 

Belønningsavtalen 2017-2019  

 

Belønningsavtalen 2017-2019 ble undertegnet 30. mai 2017 av Samferdselsdepartementet og 

regionen v/ Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Avtalen hadde følgende fordeling 

av de årlige beløpene: 
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2017 2018 2019 SUM 

120 mill. kr 90 mill. kr 90 mill. kr 300 mill. kr 

 

Belønningsavtalen 2013-2016   

 

Den 13. september 2013 ble det inngått belønningsavtale mellom Kristiansandsregionen v/ Vest-

Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Samferdselsdepartementet. I perioden er det 

utbetalt 285 mill. kr i ordinære belønningsmidler og 65 mill. kr i ekstra belønningsmidler – totalt 350 

mill. kr.  

1.2 Måloppnåelse 
I belønningsavtalen blir regionen målt på nullvekst i personbiltrafikken i perioden 2020-2023. Målet 

er ikke nådd i 2021.  

Personbiltransport har gått opp i Kristiansandsregionen i 2021. Det skyldes en kompleks situasjon i 

Kristiansandsregionen hvor koronapandemien har påvirket reisevaner i tillegg til manglende 

bompengeinnkreving i åtte måneder.  

 

 

2. Transportutvikling i Kristiansandregionen 2021 
 

I dette kapittelet omtales transportutviklingen i Kristiansandsregionen. ATP-samarbeidet blir målt på 

nullvekst i personbiltransport. I avsnitt 2.1 vises statistikken over personbiltrafikk de siste årene. 

Nullveksten avhenger i store grader av dem som velger å ikke ta bilen. Sykkel og kollektivtransport 

måles derfor regelmessig. Disse målingene vises i avsnittene 2.2 og 2.3.  

 

2.1 Personbiltrafikk 
 

 

Figur 1: Estimert endring i trafikkmengde for Kristiansandsområdet, Byindeks 2016 – august 2021, Statens vegvesen 

Figur 1 viser utviklingen i byindeksen for Kristiansandsregion mellom 2016 og august 2021. Byindeksen 

er utviklet av Statens vegvesen. Den beregner endringen i trafikkmengden på vegnettet i byområder. 

Byindeksen brukes til oppfølging av byvekstavtaler og belønningsavtaler. Byindeksen omfatter 
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tellepunkter og dermed trafikk i alle de fem kommunene, i motsetning til tidligere målinger i 

bomstasjonene. Ifølge tabellen har personbiltrafikken økt med 5,1 % fra 2020 til 2021. I perioden 2016 

til 2021 var økningen mindre, ettersom den var da 3,8%.  

For 2021 er byindeksen bare oppdatert til august. Når det sammenliknes med 2020 sammenfaller 

perioden i 2021 både med den perioden med de strengeste koronatiltakene i 2020 og fraværet av 

bompengeinnkreving i 2021. Perioden som sammenliknes er dermed den perioden med størst avvik 

fra en «normaltilstand». 

I byindeksen for Kristiansandsregion 2016 – august 2021 beskriver Statens vegvesen de trafikale 

konsekvensene av tiltakene mot koronaviruspandemien som følgende: «Fra mars 2020 er trafikken i 

stor grad påvirket av tiltak mot spredningen av det nye koronaviruset. Trafikken varierer i takt med de 

til enhver tid gjeldende tiltak. Enkelte tiltak har ført til nedgang i trafikken, som utstrakt bruk av 

hjemmekontor og færre arrangementer der folk møtes fysisk. Oppfordringen om å unngå å benytte 

kollektivtrafikk dersom mulig, har gjerne bidratt til å øke personbiltrafikken noe, men totalt sett har 

tiltakene stort sett ført til mindre biltrafikk.» 

I Kristiansandsregion har personbiltrafikken økt i 2021. Sammen med koronasituasjonen er manglende 

bompengeavtale fra januar til august de viktigste årsakene til denne utviklingen. Bompenger er et 

hovedtiltak mot trafikkvekst. Det må antas at flere valgte å kjøre bil fordi det ble billigere. Dessuten 

har den store veksten i andelen elbiler fortsatt. Elbiler betaler halv takst noe som demper den 

trafikkregulerende effekten av bompengene. 

I tillegg opplevde Agder rekordsommer for turisme i 2020 og 2021. Figur 2 viser at trafikken økte både 

i juli 2020 og juli 2021 sammenlignet med måneden året før. Økningen i 2021 kan sies å legge seg oppå 

økningen vi så i 2020. Regjeringer advarte mot reiser til utlandet og mange nordmenn valgte å tilbringe 

ferie i Norge. Økning i trafikken i juli 2021 må derfor også sees i forbindelse med koronapandemien.   
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Figur 2: Estimert endring i trafikkmengde per måned, Byindeks 2016 – august 2021, Statens vegvesen 
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Figur 3: Trafikk registrert i bomstasjonene per måned 2016-2021. Alle lette biler. 

Bomstasjonene i Kristiansandsregion har ikke registrert bilpasseringer før september 2021 grunnet 

fraværet av bompengeinnkreving. De fire siste måneder 2021 ble det registrert flere passeringer i 

bomstasjonene enn årene før. Det tyder på at transportvanen har blitt påvirket av fraværet av 

bompengeinnkreving og koronatiltakene, og at det vil ta noe tid før dette endres tilbake.  

Trafikken i rushtiden har økt lite de siste årene. Figur 4 under viser at trafikken i rushtiden var lavere 

i oktober 2021 enn oktober 2018 og 2019. De andre måneder viser lite forskjell med årene før.  

 

Figur 4: Trafikk registrert i bomstasjonene per måned 2016-2021. Alle lette biler i rushtiden. 

1000000

1100000

1200000

1300000

1400000

1500000

1600000

1700000

1800000

Lette biler

2016 2017 2018 2019 2020 2021

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

Lette biler i rushtiden

2016 2017 2018 2019 2020 2021



8 
 

 

Figur 5: Trafikk registrert i bomstasjonene per måned 2016-2021. Alle lette biler utenfor rushtiden. 

Trafikk utenfor rushtiden har vært nokså stabil over mange år i Kristiansandsregionen. Dette vises i 

figur 5. I 2021 derimot har trafikken utenfor rushtiden økt.  

Hvis man ser figur 4 og 5 i sammenheng, vises det at en betydelig del av økningen i 

personbiltransport er knyttet til trafikken utenfor rushtiden. Økningen er antakeligvis lite koblet til 

jobbreiser. Det antas at flere har valgt bilen som transportmiddel til fritidsaktiviteter for å unngå 

kollektivreiser.  

 

Figur 6: Andel elbiler registrert i bomstasjonene 2013-2021 

Andel elbiler i trafikken øker stadig i Kristiansandsregionen slik som figur 6 viser. 22,8% av alle lette 

biler som passerte bomstasjonene mellom september og desember 2021, var elbiler. Elbiler teller 

som vanlige lette biler i byindeksen, og andel elbiler påvirker derfor ikke nullvekstmålet. På den 

annen side bidrar elbiler til å redusere klimagassutslipp, luftforurensning og støy – tre hovedmål av 

belønningsavtalen.  Kontinuerlig økning i andel elbiler i Kristiansandsregionen er positivt for 

bymiljøet, men om elbiltrafikken øker er det negativt for nullvekstmålet. 
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Figur 7: Trafikk registrert i bomstasjonene 2017-2021. Tunge biler. 

