Ved hjelp av et spleiselag mellom Jernbaneverket og ATP ble det i 2012 bygd innfartsparkering med 47
parkeringsplasser og sykkelparkering under tak ved Nodeland stasjon i Songdalen. Samferdselsminister
Magnhild Meltveit Kleppa klippet snor. Foto: Bjørne Jortveit.

Årsrapport ATP 2012
Godkjent i ATP-utvalget 14. juni 2013
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1. Sammendrag
Belønningsavtalen 2009-2012: ATP-samarbeidet fikk, i henhold til Belønningsavtalen 2009-2012,
60 mill. kr utbetalt fra Samferdselsdepartementet i 2012. Totalt har regionen fått utbetalt 285 mill. kr.
Biltrafikk: Ifølge statistikk fra Statens vegvesen økte den totale personbiltrafikken på innfartsårene
til Kristiansand med 0,7 % fra 2011 til 2012. Fra 2009 til 2012 har trafikken gått ned med
0,5 %. Trafikken er redusert på E 39 og Rv 9, mens den har økt på E 18. Trolig er køproblemer en
av årsakene til reduksjon på E 39. Trafikken i morgenrushet økte med 0,4 % fra 2011 til 2012. Fra
2008 til 2011 ble rushtrafikken redusert med 0,7 %.
Busstrafikk: I 2012 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 1,4 %
sammenliknet med 2011. Metrorutene har økt mest. Økningen var 3,5 %. I perioden 2009-2012 har
antall bussreiser økt med 4,6 %.
Sykkeltrafikk: På grunn av statistikkproblemer og anleggsarbeid ved sentrale gang- sykkelveier
kan det ikke presenteres sikre statistikkdata for sykkeltrafikken i 2012.
Ny infrastruktur: I 2012 ble det ferdigstilt 7 gang- sykkelveier: én i Søgne, en i Lillesand og fem
i Kristiansand. Kollektivfelt fra Auglandsbukta til Kjosbukta på Vågsbygdveien ble åpnet. To
innfartsparkeringer ble satt i drift – ved Nodelands stasjon og på Flekkerøy.
Ulykker: Antall drepte i trafikken var fire i fjor, mot tre i 2011, mens antall meget alvorlig skadde
gikk ned fra tre til én. Ingen syklister mistet livet i trafikken i fjor. Det var heller ingen meget alvorlig
skadde syklister.
Luftforurensning: Utslipp av NOX og svevestøv i 2012 overskred ikke forskriften om
luftforurensning. Men utslipp av NOX er fremdeles relativt nær grenseverdiene.
Regnskap 2012:
Regnskapet for ATP - Kristiansand kommune viser en balanse ved utgangen av 2012 på
ca. 15,7 mill. kr. Etter avsetning til bundne fond var det ved årsskiftet et udisponert beløp på
drøyt ca. 2,17 mill. kr.
2012 ble det bruk t 53,6 mill. kr av Belønningsmidlene som Vest-Agder fylkeskommune disponerer.
Totalt er det ved årsskiftet brukt 106,2 mill. kr av de 205 mill. kr som VAF har fått utbetalt fra SD.
Dette gir en saldo på 98,7 mill. kr. som er overført 2013.

Hele 7 strekninger med gang- sykkelvei ble ferdigstilt i 2012. 17. desember ble en gangsykkelvei i Høvåg åpnet. Elevrådsleder Maria Christiansen (f.v.), ordfører Arne Thomassen og elev
Caroline Hæstad klippet snor. Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund og John Kristian Stormyr
fra Vegvesenet var snorholdere. Foto: Bjørne Jortveit
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2. Generelt om ATP-samarbeidet
ATP-prosjektet, som startet i 2004, ble fra januar 2010 et permanent regionalt samarbeid.
Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet.
Samarbeidspartnere
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand.
Fylkeskommunene: Aust-Agder og Vest-Agder.
Iveland kommune ble innlemmet i samarbeidet i 2012.
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- sykkelveier i myk pakke og har ansvar for gang/sykkel generelt
- ansvar for etablering av park & ride-anlegg
- 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
Personell i sekretariatene i 2012:
Kristiansand: Øystein Holvik - sekretariatsleder, Siri Gilbert - rådgiver, 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
Belønningsavtalen 2009-2012 sluttbehandles i Vest-Agder fylkesting.
Møter i 2012: I 2012 ble det avholdt 6 møter i ATP-utvalget. 17 saker ble behandlet.
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ATP-utvalgets sammensetning 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Terje Damman, leder, VAF
Thore Westermoen, VAF
Kåre Glomsaker, VAF
Sigmund Oksefjell, VAF
Anne Bystadhagen, VAF
Maiken Messel, AAF
Grete Kvelland Skaara, Kr.sand
Hans Otto Lund, Kr.sand
Åse G. Paulsen, Kr.sand
Arvid Grundekjøn, Kr.sand

11
12
13
14
15
16
17

Beate Helland, Kr.sand
Leif Oskar Hopland, Kr.sand
Torhild Bransdal, nestleder, Vennesla
Åse Ragnhild R. Severinsen, Søgne
Johnny Greibesland, Songdalen
Arne Thomassen, Lillesand
Arild Einar Espegren, Birkenes

18 Gro Anita Mykjåland, Iveland
Johan Mjaaland, SVV

Fagrådets sammensetning
I 2012 har fagrådet bestått av:
Ragnar Evensen, teknisk direktør, Kristiansand kommune
Dag Arntsen, plansjef, Søgne kommune (Arnfinn Håverstad har møtt)
Aslak Wegge, plan og utviklingssjef, Vennesla kommune
Thor Skjevrak, kommuneplanlegger, Songdalen kommune
Gunnar Ogwyn Lindaas, teknisk sjef / Trude Jakobsen, enhetssjef, Lillesand kommune
Siren Frigstad, teknisk sjef, Birkenes kommune
Egil Mølland, tjenesteleder / næringssjef, Iveland kommune
Vidar Ose, samferdselssjef, Vest-Agder fylkeskommune (fagrådets leder)
Kristin Syvertsen, leder plan- og miljøseksjonen, Vest-Agder fylkeskommune
Ola Olsbu, plansjef, Aust-Agder fylkeskommune
Johan Mjaaland, avdelingsdirektør Staten vegvesen
Siv E. Wiken, adm. direktør, Agder Kollektivtrafikk
Kjell A. Kristiansen, leder i Knutepunkt Sørlandet
Jan Otto Hansen, ATP-sekretariatet
Øystein Holvik, ATP-sekretariatet
Egil Strømme, ATP-sekretariatet
Bjørne Jortveit, ATP-sekretariatet
Siri Gilbert, ATP-sekretariatet
Christen Egeland, ATP-sekretariatet
Sykkelgruppa og kollektivgruppa
ATP-sekretariatet leder to administrative arbeidsgrupper, sykkelgruppa og kollektivgruppa.
Sykkelgruppa består av en representant fra hver kommune, representanter fra Statens vegvesen
sykkelklubbene, 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.
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3. Befolkning og arbeidspendling
Befolkningsutviklingen 2009-2012
Veksten fra 2011 til 2012 var 1,5 % for hele Kristiansandsregionen, sett under ett. I perioden 20092012 var veksten 4,3 %. Birkenes og Songdalen hadde størst vekst i fjor. Iveland hadde en mindre
reduksjon i folketallet. Befolkningen per 1. januar 2013 er faktisk folkemengde (SSB).
Område
Kristiansand
Søgne
Songdalen
Vennesla
Lillesand
Birkenes
Iveland
Kristiansandsregionen