Antall tunge biler inngår ikke i målet om nullveksten. Antall tunge biler har økt over de siste årene. 

Figur 7 viser ingen tydelig endring fra 2020 til 2021. 

 

Figur 8: Antall biler passert trafikktellere til Statens vegvesen 2019-2021 

Statistikk fra bomstasjonene i Kristiansandsregionen er ufullstendig i 2021. Det ble bare registrer 

passeringer fra september til desember. Det kan være interessant å sammenligne disse tallene med 

statistikken til Statens vegvesens tellepunkter (figur 8). Disse skiller ikke mellom lette og tunge biler. 

Kurven for september – desember 2021 ligner dem fra bomstasjonene. Antall passeringer var nokså 

høyt i september og oktober 2021. Det kjørte tydelig flere biler i november 2021 enn årene før. 

Tallene gikk ned i desember hvor det ble kjørt mindre enn årene før. Vi ser de samme tendensene på 

statistikken gjennom bomstasjonene. Samtidig viser vegvesenets tall at bilbruken var ganske høyt 

hele året. Sammenlignet med årene før, var tallene lavest i januar og mai, når samfunnet ble stengt 

ned på grunn av pandemien. Bilbruken økte betydelig i sommermånedene. Dette kan delvis relateres 

til rekordsommeren for turisme i Sørlandet, som omtalt tidligere. 
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Oppsummering av bilbruken i 2021 er at den har økt, spesielt utenfor rushtiden og i 

sommermånedene.  Økningen i personbiltransport er lite knyttet til jobbreiser i denne perioden. I 

tillegg har innslaget av trafikk fra utenfor regionen i sommermånedene økt betydelig sammenliknet 

med tidligere år. Ulike påvirkninger som korona og avgiftsfrihet har bidratt til økt bilbruk ved 

fritidsreiser i Kristiansandsregionen. 

 

2.2 Sykkel 
 

I sentrumsnære områder er sykkel et viktig alternativ til bil i hverdagen. Spesielt på jobbreiser kan 

sykkelen erstatte bilen til en viss grad.  

I Kristiansandsregionen viser reisevaneundersøkelse at mange sykler. Reisevaneundersøkelsen for 

2018/2019, som ble publisert i 2021, viser at 7% av daglige reiser gjennomføres med sykkel i regionen. 

Andelen sykkel på hverdagsreiser er høyest i Kristiansand sentrum og lavest i Vennesla, som vist på 

figur 9. Kristiansand sentrum omfatter i RVU de tilgrensende bydelene på begge sider av Kvadraturen. 

 

Figur 9:  Transportmiddelfordeling på daglige reiser, prosent. RVU 2018/19. 

Figur 10 viser antall syklister inn til Kristiansand sentrum. 2020 økte antall syklister ved Hannevika 

med rundt 15% sammenlignet med fjoråret. Ved Oddernesbroa økte antall syklister med 6% og ved 

Vollevannet økte antall syklister med 26% prosent sammenlignet med 2019. 
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Figur 10: Total antall passeringer sykkel 2018-2021, Statens vegvesen 

2021 viser sykkeltelleren ved Oddernesbroa et mye lavere antall syklister enn årene før. Det må sees 

i sammenheng med åpning av den nye gang- og sykkelbroen – Quartbroen. Quartbroen ble åpnet i 

desember 2020. Quartbroen ligger mellom Oddernesbroa og Lundsbroa, nedgangen i sykkeltrafikk 

kan derfor tilskrives overgang til den nye broa. Det ble etablert en sykkelteller ved Quartbro i 

sommeren 2020 som var godkjent fra slutten av juni.   

Det totale antallet syklister i Kristiansandsregionen gikk ned i 2021. Antall syklister er stabil 

sammenlignet med 2019, men mange som begynte å sykle i 2020 fortsatt ikke med det året etterpå. 

I starten av 2020 syklet flere enn årene før, se figur 11, 12 og 13. Da samfunnet åpnet opp siste 

halvår 2020 økte sykkeltrafikken og var høyere enn både 2018 og 2019. Veksten i 2020 har ikke 

fortsatt inn i 2021. Dette kan i noen grad tilskrives varierende koronatiltak. Siste halvår 2021 ligger 

sykkeltrafikken over 2019, men under 2021. 

Her ser ATP et stort potensial og utfordring å vinne tilbake syklistene som syklet i 2020. Figurene 11, 

12 og 13 viser utvikling i antall syklister over hele året. 

 

Figur 11: Antall syklister ved tellepunkt E39 Hannevika, Statens vegvesen 
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Sykkeltelleren ved Hannevika (figur 11) viser at antall syklister var stabil ved starten av 

sykkelsesongen i mars og april. Deretter fulgte en periode med få syklister. I perioden mai og juni 

2021 kom et nytt utbrudd av koronaviruset. Streng nedstenging førte til mindre transport som kan 

forklare nedgangen i sykkelantall i denne perioden.  

 

Figur 12: Antall syklister ved tellepunkt E18 Oddernesbro, Statens vegvesen 

Antall syklister ved Oddernesbroa gikk ned sammenlignet med årene før. Det må sees i sammenheng 

med åpningen av Quartbroa som beskrevet over. I august og september 2021 var tellepunktet ute av 

drift.  

 

Figur 13: Antall syklister ved tellepunkt E18 Vollevann, Statens vegvesen 

Ved starten av sykkelsesongen mars og april 2021 syklet flere enn årene før ved tellepunktet 

Vollevann. Nedgang i antall syklister i mai og juni kan knyttes til nytt utbrudd av korona i 

Kristiansand og nedstenging av samfunnet. Etter sommeren syklet mindre enn i året før. 

ATP-samarbeidet jobber med å markedsføre sykling og har i 2021 begynt med en ny kampanje 

Sykkelglede Kristiansand. Kampanjen skal motivere flere til å sykle i hverdagen og oppmuntrer 

spesielt «av- og til syklister». Tiltaket omtales nærmere i kapittel 3.  
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2.3 Kollektivtransport 
 

Kollektivtransporten har fått store utfordringer som følge av Covid-19-pandemien. Mange passasjerer 

har etter anbefaling fra myndighetene valgt bort kollektivtransport, helt eller delvis, ofte til fordel for 

bilen. Dette har påvirket kollektivselskapenes billettinntekter og flere innbyggere har fått en større 

barriere mot å benytte kollektivtransport på sine reiser. Covid 19-pandemien har ført til, og skaper 

fortsatt, betydelig usikkerhet rundt tap av billettinntekter, passasjertall og økonomi. For store deler 

av 2021 ble tapte billettinntekter kompensert av Staten. Det er sannsynlig at det vil være lavere 

billettinntekter i lang tid fremover selv etter pandemien. På oppdrag fra KS har Asplan Viak, ved 

avdeling Urbanet Analyse, utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om langsiktige virkninger av den 

pågående koronapandemien for bruk av kollektivtransport (UA-rapport 154/2021). Urbanet Analyse 

forventer 10-15 % færre kollektivreiser etter pandemien. Omtrent to tredjedeler av bortfallet i 

kollektivreiser vil overføres til bil, selv om det totalt sett vil gjennomføres færre bilreiser. Dette vil 

både påvirke kollektivtransportens inntektsgrunnlag og miljøpolitiske mål om nullvekst i 

personbiltrafikken på en negativ måte. Mange som tidligere har brukt kollektivtransport, har endret 

reisevaner og tatt i bruk andre transportmidler. For å klare å omstille seg til den nye normalen, må 

kollektivtransporten opprettholde og videreutvikle et bærekraftig og attraktivt tilbud i post-COVID-19 

situasjonen. 

Figur 14 viser utviklingen i passasjertall siden 2019 i Agder Kollektivtransport AKT.  

 

Figur 14: Ukentlige utvikling passasjertall, AKT 

Figur 14 bruker siste året før koronapandemien, 2019, som normalen, hvor passasjertallene er satt 

til 100 %. Det er tydelig at utviklingen var positiv de første ukene i 2020 hvor tallene var høyere enn 

fjorårets antall passasjerer. Med innføring av strenge koronatiltak og anbefalinger mot å bruke 

kollektivtransport falt antall passasjerer i AKT med rundt 20% sammenlignet med året før.  

I 2021 fremstår bussbruken mer stabil i Agder enn i 2020. Første halvåret 2021 varierte passasjer 

belegget mellom 60% og til 80% av antall passasjerer i 2019. Andre halvåret 2021 økte antall 

passasjerer til over 80% sammenlignet med 2019. Nedgang i antall passasjerer fra uke 50 forklares 

med innføring av strengere tiltak mot coronaviruset.  
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Figur 15: Antall passasjerer på busslinjene, AKT 

Tabellen viser passasjerutvikling for de 10 linjene med flest passasjerer og øvrige linjer. 

Konsekvensen av pandemien vises tydelig for 2020 og 2021 sammenlignet med 2019. For alle linjene 

samlet var det en økning i passasjerer fra 2020 til 2021, men med noen forskjeller mellom de ulike 

linjene. For 2021 samlet ble passasjertallet 24% lavere enn i 2019. 

Kapittel 3.1 beskriver AKTs arbeid under pandemien. 

 

3. Virkemiddelbruk i 2021 
 

Dette kapittelet belyser tiltakene som ATP-samarbeidet har satt i gang for å ivareta nullvekstmålet i 

Kristiansandsregionen. 

Det ble bevilget 92 millioner kroner i belønningsmidler til bruk i 2021. I tillegg forvalter ATP-

sekretariatet penger som ble avsatt til prosjekter årene før. Figur 16 viser budsjettet for 2021 som ble 

vedtatt 11. desember 2020 i ATP-utvalget.  

I 2021 har 82% av belønningsmidlene blitt tildelt driftstilskudd til kollektivtransport. I tillegg ble det 

bevilget 3 millioner kroner til bygning av anlegg til hurtiglading for buss og 1 million kroner til mindre 

fremkommelighetstiltak i Kvadraturen somhandler om fysiske tiltak rundt bussholdeplasser i 

Kvadraturen. 12 millioner kroner har blitt tildelt infrastrukturtiltak for gang og sykkel. Disse er fordelt 

på tre prosjekter: nytt fortau ved Toftelandsveien, oppgradering av gang- og sykkelvei ved Tingsaker i 

Lillesand og tiltak rundt gangbru over Songdalselva.  
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Figur 16: ATP-budsjett 2021. Oversikt over budsjettmidler fordelt på prosjekt 

Videre i dette kapitelet beskrives prosjekter som har blitt gjennomført for å nå nullveksten i 

personbiltransport. Prosjektene er delt i åtte kategorier: Driftstilskudd til kollektivtransport, 

infrastruktur til kollektivtransport, infrastruktur til gang og sykkel, adferdskampanjer, sykkelopplæring 

i barneskole, kunstprosjekter langs gang- og sykkelveier, Bymiljøkonferansen og mobilitetsplanlegging 

i virksomheter.   

3.1 Driftstilskudd til kollektivtransport 
 

Driftstilskuddet til kollektivtransport omfattet 77 millioner kroner i 2021. 

Statlig tilskudd til reduserte billettpriser i Kristiansandsregionen 

I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale fra august 2019, ble det i 2020 bevilget 300 millioner 

kroner til å redusere billettpriser på kollektivtransport i storbyene. Det ble satt av 50 millioner kroner 

til hver av de fire største byområdene. ATP-samarbeidet søkte i januar 2020 om 20 millioner kroner 

som var øremerket til å redusere billettprisene i Kristiansandsregionen. De tildelte 20 millionene har 
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bidratt til å redusere prisen på Flexikort og periodekort i Kristiansandsregionen. Dette er to produkter 

som er unike for dette området og det er dermed lettere å formidle en prisreduksjon på disse uten å 

ødelegge for et samordnet prissystem. Periodekort Kristiansandsregionen eksisterer per i dag kun for 

voksenkategorien, mens alle andre alderskategorier gjelder for hele Agder. Det har derfor vært 

nødvendig å innføre nye alderskategorier for dette produktet til også å gjelde barn, ungdom, 

ungvoksen og honnør. Studentkort Kristiansand har også fått redusert pris. Det statlige tilskuddet på 

20 millioner kroner er videreført for 2022. 

Pandemien 

Pandemien har bidratt til endringer i transportbransjen. AKT har i 2020 gått fra å skulle jobbe for 

vekst i antall reiser til å skulle ivareta at innbyggere som har samfunnskritiske funksjoner og 

skoleelever, har mulighet for å reise kollektivt. Reduksjonen i billettinntektene pga. 

passasjernedgangen er kompensert av staten i 2021. AKT har opprettholdt full ruteproduksjon og 

forsterket tilbudet på noen strekninger for å unngå fulle busser.  

I kommunikasjonen fra AKT har det vært viktig å vise at AKT har tatt smittevern på alvor. Det har blitt 

delt ut antibac-flasker på våre kundesentre. Vektere har delt ut munnbind og veiledet passasjerer på 

holdeplassene for å forhindre for fulle busser. Dette har vært viktige elementer for å ivareta 

kollektivtransportens omdømme.  

For å kunne gi kundene muligheten til å ta gode reisevalg og for å overvåke kapasitetsutnyttelsen på 

bussene, har AKT utviklet datavarehus, analyseverktøy og rapporter. AKT har bl.a. utviklet en 

kapasitetsindikator som viser hvor full bussen er slik at kunden kan velge å ta neste avgang. 

Informasjon er også formidlet til eksterne samarbeidspartnere. 

AKT har samarbeidet med Agder fylkeskommune og alle kommunene i Agder i håndteringen av 

pandemien. Kommuneoverlegene i Agder har bidratt med smittevernfaglige reiseråd for kundene i 

kollektivtransporten. I tillegg har det vært et tett samarbeid med skolene for å løse skoleskyssen for 

elevene. 