Befolkning
2009
81 295
10 509
5 940
13 116
9 465
4 689
1 254
126 288

Befolkning
2010
82 394
10 709
5 999
13 334
9 713
4776
1 305
128 230

Befolkning
2011
83 243
10 855
6 165
13 583
9 878
4 828
1 298
129 850

Befolking
2012
84 476
10 960
6 285
13 756
10 032
4 956
1 283
131 748

Vekst
2011-12
1,5 %
1%
2,0 %
1,3 %
1,6 %
2,7 %
-1,2 %
1,5 %

Vekst
2009-12
3,9 %
4,3 %
5,8 %
4,9 %
6%
5,7 %
2,3 %
4,3 %

Arbeidspendling til Kristiansand
Generelt har arbeidspendlingen til Kristiansand fra Knutepunkt Sør- kommunene økt fra 2000 til
2011. (Det foreligger ennå ikke utarbeidet statistikk for 2012). Unntaket er Søgne og Songdalen der
pendlingen så å si er den samme i 2011 som i 2000. Innpendlingen fra Vennesla og Birkenes har
økt med 5 %. Fra Lillesand og Iveland har innpendlingen økt med 6 %. Fra 2010 til 2011 er ikke
endringene store, men det er en liten tendens til at innpendlingen fra kommunene vest for
Kristiansand er noe redusert, mens innpendlingen fra kommunene i Aust-Agder har økt.
Kommune

2000
2009
2010
2011
Pendlet til
Sysselsatte
prosent prosent prosent prosent Kr.sand 2011
totalt i 2011
Søgne
41
43
43
42
2282
5438
Songdalen
50
50
50
49
1490
3021
Vennesla
39
44
44
44
2961
6717
Lillesand
23
28
28
29
1454
5009
Iveland
22
28
28
177
631
Birkenes
19
25
24
24
590
2453
Tabellen viser arbeidspendling til Kristiansand fra de andre kommunene i regionen.

Kommune

2000
prosent

2011
prosent

Pendlet fra Kr.sand
til nabokommunene
i 2000

Pendlet fra Kr.sand
til nabokommunene
i 2011

Søgne
1,4
1,5
451
603
Songdalen
1
1,7
315
680
Vennesla
2,1
2
667
789
Lillesand
0,8
1,3
269
519
Iveland
0,1
0,1
17
25
Birkenes
0,3
0,3
85
99
Tabellen viser arbeidspendling fra Kristiansand til de andre kommunene i regionen.
Utpendlingen fra Kristiansand til Songdalen og Lillesand har økt i perioden 2000 til 2011. Det har
vært liten eller ingen endring i utpendling til de andre kommunene i regionen.
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Diagrammet viser at innependlingentil Kristiansand har økt fra 2000 til 2011. Spesielt gjelder dette
kommunene i Knutepunkt Sør. Men også fra andre kommuner på Agder er innpendlingen økende.
Arbeidspendelingen fra Lillesand,Grimstad, Birkenes, Iveland og Vennesla har økt mest.
Statistikkilde: SSB og Knutepunkt Sørlandet v/ Per Gunnar Uberg.

4. Belønningsavtalen
I 2012 fikk Kristiansandsregionen utbetalt siste del av Belønningsmidlene det var gitt tilsagn om
i 2009. Belønningspakken var totalt 285 mill. kr.
60 mill. kr ble utbetalt høsten 2012. Samferdselsdepartementet holdt først pengene tilbake. Etter
departementets oppfatning hadde ikke Kristiansandsregionen oppfylt Belønningsavtalen fra 2009.
Våren 2012 vedtok ATP-utvalget, bystyret i Kristiansand og Vest-Agder fylkesting å innføre
tidsdifferensierte bompengesatser.
I en egen rapport til Samferdselsdepartementet (18. februar 2012) har ATP-samarbeidet redegjort
for hva som er gjort av tiltak i perioden 2009-2012. Det er også gjort greie for pengebruk, hvor mye
som gjenstår av ubrukte midler, og hva disse midlene skal brukes til. Ved årsskiftet 2012/2013
gjenstod det ca. 88 mill. kr.
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5. Trafikkstatistikk
5.1 Personbiltrafikk
I årsrapporten er det brukt statistikk fra Statens vegvesen ved følgende innfartsårer til Kristiansand:
E39 (Vesterveien)
E18 (Narvika)
Rv 9 (Grim)
Fv 452 (Ålefjærveien)
Statistikken viser personbiltrafikk. I tillegg til å vise ådt, er det tatt med statistikk for rushtrafikk
(kl.07.00-09.00) ved de fire tellepunktene.

Statistikk personbiltrafikk totalt
Fra 2011 til 2012 økte personbiltrafikken med 0,7 % på innfartsårene til Kristiansand. Men i
perioden 2009-2012 ble den redusert med 0,5 %. Det var i tråd med kravet i Belønningsavtalen om
nullvekst.
Hovedbildet er at trafikken på E 39 og Rv 9 er redusert, mens den har økt på E 18. Det henger blant
annet sammen med at det er køproblemer på E 39, mens E 18 har god kapasitet.
Det er interessant å se at trafikkøkningen på Fv 452 har vært kraftig over flere år, noe som skyldes
utbygging av et nytt boligområde på Justnæshalvøya. Dersom man ser bort fra trafikken på Fv 452,
har reduksjonen på innfartsveiene til Kristiansand vært 2,1 % fra 2009 til 2012.

Trenden er at personbiltrafikken reduseres på E39 og på Rv 9. Motsatt trend er det på E18
og Fv 452, der trafikken øker. Statistikkilde: Statens vegvesen.
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Tellepunkt
E18 Narvika
Fv452
Vollevann
E39
Vesterveien
Rv9 Grim
SUM

2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012
31445 31298 34575 36204 36103 37070 38100 38994
6071

6236

6640

6900

7245

7716

Endring
2011-12
+2,3 %

Endring
2009-12
+8,0 %

8173

8611

+4,1 %

+18,9 %

35490 36046 36879 38002 38099 36750 35038
13872 12537 12594 12687 12028 12886 10915
86878 86117 90688 93793 93475 94422 92326

34817
10915
92996

-0,6 %
-3,1 %
+0,7 %

-8,6 %
-9,2 %
-0,5 %

Personbiltrafikken økte noe i 2011 – 0,7 %, men gikk ble redusert med 0,5 % fra 2009 til 2012. Det
er en betydelig reduksjon på E39 og Rv 9, mens det er motsatt på E18 og Fv 452.
Statistikk: Statens vegvesen

Statistikk for personbiltrafikk i morgenrushet
Statistikk fra vegvesenet viser at personbiltrafikken i morgenrushet økte med 0,4 % fra 2011
til 2012. Men i perioden 2008-2012 ble rushtidstrafikken redusert med 0,7 % .
Morgenrushet er definert som tiden fra 0700 til 0900.