Kundetilfredshet 

AKT har ikke kunnet gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser siden senhøsten 2019 på grunn av 

pandemien. Da samfunnet ble gjenåpnet høsten 2021, gjennomførte AKT dermed den første 

kundeundersøkelsen på to år. Som foregående år, viser resultatene marginale endringer i forhold til 

foregående års undersøkelser, på tross av pandemien. Undersøkelsen ble også besvart av flere 

kunder enn noen gang tidligere, til tross for nedgang i passasjertall. I Kristiansand måles det en total 

tilfredshet på 3.9 av 5.0.  

 

3.2 Infrastruktur kollektiv 
 

Oppgradering av holdeplasser til universell utforming 

Det pågår et systematisk arbeid for å oppgradere holdeplasser til å være universelt utformet. Disse 

toholdeplasser ble oppgradert i 2021: 

- Fv 3968 Årosveien ved Åros Feriesenter 

- Fv 3920 Drivenesvegen ved Moseidmoen skole  
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Utomhus rutebilstasjonen 

Prosjektnummer 81 i ATP-budsjettet 2021, figur 16 

Det ble lagt varmekabler/ fjernvarme i nytt repos langs parken ved rutebilstasjon. Parkeringsplassen 

ble reasfaltert. Prosjektet omfattet også tilrettelegging for strøm i ventebu og utbedring av kantstein 

på den gamle reposen. 

 

Figur 17: Prosjekt 81, Utomhus rutebilstasjonen, fotograf: Gro Katrine Solås, Kristiansand kommune 

 

3.3 Infrastruktur sykkel og gange  
 

Vennesla - Etablering av gangfelt nord i Sentrumsvegen 

Det er etablert et nytt gangfelt nord i Sentrumsvegen.  

I tillegg til selve gangfeltet bestod prosjektet i flytting/nyetablering av brosteiner/kantsteiner på den 

ene siden og etablering av noen meter fortau på den andre siden. Dette gjorde at det ble gode 

«landingsområder» og sammenhengende trase for gående på begge sider. Det er også satt opp skilt. 

Prosjektet ble utført i sommeren 2021. 
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Figur 18: Etablering av gangfelt nord i Sentrumsvegen, fotograf: Ingrid Konsmo, Vennesla kommune 

 

Reasfaltering Tollbodgata Kronprinsens gate -tinghuset 

Prosjektnummer 79 i ATP-budsjettet 2021, figur 16 

Fortauet langs kollektivaksen ble oppgradert. Den eksisterende kantstein ble satt opp i riktig høyde. 

Lyskasser langs husvegg ble justert og nye lysmaster og kabelgrøfter ble installert. Alle ble flyttet ut til 

kantstein for å kunne komme forbi med brøyting og feiing (Spleiselag med kommunen). I tillegg kom 

det nye slukrister langs kantstein og nytt asfaltdekke. 

I tillegg ble det utført asfaltarbeider ved 3 busstopp i Tollbodgata. 

Prosjektet ble finansiert med belønningsmidler fra 2019 og gjennomført i 2021. 
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Figur 19: Reasfaltering Tollbodgata Kronprinsens gate -tinghuset, nye lysmaster og kabelgrøfter Fotograf: Bjørn Atle Tjelta, 
Agder Fylkeskommune 

Bispegra – Kløvertun 

Prosjektnummer 41 i ATP-budsjettet 2021, figur 16 

Mellom Bispegra og Kløvertun går det en gruset turvei som var en mye brukt snarvei mellom 

Kongsgård og Lund. Strekningen er ca. 500m lang. 
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Det var behov for å endre reguleringsplan og endring fra turvei til gang og sykkelvei ble vedtatt i 

desember 2017. Det er kun kommunal grunn som har blitt berørt. Byggeplanen ble utarbeidet av 

ingeniørvesenet i Kristiansand kommune. 

Arbeidet med oppgraderingen, utført av ingeniørvesenets produksjonsavdeling, ble påbegynt i 2019 

og sluttført i 2020. 

Gang og sykkelveien er opparbeidet med 3m asfalt, på enkelte strekk er asfaltbredden 4m. Det er 

etablert ny belysning med jordkabler og LED lamper. Bildene under viser ny gang og sykkelvei. 

På grunn av pågående byggearbeider i området er skilting kun utført midlertidig, vi ser også at det er 

behov for å sette ut sperrer (stein e.l.) for å hindre at biler parkerer på rabatt mellom g/s veien og 

kjørebanen (Bispegra). Skilting og utsetting av sperrer vil bli utført i løpet av vinteren/våren -21. 
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Figur 20: Prosjektnummer 41, Bispegra – Kløvertun, fotograf: Gro Kathrine Solås, Kristiansand kommune 

Snarvei Håkon den Godes vei - Vigeveien  

Driftsmiddelbudsjett 2020 

Det ble bevilget penger fra driftsbudsjettet i 2021 til vedlikehold av snarveien mellom Håkon den 

Godes vei og Vigeveien. Her ble vegetasjonen ryddet langs traséen. Grøftene ble rensket for å sikre 

håndtering av overvann. Grov masse ble lagt ut og finere masse (0-8 mm) ble brukt som topplag.  

Snarveien er sentralt i boligområdet og forkorter gåveien til bussholdeplass for mange.  
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Figur 21: Snarvei Håkon den Godes vei - Vigeveien, fotograf: Eivind Hellerslien, Kristiansand kommune 

Trygg sykkelparkering 

Prosjektnummer 62 i ATP-budsjettet 2021, figur 16 

I 2021 ble det satt opp sykkelparkeringer ved bussholdeplasser i Kristiansand kommune. Disse står ved 

Lumberkrysset, Hannevika, Narviga, Oddernes og Andøykrysset. 
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Intensivbelysning, Vennesla 

Driftsmiddelbudsjett 2020 

I Vennesla ble det installert intensivbelysning ved gang- og sykkelveier over hele kommunen. 

Belysning Rakkestad, Vennesla 

Driftsmiddelbudsjett 2019 

TS-tiltak i boligfelt Heptekjerr, Vennesla  

Driftsmiddelbudsjett 2019 

Utbedring ved Tunvegen, Lillesand 

Driftsmiddelbudsjett 2020 

I Lillesand ble det utført masseutskifting og reasfaltering av eksisterende gang- og sykkelveg 

langs Tunvegen. Tiltaket har vært av stor betydning for et av kommunens størst boligområder, tett på 

skole og rekreasjonsområder som medfører stor bruk. 

De aktuelle G/S veiene har vært i svært dårlig forfatning og har medført fare for brukerne slik de 

fremsto tidligere. 

 

Figur 22: Utbedringer ved Tunvegen, Fotograf: Audun Andre Larsen, Lillesand kommune 
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3.4 Adferdskampanjer 
 

Det ble gjennomført fire adferdskampanjer 2021: Jeg kjører grønt, Sykkelglede, Beintøft og Den 

grønne kampen. 