Statistikk morgenrush
Tellestasjon
2008
E39 (Vesterveien)
E18 (Narvika)
Rv 9 (Grim)
Fv 452 (Vollevann)
Totalt

4022
4186
1238
781
10 227

2009
4055
4393
1296
831
10 575

2010
3915
4296
1200
880
10 290

2011
3756
4298
1138
920
10 113

2011
3943
4437
1055
718
10153

20082012
-2,0 %
+6,0 %
-14,8 %
-8,1 %
-0,7 %

Mål for rushtrafikk
Målet for trafikken i rush var at den skulle reduseres med 5 % i perioden 2009-2012.
Det er beregnet at innføringen av tidsdifferensierte bomsatser i 2013 vil føre til reduksjon
på 5-6 % (Urbanet 2012).
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5.2 Passasjerutviklingen for buss

2012 var et nok et år med oppsving i busstrafikken i Kristiansandsregionen.
Totalt økte antall passasjerturer med 1,4 % i forhold til 2012. Bildet er fra
metrostoppet i Tollbodgata. Foto: Bjørne Jortveit
2012 økte passasjerantallet på bussen i Kristiansandsregionen med 1,4 % sammenliknet
med 2011. Metrorutene har økt mest. Økningen var 3,5 %. I perioden 2009-2012 har antall
bussturer økt med 4,6 %.
Med Kristiansandsregionen i denne sammenheng menes de fire kommunene i Vest-Agder:
Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.

Busstrafikken i Kristiansandsregionen økte med 1,4 % i 2012 sammenliknet med
2011. Økningen på metrorutene var 3,5 %. Statistikk: Agder Kollektivtrafikk
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Ruter
Metro
Kr.sand
Regionen

2007
3243940
6203278
7885706

2008
3160791
6089198
7763696

2009
3160888
5950439
7404003

2010
3237120
6132094
7595443

2011
3267832
6126616
7626847

2012
3381113
6293193
7733827

Endring
20112012
+3,5 %
+2,7 %
+1,4 %

Endring
20092012
+6,9 %
+5,7 %
+4,6 %

Tabellen viser utviklingen i antall bussreiser fra 2007 til 2012. Etter nedgangen fra 2008 til 2009 har
det vært en klar positiv trend. I fireårs perioden 2009-2012 har økningen i antall bussturer økt med
4,6 %. Metroen fortsetter å være en suksess. Metrorutene øker mest. Økningen fra 2011 til 2012
var 3,5 %. Skoleskyss er inkludert i statistikken og er bakt inn i kategorien «Kr.sand», som er alle
ruter i Kristiansand.
Innføring av felles takstsystem mellom Aust-Agder og Vest-Agder - sømløs reise mellom fylkene har
gitt gode resultater. Fra 2011 til 2012 har bussturer over fylkesgrensene økt med 13 %. Dette
gjelder både ruter øst-vest og ruter nord-sør.

Bruk av Belønningsmidler til kollektivtiltak 2012
I Kristiansandsregionen (unntatt Lillesand og Birkenes) er det Agder Kollektivtrafikk (AKT) som
forvalter bruken av Belønningsmidlene til bussdrift og taksttiltak. Slik er midlene brukt:
Aktivitet
Bidrag til å opprettholde produksjon
Overføring til Aust Agder fylkeskommune /
fylkeskryssende trafikk
Nye busskort og betalingsløsninger
Bilfri Dag, studiestart- studentkort rabatt
Kunde/brukerundersøkelse
Sum kostnader

Forbruk
mill. kr
6,7
1,5
16,5
0,2
0,1
25

I tillegg til midlene i tabellen over er det brukt 10 mill. kr på innkjøp av ny teknologi i busser,
elektronisk visning på busstopp og mobilapp som grunnlag for innføring av sanntidssystem. Det er
også brukt ca. 0,5 mill. kr til bankterminaler i bussene.
Fra 1. januar 2012 har barn, unge voksne, voksne og honnør-kunder nå egne periodekort. Samtlige
busskort kan brukes på tvers av fylkesgrensen, uavhengig av busselskap. Dette er resultatet av et
svært fruktbart samarbeid mellom de to Agder-fylkene.
To helt nye produkter er innført fra 2012. Det ene er periodekortet «ung voksen» for aldersgruppen
20-29 år. For 500 kr per måned kan de unge kundene busse hvor de vil, og hvor langt de vil på
Agder. Det andre er en honnørkort for alderspensjonister og NAV-klienter. For 370 kr i måneden
kan de reise så ofte og så langt de vil, på kryss og tvers av fylkesgrensen.

Bruk av Belønningsmidler til kollektivtiltak 2009-2012
Belønningsmidlene er brukt til en rekke tiltak i perioden 2009-2012. Tiltakene har klart bidratt til å
løfte kollektivtrafikken i regionen som helhet. Midler er brukt til å:
•
•
•

opprettholde og forbedre rutetilbudet i Kristiansandsregionen
innføre Flexikort hver reise koster 22 kr (20 kr fram til 2012)
innføre egne periodekort for alle aldersgrupper, samtidig med et felles takstsystem slik at
periodekort kan brukes over fylkesgrensene Aust-Agder / Vest-Agder
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•
•
•
•
•
•

innføre nye, moderne betalingsmåter (mobilbillett, bankkortterminal og nettbutikk)
finansiere ny teknologi i busser, elektronisk visning på skilt ved busstopp, og mobilapp som
grunnlag for innføring av sanntidssystem i 2013
forbedre rutetilbudet på TIMEkspressen Kristiansand-Arendal
finansiere brukerundersøkelser
delfinansiere arrangementet Bilfri dag
gi rabatt på studentkort

Ca 78 % av alle reiser foretas i dag med busskort. Belønningsmidler har bidratt til det.

Bruk av belønningsmidler i Aust-Agder
Gjennom ATP-samarbeidet er det avsatt midler til å utvikle kollektivtransporten langs nye E18.
Aust-Agder fylkeskommune har hvert år i perioden 2009-2012 mottatt tilskudd til drift av
TIMEkspressen mellom Kristiansand og Arendal. Tilskuddet har variert fra 1-2 mill. kr per år.
Belønningsmidlene har gjort det mulig for Aust-Agder fylkeskommune, sammen med Nettbuss, å
utvikle TIMEkspressen (linje 5) som ekspressbussrute mellom Arendal og Kristiansand. Strekningen
Arendal – Kristiansand er den kollektivstrekningen i Aust-Agder hvor det er flest passasjerer og hvor
mulighetene for økt trafikk er størst. Ny E18 har åpnet et enda større arbeidsmarked, og det
forventes at reisemønsteret vil endre seg ved at pendlingen mellom bosted og jobb eller studiested
vil øke i begge retninger
Belønningsmidler er brukt til takstsamarbeid. Det er innført sonebasert takstsystem i Aust-Agder
som samsvarer med sonestrukturen i Vest-Agder. Det har dannet grunnlag for felles takstprodukter i
Aust-Agder og Vest-Agder.
Statistikken viser en positiv utvikling for TIMEkspressen mellom Kristiansand-Arendal. Økningen fra
2010 til 2012 er 5,6 %. I 2012 var økningen 7,5 %. Det skyldes økt bruk av periodekort både