Jeg kjører grønt 

Gå, sykle og bruk kollektivtransport i stedet for bilen! Det er «Jeg kjører grønt» sitt budskap til alle i 

Kristiansandsregionen. Siden 2010 belønner kampanjen hver høst miljøvennlige reiser med poeng 

som kvalifiserer deltakerne til å vinne premier. Deltakerne registrerer grønne reiser til fots, med sykkel 

og med kollektive transportmidler på «Jeg kjører grønt»-appen eller på jegkjorergront.no. Deltakerne 

får også poeng for bilfrie dager og flyfrie måneder.  

Sykkelglede  

«Sykkelglede» er en ny «merkevare» for alle kampanje og tiltak som fremmer sykling i ATP-området 

året rundt. Sykkelglede fungerer som paraply til flere små kampanjer og enkelttiltak som 

gjennomføres over hele året. 2021 var første året med «Sykkelglede». I det første halvåret 2021 har 

kampanjen vært i konseptfasen. I tillegg var denne tiden preget av avlyste arrangementer grunnet 

koronapandemien.  

Fra oktober 2021 ble kampanjen satt mer i gang. Da ble det gjennomført en vintersyklingkampanje 

med mye oppmerksomhet på sosiale medier og forskjellige ute-arrangementer. Det ble gjennomført 

gratis sykkelsjekk på Kvadraturen, Søgne og Vennesla. Samtidig ble det delt ut lys, kjedeolje og refleks. 

I desember ble det en dag delt ut gratis varme drikker til alle syklister som kom til byen. På UiA ble det 

organisert en vintergå- og sykkeldag.  

I tillegg ble det organisert en sykkelparade og en sykkeldag på Torvet hvor ulike leverandører viste 

sine sykler. Det ble også gjennomført gratis sykkelsjekk og sykkelløyper til barn.  

Alle tiltak innen Sykkelglede skal motivere folk til å sykle. Kommunikasjonskampanjen skal synliggjøre 

ulike positive effekter ved å sykle. Mange sykler allerede i Kristiansand, og det har bidratt i mange år 

til at Kristiansandsregion har nådd nullvekst i personbiltrafikk. Det er spesielt viktig å fokusere på å 

øke andel sykkel, ettersom det har vært en pandemi og en periode uten bompenger som har påvirket 

reisevaner. 
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Figur 23: Sykkelglede, Sykkelsjekk i Vennesla, fotograf: Aenne Ramm, Kristiansand kommune 

Beintøft 

Miljøagentene driver Beintøft på nasjonalt nivå. Hensikten er å få flest mulig elever til å sykle og gå til 

skolen. Beintøft tilbyr mange undervisningselementer på temaet helse og miljø.  

Satsingen på Beintøft i vår region går ut på å markedsføre kampanjen, slik at flest mulig skoler og 

klasser deltar. I tillegg brukes midler til premiering og til å organisere utdeling av premier. Stort sett 

er det ordførere som deler ut premiene. Midlene kommer fra ATPs driftsbudsjett. 

I 2021 har 25 skoler og 165 klasser i hele ATP-regionen deltatt i Beintøft-kampanjen. 
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Figur 24: Beintøft - beste skoler i ATP-regionen, Bølgen Bærekraftssenteret 

Den grønne kampen 

Den grønne kampen er en kampanje for ungdomsskoler. Den gjennomføres av Kristiansand kommune 

og Ungt entreprenørskap Agder. Elevene lærer innovasjon innenfor miljøfeltet: klima, transport, 

forurensning, bærekraft og helse. I tematikken tas det utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.  

Den grønne kampen består av 2 elementer:  

1. Ungt entreprenørskap gjennomfører en undervisningsbolk over to-tre uker. Elevene jobber 

med miljøtema knyttet til FNs bærekraftsmål. De jobber med innovasjon, og lager et opplegg 

for en tenkt elevbedrift, eller en virkelig elevbedrift. Elevarbeid presenteres for en jury. Beste 

elevarbeid i hver klasse blir premiert med 800 kr.  

2. App-registrering av miljøvennlige reiser til skole og fritidsaktiviteter etter modell av fra «Jeg 

kjører grønt». Det varer i 4 uker. Dette er en konkurranse mellom klasser innbyrdes på hver 

skole. I etterkant av app-registreringen følges statistikken opp faglig.  
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Budsjettmessig brukes midler som tilskudd til Ungt Entreprenørskap og til premiering. Ungt 

Entreprenørskap har på sin side også midler fra Kavlifondet for å gjennomføre «Den grønne kampen». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25: Kampanjebilde til den Grønne kampen, ATP-samarbeidet 
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3.5 Sykkelopplæring i barneskole 
 

Kristiansand Cycleklubb KCK har gjennomført sykkelopplæring i 10 barneskoler i 2021 med hjelp av 

ATP-midler. Opplæringen består av ulike øvelser som elver gjennomfører med sin egen sykkel. Det 

handler om å øke tryggheten i håndtering av sykkel og å skape glede ved å sykle. 

 

 

3.6 Kunst langs gang- og sykkelveier 
 

Forskningen viser at gå- og sykkelturer i et område som oppleves trygg og hyggelig føles kortere enn i 

områder som ikke er tilpasset myke trafikanter. Brukere til kollektivtransport er også gående til og fra 

bussholdeplassen. Derfor jobber ATP-samarbeidet med utforming av uteområder gjennom samarbeid 

med kunstner. 

Siden 2021 er ATP-samarbeidet formalisert målet om å skape et attraktivt gang- og sykkelmiljø i 

budsjettet med prosjektet «Kunst langs gang- og sykkelveier». Her settes av penger til prosjekter som 

skaper hygge rundt viktige gang- og sykkelknutepunkter.  

Dekorasjon av tunneler ved skoler 

Tunneler for gang og sykkel er ofte grå og triste, kan oppleves som skumle og fremstå som barrierer 

for barn. Derfor har ATP-sekretariatet gitt støtte til dekorering av to underganger i nærheten av skoler 

i 2021. Elevene ble involvert i prosessen. Prosjektet ble finansiert av ATP-driftsmidler (ikke fra 
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belønningsavtalen). Dette bidrar til trygghetsfølelse ved bruk av gang- og sykkeltunnelene. I tillegg 

fremmer prosjektet bedre kunnskap om gang- og sykkelveier og gir mulighet til å identifisere seg med 

sitt nærområde.  

Figur 26: Maling på undergang i Songdalen, fotograf: Arne W. Tellefsen 

 

Figur 27: Maling på undergang på Grim, fotograf: Ane Skjaevestad 
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Utforming av sykkelknutepunkt 

Sykkelparkering ved slottet er et knutepunkt for sykling. I tillegg er det hovedveien inn til sentrum for 

alle som sykler fra nord og vest inn til Kvadraturen. Her finnes det ulike typer sykkelparkering.  

Området har vært under bygning store deler av året. Derfor ble det malt linjer på bakken for å samle 

de forskjellige overflatene som eksiterer. Det er også malt to meldinger på bakken: «Takk for at du 

sykler» og «Du er i mål». I tillegg har ATP-sekretariatet forandret utsende på sykkelhotellet. Bedre 

synlighet av hotellet økte hotellets bruk i andre halvåret 2021. Veggen bak sykkelparkering ble malt 

av Arne W. Tellefsen. Hele området fremstår nå mer koselig og og mer synlig enn før forandringen.  