Utviklingen i passasjertallene for TIMEkspressen Arendal - Kristiansand
de siste tre årene e positiv. Fra 2010 til 2012 har økningen vært 5,6 %.
Statistikkilde: Nettbuss.
voksen og ung voksen. Flere synes å reise mellom universitetene i Kristiansand og Grimstad, også
midt på dagen. Ambisjonen til Nettbuss er å komme opp på et passasjerantall på over 600 000 på
TIMEkspressen Arendal – Kristiansand.
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5.3 Sykkeltrafikk
På grunn av utilstrekkelig oppfølging av sykkeltellepunktene fra Statens vegvesens side, foreligger
det kun brukbare data fra ett av til sammen 6 tellepunkt i 2012. Det er kun tellepunket på
Vesterveien (E39) som har troverdige data. Men dataene er ikke representative. Det skyldes
omfattende anleggsarbeider på Vågsbygdveien og Vesterveien. Av disse årsakene kan det ikke
rapporteres på utvikling i sykkeltrafikken for året 2012.

Avd. dir. i Statens vegvesen Johan Mjaaland og ordfører Arvid Grundekjøn, klippet snor
for ny gang- sykkelvei ved Auglandsbukta. Det skjedde 19. september 2012. Snorholdere
er Trond Olsen (t.v.) og Øystein Lien – begge i vegvesenet. Foto: Bjørne Jortveit

6. Infrastruktur-prosjekter
6.1 Innfartsparkering
Det ble åpnet to nye innfartsparkeringer i regionen i 2012, ett anlegg ved Nodeland stasjon i
Songdalen og et anlegg på Flekkerøy i Kristiansand.
I perioden 2009-2012 er det bygd /anlagt 8 innfartsparkeringer i regionen med totalt 376 p-plasser.
Dette er i henhold til kravene Belønningsavtalen. Under følger en oversikt over hva som er bygd /
anlagt i perioden:
Anlegg
Krossen
Kjos
Flekkerøy
Tangvall
Gamle postgården
Vikeland
Nodeland
Gaupemyr
Totalt

Antall
p-plasser
30
37
20
172
24
18
47
28
376

Kommune
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Søgne
Vennesla
Vennesla
Songdalen
Lillesand
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Nodeland stasjon

Innfartsparkering ved Nodeland stasjon i Songdalen ble åpent 21. mai 2012. Den ble
åpnet samtidig med nytt krysningsspor av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.
Foto: Bjørne Jortveit

I forbindelse med forlengelse av krysningsspor på Nodelands stasjon er det bygget
innfartsparkering med 47 biloppstillingsplasser, ladestasjon for elbil og 40 sykkelstativ med
overbygg. Anlegget ble åpnet av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 21. mai 2012.
Innfartsparkering på Nodeland er et samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og ATP, der 50 %
av etableringskostnadene ble finansiert av Belønningsmidler.
Innfartsparkering på Flekkerøy
Ny innfartsparkering på Flekkerøy ble etablert i desember 2012 med ca. 20 p-plasser ved
rundkjøringen på øya. Dette anlegget erstatter et foreløpig anlegg med bare
8 plasser.
Det nye anlegget er ikke etablert på tidligere planlagt areal. Dette skyldes at Kristiansand kommune,
sommeren 2012, satte i gang en prosess med å se helhetlig på arealbruken i området. Arealet som
nå er valgt, er allerede brukt til parkering, og meget godt egnet til formålet. Innfartsparkeringen skal
etter planen utvides i 2013.

6.2 Kollektivfelt og kollektivgater
Det ble åpnet ett nytt kollektivfelt i 2012. Det skjedde 19. september da et 700 meter langt
kollektivfelt på Vågsbygdveien – fra Auglandsbukta til Kjosbukta, offisielt ble satt i trafikk.
Kollektivfeltet har stor effekt for bussene, som vanligvis har stått i bilkø hver morgen på denne
strekningen. Kollektivfeltet var en del av et større veiprosjekt, som også inkluderte to rundkjøringer
og en undergang for gående og syklende.
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Kollektivfelt fra Flødemelka til Auglandsbukta i Vågsbygd ble åpnet
19. september 2012. Foto: Bjørne Jortveit

Oversikt over etablerte og planlagte kollektivfelt og kollektivgater i Kristiansands.
Kart: Statenes vegvesen v/ Nina Ambro Knutsen.
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I henhold til Belønningsavtalen skulle det etableres 5 km kollektivfelt / bussgater i perioden 20092012. Ved utgangen av fireårs perioden var det bygd 2,73 km kollektivfelt / kollektivgater. Med
prosjekter som er planlagt ferdigstilt i 2013 og 2014 nås målet på 5 km med god margin. Se tabell
under!

Anlegg
E39 Kartheikrysset
E39 Bukksteindalen-Grauthelleren
Tollbodgata som kollektivgate 2 kvartal
Fv 456 Auglandsbukta-Kjosbukta
Totalt perioden 2009-2012
E39 Rige-Breimyrkrysset
E18 Vollevann-Bjørndalsletta
Festningsgata, Henrik W.gt / Skippergata
Kollektivgata i Tollbodgata 1. kvartal
Totalt 2013
Rv 9 Jørgen Moes gt-Gartnerløkka
E39 Kartheikrysset-Rige
Elvegata, Tolbodgata/Dronnings gt.
Totalt i 2013/2014
Totalt perioden 2009-2014

Ferdig
2009
2010
2010
2012
2013
2013
2013
2013
2013 /2014
2014
2014

Lengde
700 m
1110 m
220 m
700 m
2730 m
1160 m
900 m
40 m
110 m
2210 m
500 m
1100 m
40 m
1640 m
6580 m

Ufullførte kollektivfelt med finansiering fra belønningsmidler:
Kollektivfelt Rige-Breimyrkrysset.
Bygging av kollektivfelt Rige-Breimyrkrysset på E 39 ble startet i 2012. Det meste ble ferdig bygd i
2012, mens anlegget settes i trafikk i 2013. Asfalt slitelag legges på til slutt. Anlegget består av
1010 m vestgående kollektivfelt og 150 m østgående kollektivfelt – totalt 1160 m.
Kollektivfelt Kartheikrysset-Rige
Reguleringsplan er vedtatt. Byggeplan er ferdigstilt. Byggestart i 2013. Målet er ferdigstilling 2014.
Strekningen er 950 m vestgående kollektivfelt og 150 m østgående kollektivfelt – totalt: 1100 m.
Kollektivfelt Jørgen Moes gt. -Gartnerløkka Rv 9
Kollektivfelt Jørgen Moes gt.-Gartnerløkka Rv 9 Reguleringsplan vedtatt i 2012. Byggeplan er
ferdigstilt. Prosjektet bygges i 2013/2014. I prosjektet inngår også gang- og sykkelvei med
separering av fotgjengere og syklister. Denne strekningen er veldig mye brukt og er kjærkommen
som et trafikksikkerhetstiltak.
(Dette prosjektet ble tatt inn i prosjektporteføljen i 2011).
Kollektivgate i Tollbodgata - Rådhuskvartalet
Byggeplan for å bygge kollektivgate langs Rådhuskvartalet i Tollbodgata ble med unntak for noen
detaljer gjort ferdig desember 2012. Dette vil bli en forlengelse av nylig etablert kollektivgate i to
andre kvartal i Tollbodgata. Bygging starter trolig sommer /høst 2013.. Det delfinansieres av
belønningsmidler og renter av belønningsmidler. (Prosjektet ble tatt inn i prosjektporteføljen i 2012).
Kollektivtiltak i Elvegata
Der er avsatt 2 mill. kr til kollektivtiltak i Elvegata / Dronningensgt.

Ufullførte kollektivfelt uten finansiering fra belønningsmidler:
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Kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta E18
Planlegging av kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta på E 18 er i gang. Prosjektet
finansieres ikke av Belønningsmidler, og inngår heller ikke i Belønningsavtalen. Bygges trolig 2013.
Totallengde på prosjektet er 900 meter.
Kollektivfelt i Festningsgata
Det har lenge vært planlagt kollektivfelt i Festningsgata i kvartalet Henrik Wergelandsgt. /
Skippergata. Prosjektet bygges i 2013. Finansiering med lokale ATP-midler.
Kollektivfelt Kjosbukta-Andøyveien
Reguleringsplan vedtatt. Men prosjektet ble så kostnadskrevende (innløsning av eiendommer), at
prosjektet er lagt på is. Prosjektet står som belønningsprosjekt uten finansiering.

6.3 Mindre kollektivprosjekter myk pakke
I myk pakke avsettes årlig et 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 2012:

Kommune
Birkenes
Lillesand
Søgne
Songdalen
Vennesla
Kr.sand
Totalt

Prosjekt
Rv41 Havane-avkjørsel Tollnes. Busslomme
Kollektivknutepunkt Borkedalen. Universell utforming
Overbygg – leskur ved Tinntjønn skole
Ikke søkt
Bussholdeplasser Heptekjerr og Piningen

Kr
60 000
165 000
165.000
110.000
500.000
1. 000.000
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6.4 Gang- sykkelveier
I 2012 ble det ferdigstilt 7 gang- sykkelveier: en i Søgne, en i Lillesand og fem
i Kristiansand.
Ifølge Belønningsavtalen skulle det bygges / oppgraderes15 km gang- sykkelvei / sykkelfelt i
perioden 2009-2012. Dette ble overoppfylt i 2012. Nesten 18,7 km gang- sykkelvei / sykkelfelt er
etablert / oppgradert i perioden. 1,3 km av dette er separert gang- sykkelvei.
I Søgne ble en missing link i gang- sykkelveinettet fra Torve til Moneveien bygd.
Ordfører Åse R. Severinsen åpnet gang- sykkelveien 4. desember. Mange elever på Lunde skole
fikk dermed endelig trafikksikker skolevei. Samtidig ble Lunde og kommunesenteret Tangvall knyttet
sammen med et komplett gang- sykkelveisystem.

Tre snorklippere var i sving i Søgne: Johan Mjaaland, vegvesenet, ordfører Åse R. R. Severinsen
og elev Eirik Haddeland på Lunde skole. De var flankert av fylkesordfører Terje Damman på venstre
side og Inger Ann Fidjestøl, vegvesenet, på høyre side.
I Lillesand kunne elevene på Høvåg skole juble for ny gang- sykkelvei fra Høvåg til Indre Årsnes.
Prosjektet er viktig for hele bygdesamfunnet. Ordfører Arne Thomassen og to elever klippet snoren
for den 1,8 km lange gang- sykkelveien som har kostet 17 mill. kr.
De fem anleggene i Kristiansand i 2012 er blitt til som følge av tre prosjekter, Sykkelekspressveien,
nytt kollektivfelt ved Auglandsbukta og ny Vågsbygdvei. Som en del av sykkelekspressveien er det
bygd separert gang- sykkelvei ved Oddernes kirke. Det er også etablert en snarvei fra
Oddernesveien til Torridalsveien langs traseen for sykkelekspressveien.
I Auglandsbukta ble det samtidig med nytt kollektivfelt, også bygd ny separert gang- sykkelvei.
Også denne er en del av sykkelekspressveien. Og som en del av det ny Vågsbygdvei-prosjektet er
det også anlagt nye separert gang- sykkelvei fra Lumber til Fiskå.
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Stor glede i kulda da snor ble klippet for en ny bit trygg vei langs Kuliaveien i Kristiansand. Fra
venstre Johan Mjaaland, vegvesenet, Siren Tverå, Fantebakken barnehage, Johannes Steinvik
Hansen, Espen Haugen Ellset, elevrådsleder Torridal skole, Terje Damman, fylkesordfører i VestAgder og Kirsten Andersen, grunneier på Augland.
Oversikt nye / rehabiliterte gang- sykkelveier perioden 2009-2012:
Anlegg
Komm. vei. Tretjønnvn. GS og bro ved Prestheia
Fv 8 Fløybakken-Skudeviga. Flekkerøy
Fv 160 / Fv 159 Udjus-Torve
Fv 204 Ausviga-Samfunnet
Fv 461 Brennåsen-Nodeland
Rv 9 Homme-Skarpengland
Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal
Fv 452 Justvik-Fagerholt
Rv 41 Ryen - Solsletta
Kommunal vei Steindalen, Vågsbygd
Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal
E39 Oppgradering av GS ved Hannevika
Fv 236 Solheimsveien (Bergstø-Tingsaker)
Fv 239 Møglestu - Stykkene
Rv 41 Flaksvann-Gl. Mollestad bro
Oddernesveien-Torridalsveien, snarvei
Sykkelekspressveien
Oddernesveien ved Oddernes kirke
Sykkelekspressveien
Fv 456 Vågsbygdveien – Auglandsbukta
Sykkelekspressveien
Fv 456 Vågsbygdveien - Lumber-Fiskå
Sykkelekspressveien
Fv 303 Augland-vegstasjonen
Fv 401 Høgvåg-Indre Årsnes
Fv 159/ Fv 160 Torve-Moneveien
Totalt

Åpnet
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

kommune
Kristiansand
Kristiansand
Søgne
Søgne
Songdalen
Vennesla
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Lillesand
Lillesand
Birkenes

Lengde
0,25 km
0,40 km
0,50 km
0,70 km
1,60 km
2,60 km
0,10 km
2,45 km
1,30 km
0,40 km
0,11 km
0,11 km
1,20 km
1,20 km
1,40 km

2012

Kristiansand

0,08 km

2012

Kristiansand

0,40 km

2012

Kristiansand

0,19 km

2012
2012
2012
2012

Kristiansand
Kristiansand
Lillesand
Søgne

0,53 km
0,51 km
1,80 km
1,10 km
18,68 km
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I 2013 fortsetter utbyggingen av gang- sykkelveier i regionen. I Lillesand vil det på
Fv 402 anlegges gang- sykkelvei på strekningen Møglestu-Stormyr. I Kristiansand
fortsetter satsingen på sykkelekspressveien. Der skal det bygges miljøskjerm i Narviksbakken langs
E18 (ca. 150 m) og miljøskjerm på Vesterveien langs E39 (ca. 150 m). Trolig bygges også gangsykkelvei på Mosby på Rv 9 fra Mosby skole til Ravnåsveien.