 

Figur 28: Sykkelparkering ved Slottet, fotograf: Aenne Ramm 
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Figur 29: Hovedsykkelvei inntil Kvadraturen, fotograf: Aenne Ramm 

 

3.7 Bymiljøkonferansen 
Bymiljøkonferansen har blitt gjennomført hvert år siden 2012. Konferansen informerer om 

bærekraftig byutvikling med fokus på mobilitet og transport i Kristiansandsregionen. I 2021 ble 

konferansen gjennomført kun digitalt. Det ble en stor suksess. Hovedtema var fremtidige 

transportløsninger.  

 

3.8 Mobilitetsplanlegging i virksomheter 
Prosjektet startet med en pilotfase i 2019. På bakgrunn av erfaringer fra prosessen og arbeidet i 

virksomhetene, ble det i 2019 ferdigstilt en veileder for mobilitetsslanlegging og en prosjektrapport 

for pilotene. Veilederen gjelder i første rekke eksisterende virksomheter. Temaene er ansattes reiser 

til og fra jobb og arbeidsreiser. 

Veilederen inneholder:  

• Oppskrift på en god prosess med suksesskriterier  

• Mal for reisevaneundersøkelse  

• Mal for handlingsplan  

• Idébank  

• Kortversjon av veilederen  
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Pilotene har gått gjennom en prosess der de startet med reisevaneundersøkelse. På bakgrunn av den 

og jobbing med gode ideer, utarbeidet virksomhetene handlingsplaner og gikk i gang med 

gjennomføring av tiltak. Ett år etter reisevaneundersøkelse, ble det gjort en ny reisevaneundersøkelse. 

Resultatene hos pilotene har vært gode. Flere av piloter har hatt en nedgang i privatbilbruk til jobb 

med rundet 10 prosent. Overgangen har skjedd til sykkel og buss. Veilederen er laget av Rambøll 

Kristiansand i samarbeid med Kristiansand kommune. Arbeidet ble finansiert av ATPs driftsbudsjett. 

Prosjektet ble videreført i 2020 med økt antall deltakere. Dette året deltar 9 virksomheter: 

1. Universitetet i Agder, 2. Elkem Fiskaa Teknologipark, 3. Agder Energi AS, 4. Hennig-Olsen Is, 5. Kilden 

IKS, 6. Asko Agder AS, 7. Kruse Smith AS, 8. Sjøstrand skol og 9. Solholmen skole 

Koronapandemien endret reisevanene til folk. Derfor trengte noen av deltagerne mer tid for å komme 

tilbake til en «vanlig» hverdag før reisevaneundersøkelsen kunne gjennomføres. Agder Energi trakk 

seg fra prosjektet før reisevaneundersøkelsen ble gjennomført. I løpet av 2021 har alle de andre 

bedriftene lagd handlingsplan og søkt etter midler for å gjennomføre prosjekter som støtter bruk av 

miljøvennlige transportmidler. Alle prosjektene er påbegynt eller gjennomført. Hver virksomhet blir 

betalt 100 000 kr som finansieres ut av ATP-driftsbudsjettet. 

 

4. Gjenstående midler 
Arbeidet med å gjennomføre og sluttføre prosjektene i avtalene pågår fortløpende. Kompleksitet og 

omfanget er stort i noen av prosjektene. I disse prosjektene hender det derfor at framdriften går noe 

senere enn forutsatt.  

Prosjektene i belønningsporteføljen 2013-2016 er nå i all hovedsak i ferd med å avsluttes. 

Belønningsbudsjettet 2017-2019, og 2020-2023 er oppdatert i figur 16, ATP budsjett 2021. Enkelte 

justeringer er foretatt, ettersom nye og bedre anslag er blitt tilgjengelige.  

Tabellen gir samlet oversikt over alle enkeltprosjektene i porteføljen, med en kolonne for opprinnelig 

bevilgning og en for gjenværende bevilgning (Budsjett 2022). I tillegg viser tabellen belønningsavtalens 

oppsatte beløp i 2022 og 2023. Under tabellen er det satt opp en kort omtale av hvert enkelt prosjekt. 

Nr.  Prosjekt/tiltak Finansiering Samlet 

bevilgning 

Budsjett 

2022 

8 Breddeutvidelse Hengebroa Haus-

Mosby 

Belønningsmidler 2017-

2019 

10,0 10,0 

19 GS Fv. 405 Venneslaheimen - 

Holteveien 

Ekstra belønningsmidler 

2016 

3,5 3,5 

29 Kollektivterminal Tangvall Belønningsmidler 2017-

2019 

10,0 10,0 

29 Kollektivterminal Åkle Belønningsmidler 2017-

2019 

2,5 2,5 

31 Kollektivtrase Rutebilområdet til 

Bjørndalssletta, utredninger 

Belønningsmidler 2013-

2016 

2,0 0,9 
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42 Reasfaltering av viktige kommunale 

sykkelveier 

Belønningsmidler 2017-

2019 

4,1 1,0 

62 Trygg sykkelparkering kommunene Belønningsmidler 2017-

2019 

3,0 1,0 

66 Universell utforming – oppgradering 

av holdeplasser 

Belønningsmidler 2017-

2019 

8,0 5,0 

75 Oppgradering av sykkeltellepunkter Rentemidler 2017 - 0,4 

78 Hurtiglading for el-taxi Budsjett 2019 - 1,0 

83 Bussframføring Rutebilområde til 

Bjørndalssletta, tiltak 

Budsjett 2021 - 3,3 

85 Nullutslippsløsninger (Hurtiglading 

el-buss) 

Revidert budsjett 2019 - 2,8 

86 GS-vei Fv. 3908 Skudeviga-Kilura Revidert budsjett 2021 5,0 5,0 

 Del sum  48,1 46,4 

Figur 30: Gjenstående prosjekter belønningsavtaler 2013-2019 

 

Nr.  Prosjekt/tiltak Finansiering Samlet 

bevilgnin

g 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

101 Driftstilskudd til kollektivtransporten Belønningsmidler 2020-

2023 

307,0 77,0 80,0 

104 Hurtiglading for buss Belønningsmidler 2020-

2023 

3,0 3,0 - 

105 Hurtiglading el-taxi Belønningsmidler 2020-

2023 

1,0 1,0 - 

106 Kvadraturen – mindre 

fremkommelighetstiltak 

Belønningsmidler 2020-

2023 

1,0 1,0 - 

107 UU holdeplasser og linjer Belønningsmidler 2020-

2023 

1,0 1,0 - 

114 Mosby-Haus – Hengebro 

tilleggsbevilgning (til prosjekt 8) 

Belønningsmidler 2020-

2023 

5,0 5,0 - 

115 Fv. 456 x 457: Kjoskrysset – 

Fremkommelighet og TS for syklende 

og gående 

Belønningsmidler 2020-

2023 

23,2 10,0 13,2 

117 Fv. 3766: Birketveit, Iveland 

sentrum. Fortau – Ferdigstillelse. 