Sykkelekspressvei

Ved Oddernes kirke ble en bit av sykkelepressveien bygd ferdig i 2012. Standarden er 3,5 m for
syklistene og 2 m for de gående. Foto: Christen Egeland.
I 2012 kom de fysiske arbeidene med sykkelekspressveien i gang. Sykkelekspressveien er planlagt
fra Sørlandsparken øst for bykjernen og til Kjosbukta i Vågsbygd på vestsiden av byen.
•
•
•
•

Mulighetsstudiet for sykkelekspressveien ble igangsatt, og forventes ferdig mai 2013.
Eksisterende gang- sykkelveier ved Oddernes kirke og i Oddernesveien ble oppgradert til
sykkelekspressvei-standard.
Et innledet samarbeid med Vågsbygdvei-prosjektet gir sykkelekspressvei-standard og gode
løsninger langs Vågsbygdveien og Vesterveien.
Det er stor interesse for sykkelekspressveien nasjonalt og regionalt.

19

REKKEVIDDEKART: Dersom sykkelekspressveien blir etablert fullt ut, kan ca. 67 000 personer
i Kristiansand sykle fra Kvadraturen til sine hjemsted på under 30 minutter. Med utgangspunkt
i Kvadraturen når en syklist ut i de grønne områdene på 0-10 minutter. De gule områdene når
syklisten på 10-20 minutter, og helt ut i de røde områdene når syklisten på 20-30 minutter. ATPmodellen har gjort det mulig å lage slike rekkeviddekart. Kartet er laget av Asplan Viak.

6.5 Sykkeltilrettelegging på arbeidsplasser
I 2011 utlyste ATP en tilskuddsordning for sykkeltilrettelegging på arbeidsplasser. Totalt var det en
tilskuddspott på 1 mill. kr. 2012 ble en rekke innendørs- og utendørs sykkelparkeringsanlegg anlagt.
Midler ble også brukt til å utbedre garderobeanlegg. Tilskudd ble gitt til en rekke arbeidsplasser, der
søkerne måtte bidra med minst 50 % av investeringskostnadene. UiA, Sørlandets sykehus,
Rambøll, Strømmestiftelsen og flere eiendomsselskap er blant de som har fått tilskudd.
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7. Trafikkulykker og trafikksikkerhet
Ulykkesstatistikken for Kristiansandsregionen i 2012 viser at fire ble drept i trafikken, én ble meget
alvorlig skadd og at ni ble alvorlig skadd. Totalt sett er dette på nivå med 2011. Antall drepte i
trafikken økte med én, mens antall meget alvorlige skadde ble redusert fra tre i 2011 til én i 2012.
Dersom man trekker ut sykkelulykkene fra statistikken, viser den én meget alvorlig skadd og en
alvorlig skadd i 2012. Nivået er ganske likt som for 2011.
Totalt sett underbygger ulykkesstatistikken for 2012 en langvarig trend som viser at trafikkulykkene
reduseres i Kristiansandsregionen.
Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for TS-arbeidet i regionen. Fylkeskommunen finansierer
de to prosjektene 18+ og Nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen.

Diagrammet viser alle typer politimeldte trafikkulykker med personskade. Tallene fra 2011 og 2012
bekrefter en relativt klar trend, nemlig at ulykkestallene er på vei nedover. Både «alvorlige skadde»
og «drepte» er det laveste i perioden 2005 til 2012. (Kilde: Statens vegvesen)
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Diagrammet viser politimeldte sykkelulykker i perioden 2002- 2012. I 2012 var det ingen drepte
eller meget alvorlig skadde syklister. (Kilde: Statens vegvesen)

Fordeling av sekkepostmidler TS myk pakke
Hvert år avsettes én mill. kr i myk pakke til mindre trafikksikkerhetstiltak. Men i 2012 var det satt av
to mill. kr til dette formålet. En arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen og ATPsekretariatet 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 2012:
Kommune
Birkenes
Lillesand
Søgne
Songdalen
Vennesla
Tot. eksl.
Kr.sand
Kristiansand
Totalt

Prosjekt
Fv405 Engesland kirke – Åsveien.Gatelys
Brekkestø-Steindal. Belysning
Har ikke søkt
Kommunal vei – Lauvslandsveien i Finsland. Belysning
Kringsjå ved Steinsfossen. Nytt rekkverk bro. Del av sykkelrute 3

Belysning Kiledalen Mosby. Skolevei
Fartsdempende tiltak i Kvadraturen

Kr
280.000
400.000
260.000
300.000
1. 140.000
150.000
600.000
1.890.000
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8. Luftforurensning
Svevestøv og NO2 overvåkes kontinuerlig på to punkter i Kristiansand – ved Gartnerløkka og i
Stener Heyerdalsgate. Grenseverdiene i luftforurensningsforskriften ble ikke overskredet i 2012.
ATP- samarbeidet engasjerte i 2010 COWI AS til å utarbeide rapporten «Plan for miljøtiltak innenfor
transportsektoren i Kristiansand sentrum». Rapporten ble utarbeidet i 2011.
Rapporten inneholder også en vurdering av aktuelle tiltak for å bedre luftkvaliteten. I 2012 ble det
gjort en rekke tiltak og vedtak som “svarer” på forslagene / utfordringene i rapporten.
Forslag fra COWI-rapporten og tiltak:
Tiltak
1. Bærekraftig arealbruk

2. Kollektivsatsing

3. Sykkelsatsing

4. Satsing på gange

5. Flerbruksfelt
6. Restriktive tiltak mot
biltrafikken
7. Ladepunkter for elbiler
8. Tiltak i kommunens bilpark

Effekt
Viktigste virkemiddel for å
begrense trafikkveksten på lang
sikt
Demper biltrafikken, særlig i
kombinasjon med restriktive
virkemidler
Demper biltrafikken, særlig i
kombinasjon med restriktive
virkemidler

Demper biltrafikk, særlig i
kombinasjon med restriktive
virkemidler
Demper biltrafikken
Det mest effektive tiltak for å
dempe biltrafikken på kort sikt
Noe effekt på sikt
Begrenset effekt, men viktig
signal

Kommentarer
Oppfølging av regional arealplan
er på trappene.
Kollektivfelt i Vågsbygd åpnet i
2012. Nye bygges / realiseres
på E39 og E18.
Stadig nye gang- sykkelveier
Bygges. 7 åpnet i 2012.
Sykkelekspressveien
planlegges. Noen fysiske tiltak
er gjort.
Gåstrategi-prosjekt igangsatt.
SMS-prosjektet er godt i gang.

Tidsdiff. bompengesatser
vedtatt
Tilskuddsordning utlyst i 2012
Gjennomført i teknisk sektor.

Biltrafikk er den klart viktigste årsaken til luftforurensning i og ved Kristiansand sentrum. Det økende
antall dieselkjøretøyer har gitt økt luftforurensing de siste årene, særlig når det gjelder NO2. Det
gjelder også dieselkjøretøyer med partikkelfilter. Først fra 2013 kommer det strengere utslippskrav
til nye biler, som vil redusere utslippene fra dieselbiler vesentlig.

Flere kjører piggfritt enn noen gang
En spørreundersøkelse gjort av Respons Analyse viste at 61 % av bilførerne i Kristiasandsregionen
kjørte med piggfrie dekk i 2012, mens 37 % brukte piggdekk. Dette er den høyeste piggfriandelen
siden Respons Analyse startet sine spørreundersøkelser i 1998.
Bilistene blir også spurt om hvilken dekktype de vil velge neste gang skal kjøpe dekk.
På grunn av strenge vintre var det i 2010 og i 2011 nedgang i bilistenes preferanser når det gjaldt
piggfrie dekk. Men i 2012 var andelen som ville kjøpe piggfrie dekk ved neste dekkjøp oppe i 57 %.
I 2010 var prosenten i 54.
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Utslipp av nitrogen

Årsgrenseverdi for NO2 i henhold til forskrift om begrensing av forurensing er 40 µg/m³.
Både i 2011 og i 2012 har trenden vært positiv – utslippene av NO2 er noe redusert.

Utslipp av svevestøv

Klima- og forurensningsdirektoratet tillater overskridelser på anbefalte grenseverdier 35
dager i året. I 2012 ble grenseverdien overskrevet 8 dager ved målestasjonen ved Gartnerløkka.
I fjor var det var ingen overskridelser ved målestasjonen i Stener Heyerdals gate (bybakgrunn).

9. Gåstrategi
1500 personer eldre enn 67 år har deltatt i en spørreundersøkelse om det å være fotgjenger i
Kristiansand. 50 av disse skal også delta i en oppfølging, med intervjuer og feltobservasjoner for å
kartlegge forholdene for de eldre fotgjengerne ytterligere. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid
med Transportøkonomisk institutt, og er en del av arbeidet for å lage en egen gåstrategi for
Kristiansand kommune. Transnova og Vegdirektoratet har gitt tilskudd til prosjektet. Rapporten fra
prosjektet vil gi et grunnlag for prioritering av tiltak for å få eldre til å gå mer.
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10. Kampanjer, Europeisk mobilitetsuke og
Sykkelmagasinet
ATP gjennomførte i 2012 tre store adferdskampanjer - Tusentråkk, Jeg kjører grønt og Beintøft.
I tillegg arrangerte ATP flere aktiviteter under Europeisk mobilitetsuke. Erfaring fra andre andre byer
i Norden og Kristiansand viser at kampanjer har betydelig effekt, ikke minst for å øke antall
syklende.
ATP deltok også på Verdens miljøverndag. Som et viktig ledd i promotering av sykling og gange
regionen ble 8. utgave av Sykkelmagasinet sendt ut til alle husstander i regionen.
Tusentråkk
1757 deltok på Tusentråkk 2012. har gjort en god innsats med å sykle og gå til og fra jobb og
studiested. Kampanjen var åpen for alle, også de som ikke var i jobb eller i studiesituasjon.
Kampanjen startet 25. april og varte til 8. juni. Kampanjen er for alle som bor i
Kristiansandsregionen. Påmeldingen er nettbasert. Deltakerne registrerer grønne poeng, maks ett
poeng per dag.
Kampen om 1000 sykkeljakker / t-skjorter var ikke over på noen minutter, slik den pleier å være.
I 2012 var det slik at de 1000 beste etter 3 uker blir heldige eiere av jakke eller skjorte. Man måtte
med andre ord reise miljøvennlig en stund før man kan komme i posisjon til å vinne. Denne
strategien falt ikke heldig ut med tanke på antall deltakere. I 2011 deltok drøyt 2800. Det er tydelig
at påmeldingspremie fungerer best for å få mange “på kroken”.
Av alle tusentråkkere som meldte seg på, kom 700 stykker i kategorien "Ti-tråkker", med ti eller flere
registrerte poeng. 519 har virkelig tråkket til og oppnådd kategorien "Supertråkker" med mer enn 30
poeng (t/r jobb/studier) på de syv ukene kampanjen varte.
Sykkelaksjonen ble på vanlig måte også promotert via Sykkelmagasinet og lokale nyhetsmedier i
Kristiansandsregionen.
Jeg kjører grønt
I 2012 deltok 3021 personer og 125 arbeidsplasser på adferdskampanjen Jeg kjører grønt.
I 2011 deltok 2832 personer og 120 arbeidsplasser.
Alle personer over 15 år, som bor, går på skole eller arbeider i Kristiansandsregionen, kan delta i
ATPs høstkampanje - Jeg kjører grønt. Alle typer reiser kan registreres, så sant de ble gjennomført
på miljøvennlig måte – definert som sykling, gang, buss og tog. Den største forskjellen på
Tusentråkk og Jeg kjører grønt er at kollektivreiser er inkludert i Jeg kjører grønt.
1510 deltakere oppnådde 30 poeng og mer. 303 av dem ble «grønnest». Det vil si at de fikk fra 80
poeng og oppover. Det er en fabelaktig innsats, tatt i betraktning av at kampanjen ikke varte mer
enn 11 uker. 632 ble «grønnere» (50-79 poeng), og 575 ble «grønne» (30-49 poeng). Også dette er
meget respektabel sanking av grønne poeng.
Jeg kjører grønt har også en konkurranse mellom arbeidsplasser. Virksomhetene konkurrerer om å
oppnå flest mulig poeng per ansatt. Arbeidsplassene deles inn i kategorier etter antall ansatte.
I2012 ble arbeidsplassene inndelt i fire kategorier. Beste arbeidsplass i hver kategori vant 10.000 kr.
Midlene skal brukes til å tilrettelegge ytterligere for miljøvennlig transport på egen arbeidsplass.
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Oddemarka skole vant i sin klasse (51-200 ansatte). Foto: Bjørne Jortveit
Jeg kjører grønt har en reisemodul. De som ville registrere reiselengde, blir med på en tur fra
Kristiansand til årets reisemål. I 2013 var St. Petersburg reisemålet. Snaut 1000 deltakerne var
med på reisemodulen. Alle som nådde St. Petersburg fikk en t-skjorte. 99 deltakere nådde
St. Petersburg.
Beintøft
Høsten 2012 arrangerte Grønn Hverdag og ATP skolekampanjen Beintøft for første gang. Beintøft
er en nasjonal konkurranse for barneskoler, der det er om å gjøre at flest mulige elever sykler eller
går til skolen. I Kristiansandsregionen deltok 26 skoler, og var en av regionene i landet mest størst
deltakelse.
Tre klasser i Kristiansand var best i Kristiansandsregionen. I en periode på 8 uker i høst var over 99
prosent av alle turene til skolen en tur på sykkel eller til fots.
5B på Tordenskjoldsgate skole, 4C på Åsane skole og 4A på Vågsbygd skole var beintøffe i
holdningskampanjen Beintøft. Det deltok i tillegg 125 andre skoleklasser i Kristiansandsregionen.
Elevene skal sykle, gå eller ta buss til skolen i 8 uker. Alle turer blir registrert på nettsiden til
Beintøft. I 2012 deltok 116 skoler. Grønn Hverdag står bak kampanjen. I Kristiansandsregionen
samarbeider Grønn Hverdag med ATP-samarbeidet når det gjelder planlegging om gjennomføring.
Å sykle og gå til skolen gir barna mosjon, sikkerhet i trafikken, tid for undring om naturen, tid for
sosiale kontakter, og frisk luft til å bli klar for skoledagen. Samtidig blir trafikkaoset rundt skolene
mindre. Miljøvennlig er det også. Konkurransen skal hjelpe barna og foreldre å utvikle gode vaner.
Premieringen i Kristiansandsregionen var slik at beste skole vant 10.000 kr. Nest beste skole og
tredje beste skole vant 5000 kr hver. Vågsbygd skole stakk av med 1. premien, mens to skoler i
Vennesla vant de andre premiene, henholdsvis Vennesla skole og Hunsfoss skole.
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I tillegg var det slik at de tre beste klassene i hver kommune vant 2000 kr. Samtlige elever som var
med på Beintøft fikk diplom og et kortspill med tema trafikkregler og sykling.