Belønningsmidler 2020-

2023 

1,3 1,3 - 
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121 Fv. 4234: Toftelandsveien-

Toftelandsbrua: Fortau 

Belønningsmidler 2020-

2023 

3,0 3,0 - 

122 Fv. 420: Heldal-Tingsaker – forenklet 

løsning i Helldalsbakken 

Belønningsmidler 2020-

2023 

5,0 5,0 - 

124 Fv. 4234 Løsning fra innkj. til 

Volleberg til gangbru over 

Songdalselva v. Birkeli 

Belønningsmidler 2020-

2023 

4,0 4,0 - 

126 Kv. 1150 Auravegen, Vennesla: 

Oppgradering/Separering 

Belønningsmidler 2020-

2023 

4,5 4,5 - 

127 Tollnes, Birkeland: oppgradering av 

kryss også TS-tiltak 

Belønningsmidler 2020-

2023 

1,0 1,0  

128 Sykkelparkering i barnehager og 

skoler 

Budsjett 2022 1,2 1,2 - 

 Delsum  361 118 93,2 

 Totalsum  409,1 164,4 93,2 

 Driftstilskudd til kollektivtransporten 

i krs. regionen til taksttiltak 

Statstilskudd  20,0  

Figur 31: Prosjekter fra belønningsavtalen 2020-2023 

 

Omtale av prosjekter i ATPs budsjett for 2022 

 

8 Haus – Mosby, Kristiansand. Breddeutvidelse av hengebro, GS-tiltak. 

Broa skal binde sammen gang- og sykkelvei mellom Vennesla og Kristiansand. På østsiden av 

elva Otra mangler gang- og sykkelvei på mesteparten av strekningen. Dagens bro er gammel 

og smal og må oppgraderes. Tidligere bevilget 10 mill. i belønningsavtalen 2017-2019. 

Kostnadsberegnet til 26 mill. kr, der Kristiansand kommune fullfinansierer broa. Sees i 

sammenheng med prosjekt nr. 114 

19 Fv. 405 Venneslaheimen – Holteveien, Vennesla. GS-tiltak. 

Dette er en viktig strekning som vil bidra til et bedre sammenhengende sykkelveinett i de 

sentrale delene av Vennesla. Det vil binde sammen boligområdene på Storevoldhei og 

Heptekjerr med sentrum, spesielt til nordlige deler av sentrumsområde der blant annet 

sykehjem og kirke ligger. 

29 Kollektivterminal Tangvall, Kristiansand.  

Det er utarbeidet en detaljregulering. Denne er dimensjonert for fire oppstillingsplasser for 

buss. Etter at reguleringsplanen ble utarbeidet, har det skjedd en del endringer på Tangvall 

og på omkringliggende veisystem. Dette har gjort det nødvendig å gjennomføre en ny 

vurdering av hva slags kollektivterminal som best vil løse transportbehov i området. I det 
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videre arbeid vil det bli vurdert hvor mange busser som er nødvendig å ha plass til samtidig, 

trafikksikkerhet for myke trafikanter og utforming av holdeplass for å sikre inn- og utkjøring 

uten behov for rygging. En ny kollektivterminal må ha sentral beliggenhet og nærhet til 

sykkelparkering, skolesenteret på Tangvall og park and ride. 

29 Kollektivterminal Åkle, Iveland.  

I dette prosjektet er det planlagt en enklere terminal, som vil bestå av en holdeplass med 

leskur og mulighet for sanntidsinformasjon. Etableringen av ny holdeplass vil gi et løft for 

kollektivtransport lokalt, ved at den får en mye tryggere og tydeligere plassering. Det kan bli 

styrket transport internt i Iveland i regi av frivilligsentralen og kjøring til ungdomsaktiviteter, 

da er holdeplassen et naturlig oppsamlingspunkt. Fylkeskommunen skal bygge innenfor 

eksisterende plan, og må få til en god løsning over bekken. Det utarbeides et 

kostnadsoverslag som viser realismen i omfanget av prosjektet, og deretter dialog med 

kommunen. 

31 Kollektivtrase Rutebilområdet til Bjørndalssletta, utredninger 

Prosjektet utreder busstraséene igjennom sentrum fra Rutebilområdet til Bjørndalssletta. 

Arbeidet sees i sammenheng med portefølje for en kommende byvekstavtale for 

Kristiansandsregionen. 

42 Reasfaltering av viktige kommunale sykkelveier 

Sekkeposten er avsatt til asfaltering/reasfaltering av GS- veger i kommunene. 

Prioriteringsliste utarbeidet i 2019 etter søknadsrunde i kommunene. Resterende midler 

lyses ut av ATP-sekretariatet. Forslag til budsjettet 2022: Tiltaket tilføres 0,1 mill. kr fra 

mindreforbruk på tidligere prosjekt nr. 81 «Utenomhus rutebil». 

62 Trygg sykkelparkering kommunene.  

Bygging av nye sykkelparkeringer i kommunene.  

66 Universell utforming – holdeplasser.  

Det pågår et systematisk arbeid der holdeplasser langs busslinjer oppgraderes til universell 

utforming. AKT og kollektivgruppen i Agder arbeider med en revidert plan for tilrettelegging 

med kartlegging av behov for holdeplassoppgradering. Sees i sammenheng med post 107. 

75 Oppgradering av sykkeltellepunkter.  

Det er vesentlig å ha best mulig data tilgjengelig når prioriteringer skal foreslås. Sykkeltelling 

har vist seg å være vanskeligere å få gode data på. Arbeid pågår. 

78 Hurtigladere for el-taxi.  

Tiltaket skal bidra til at taxi eiere å vurdere anskaffelse av el-taxi. I dag er det et problem at 

taxiene ikke har sikkerhet for å slippe til på en hurtiglader pga. kø - når de trenger strøm. 

Dedikerte hurtigladere vil avhjelpe for dette. Når markedet har ordnet tilstrekkelig 

hurtigladerkapasitet, vil også disse dedikerte hurtigladerne frigis til alle elbiler. Det er 

etablert taxilader ved rutebilstasjonen i Kristiansand og på sykehuset på Eg. Kjevik flyplass 

gjenstår. Pga. Covid-19 og stopp i flytrafikken og minimalt med taxitrafikk på Kjevik stoppet 
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arbeidet med hurtigladestasjonen for taxi på lufthavnen opp. Dette arbeidet tas nå opp igjen 

fra der en slapp. Også andre knutepunkt kan etter hvert bli vurdert i samråd med bransjen. 

83 Bussframføring Rutebilområde til Bjørndalssletta. 

Midlene går til ulike tiltak som skal gi bussen bedre og raskere framføring på strekningen og 

er en del av fremkommelighetsprosjektet for kollektivtransporten. Avklaringsarbeid mot 

andre planer i området pågår i fylkeskommunen. 

85 Hurtiglading el-buss.  

Den teknologiske utviklingen går fort og før en gjør konkrete beslutninger om investeringer 

innen nullutslippsløsninger må ta høyde for dette. Det pågår et avklaringsarbeid om bl.a. 

plassering og kapasitet på ladeinfrastruktur for buss i dag og videre framover. Posten sees i 

sammenheng med prosjekt 104. 

86 Fv. 3908 Skudeviga-Kilura, Kristiansand. GS-tiltak. 

4 mill. kr fra revidert budsjett i 2021 og tilleggsbevilgning foreslås på 1 mill. kr i budsjettet 

for 2022. Tiltaket ligger i handlingsprogram ATP-samarbeidet – Budsjetthefte 2022 8 for 

fylkesveg i Agder Fylkeskommune som ble vedtatt sommeren 2021. Det økonomiske 

handlingsrommet for Agder fylkeskommune har blitt mindre, og av tidligere vedtatte 

prosjekter er det kun igangsatte prosjekter som automatisk ble videreført i nytt 

handlingsprogram. Det er likevel vedtatt gjennomført flere viktige prosjekter i ATP-regionen. 

Det er bl.a. bevilget delfinansiering av fv.3908 fortau Vesterøya som er planlagt gjennomført 

i perioden. For fv.3908 fortau Vesterøya er det en forutsetning for gjennomføring at ATP og 

Kristiansand kommune stiller med om lag 7 mill. hver.  

 

Fra ATP sin side ligger det nå 5 mill. kr til tiltaket. Det forutsettes som vanlig at tiltaket 

ferdigstilles/igangsettes før utbetaling av ATP tilskudd blir foretatt. 

Tiltak i den nye belønningsavtalen 

 

101 Driftstilskudd til kollektivtransporten 

Driftstilskudd til AKT for å opprettholde og bedre kollektivtilbud i Kristiansandsregionen. 

Dette innebærer at belønningsmidlene vil gå til videreføring av tiltak innen takst, frekvens 

og tilbud på 2019-nivå. Ca. 18 mill. går til takst (fleksikort) og resten benyttes til produksjon 

(frekvensøkning).  

104 Hurtiglading for buss.  

Utbygging el-infrastruktur for kollektivtransporten. Se også post 85. 

105 Hurtiglading el-taxi.  

Se også post 78. 

106 Kvadraturen - mindre fremkommelighetstiltak.  
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Posten brukes til gjennomføring av enkle tiltak som kan gi bedre og raskere framføring av 

den rutegående busstrafikken. Sees i sammenheng med post 83 og 31. 

107 Universell utforming av holdeplasser langs busslinjer.  

Se også post 66 

114 Haus – Mosby, Kristiansand. Breddeutvidelse av hengebro (GS-tiltak), tilleggsbevilgning. 

Tilleggsbevilgning. Se post 8 

115 Fv. 456 x 457: Kjoskrysset, Kristiansand. Fremkommelighet og trafikksikkerhet for 

syklende og gående.  

Prosjektet skal gi kollektivtransporten, gående og syklende en bedre og tryggere 

framkommelighet igjennom krysset. Total bevilgning 23,2 mill.kr. Prosjektet har en foreløpig 

kostnadsramme på 130 mill. kr. Prosjektet er ikke prosjektert og kostnadene er ennå 

forbundet med betydelig usikkerhet. Prosjektet er også med inn i foreslått byvekstportefølje. 

117 Fv. 3766: Birketveit, Iveland sentrum. GS-tiltak - Fortau.  

Gang- og sykkelveinettet (inkl. TS-tiltak) i Iveland sentrum mangler en viktig strekning øst for 

fv. 3766 (tidl. fv. 291) like ved kirken, Iveland skole og Åkle. Området øst for Fv. 3766 (tidl. 

fv. 291) vil bil bygd ut og fortettet de kommende årene, noe som vil gjøre området enda mer 

sårbart og trafikkfarlig. Det aktuelle arealet er ferdig regulert til formålet, og mangler kun 

gjennomføringen av en begrenset anbudskonkurranse og finansiering før fortauet kan 

realiseres. Prosjektet er i umiddelbar tilknytning til kollektivterminal prosjektene i Åkle og 

sees i sammenheng med dette (post 29). 

121 Fv. 4234 Toftelandsveien-Toftelandsbrua, Kristiansand. Fortau. 

Fortau langs Toftelandsveien fra vest til Toftelandsbrua, ca. 300 m. Strekningen ligger like 

øst for Tangvall som er tyngdepunktet i gamle Søgne. Stort potensialet for økt andel syklende 

og gående. Ikke igangsatt. 

122 Fv. 420: Heldal – Tingsaker, Lillesand. Forenklet GS-veg løsning i Helldalsbakken. Sykkelvei 

med fortau. Delstrekningen på 5-600 m. 

124 Fv. 4234 Løsning fra innkjøring til Volleberg til gangbru over Songdalselva v. Birkeli.  

Prosjektet har vært inne i porteføljen tidligere. Tidligere avsatt 2,3 mill. kr gjennom ATP til 

veiskulder langs Fv. 114 fra undergangen til Volleberg og frem til gangbrua til Birkeli (400 m 

strekning). Grunnet flom ble gangbrua ødelagt - nå er ny bru ferdigstilt. Med en veiskulder 

kan elvene gå langs fylkesveien og videre over bro – rett til skolen. Tidligere bevilgning har 

gått til forsterkning av skulder og tilskudd til etablering av ny GS bro over elven. Gjenstår en 

kort strekning med GS-veg.  

126 Kv. 1150 Auravegen i Vennesla sentrum. Oppgradering/Separering av gående og biler.  

Auravegen er en svært viktig akse mellom sentrum/kollektiv og Skolevegen hvor det er mye 

trafikk til Venneslahallen, svømmehall, videregående skole, ungdomsskole og barneskole. Er 

regulert inn i områderegulering sentrum nord. Det er planlagt utvidet areal for myke 

trafikanter og dele opp for gående og syklende. Planlagt separering er et nytt tiltak etter 

porteføljen for byvekstavtalen ble utarbeidet og er derfor ikke med i denne. Kommunen har 
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tidligere meldt inn at de ATP-samarbeidet – Budsjetthefte 2022 9 ikke hadde mulighet 

anlegge denne før tidligst 2022 da den må sees i sammenheng med utskiftning av en større 

bekkeledning som ligger inne i kommunale budsjett. 

127 Rv. 41 x Kv. 1018 Tollnes, Birkenes. Oppgradering av kryss også TS-tiltak.  

Det er oppgradering av kryss Tollnes. Dette er et viktig krysningspunkt og bidrar per i dag til 

å begrense gang/sykkeltrafikk ettersom enkelte ikke oppfatter løsningen som trygg.  

128 Sykkelparkering barnehager og skoler 

Til fordeling i ATP-kommunene.  

Tilsk. Tilskudd fra staten til takstreduserende tiltak i kollektivtransporten.  

Disse midlene er brukt til å redusere prisen på periode- og flexikort i Kristiansandsregionen. 

Dette er to produkter som er unike for dette området og det er dermed lettere å formidle 

en prisreduksjon på disse uten å ødelegge for et samordnet prissystem. 

Figur 32: Omtale av prosjekter i ATPs budsjett for 2022 

 