Europeisk mobilitetsuke
I samarbeid med Kvadraturforeningen, Agder Kollektivtrafikk, Grønn hverdag, Kristiansand
kommune og ATP (hovedarrangør), ble Europeisk mobilitetsuke gjennomført for 8. år på rad.
Hensikten med mobilitetsuken er å stimulere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk.
Oversikt over programmet:
Mandag 17.9: Beintøft, en gang- og sykkelkampanje rettet mot elever i barneskolen, startet
Tirsdag 18.9: Økokjøringskurs. To kurs i økonomisk kjøring ble gjennomført.
Onsdag 19.9: Sykkeldag, der syklister fikk bananer og gratiseffekter. Kommunen solgte
sykkeleffekter subsidiert av ATP, blant annet hjelmer og lykter.
Torsdag 20.9 Åpning av kollektivfelt og gang- og sykkelvei ved Auglandsbukta i Vågsbygd.
Lørdag 21.9 Bilfri dag. Deler av Kvadraturen ble stengt for biltrafikk. Det var stands på Torvet, og
mange aktiviteter for både voksne og barn.

Lys i mørket
ATP gjennomførte fjorårets Lys i mørke-aksjon 24. oktober i et samarbeid med politiet.
Den aller første Lys i mørke-aksjon ble arrangert i 2005. Da syklet hele 47 % helt uten lys. Det har
skjedd en gradvis forbedring. I 2012 år var andelen syklister helt uten lys nede i 25 %. Litt over
halvparten av de 687 som ble kontrollert i årets aksjon, hadde lykt både foran og bak, mens rundt
20 manglet baklys.
«Lys i mørket» er en aksjon for økt bruk av lys på sykkel. I morgenrushet stoppes syklister som ikke
har lys av politiet/ansatte i Kristiansand kommune. De som ”kunne fått” bot, får i stedet en gratis lykt
av ATP-samarbeidet.

Sykkelmagasinet
Sykkelmagasinet til alle husstander i Kristiansandsregionen ble utgitt for 8. gang. Hovedsaken var
barn og unge og sykling / gange.
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11. Regnskap
ATP-samarbeidet. Driftsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune 2012
Brutto
forbruk

Inntekt /
refusjon

Mva
komp

Netto
forbruk

Budsjett

Avvik
budsjett

1 569 781

1 355 000

-214 781

-900 398

0

900 398
380 382

Utgifter:
Administrasjon(faglig/politisk sekretariat)

1 594 895

Ufordelte midler ATP (overf. fra 2011)
Info gang / sykkel 1)
Kollektiv marked - og medietiltak
Kollektivkonferansen 2012
Studietur / konferanse ATP-utvalget 2)
Tilskudd ladepunkt el-biler

2 553 800

-24 707

-150 020

-284 162

2 119 618

2 500 000

200 000

-40 000

160 000

200 000

40 000

54 545

-10 909

43 636

200 000

156 364

0

0

150 000

150 000

-2 292

39 168

200 000

160 832

0

0

41 460

Tilskudd sykkeltilrettelegging arbeidspl.

894 049

Kampanjer, info og mobilitetstiltak

237 680

Nærmiljøtiltak. Kartlegging snarveier. 3)
Utvikling Jeg kjører grønt - nettportal

-407
-900 398

0

894 049

1 000 000

105 951

-47 535

190 145

300 000

109 855

0

0

275 000

275 000

0

256 931

-51 386

205 545

200 000

-5 545

0

0

0

0

500 000

500 000

ATP-modell kollektiv og sykkel

400 000

0

0

400 000

500 000

100 000

Kollektivtrafikk alternativ finansiering 5)

100 000

100 000

100 000

0

6 333 360 -1 050 825

-460 991

4 821 544

7 480 000

2 658 456

Kollektiv utredning 4)

Totalt
Inntekter:
Vest-Agder fylkeskomm.

529 000

529 000

Aust-Agder fylkeskomm.

106 000

106 000

Inntekter refusjoner

1 050 825

0

Kommunene

4 808 000

4 808 000

460 991

0

6 954 816

5 443 000

Momskompensasjon
Totalt
Balanse 31.12.12 / bundet fond 2013

621 456

Resultat
Driftsprosjekt overført til 2013
Udisponert overført til 2013
Totalt overført til 2013

575 000
46 456
621 456

Merknader:
1) Infotiltak gang / sykkel er tilført refusjon fra Nordiske Sykkelbyer, samt inntekter fra salg
av sykkeleffekter.
2) Studietur, fagseminar ATP-utvalget. Ikke gjennomført.
3) Kommunene har gjort kartlegging selv. Midlene overføres snarveitiltak.
4) Konsulentutredning ikke gjennomført.
5) Utredning i 2011. Betalt av fylkeskommunen. Refundert av Kristiansand i 2012.
Poster flytter fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet:
1. Flekkerøy par & ride. Refusjon for dobbel betaling av leie for areal.
2. Sykkelbarometer / mobilt sykkeltelleapparat.
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ATP-samarbeidet. Investeringsregnskap regnskapsført Kr.sand kommune 2012

Utgifter

Inntekter

Mva
komp

Netto
forbruk

Avvik
budsjett

Budsjett

ATP-prosjekter:
30 022

30 022

0

-30 022

0

0

1 065 000

1 065 000

Kollektivfelt Vollevann-Bjørndalsletta

300 000

300 000

500 000

200 000

Tollbodgt, Rådhuskv. Planlegg. 1)

599 413

479 530

530 000

50 470

Tollbodgata, Rådhuskv. Byggeprosjekt

0

0

916 000

916 000

Elsykler tilskudd arbeidsplasser

0

0

100 000

100 000

0
56 679

0

100 000

100 000

45 343

150 000

104 657

0
854 895

70 000
3 431 000

70 000
2 576 105

0

0

500 000

500 000

0
5 300 000

0

100 724

100 724

5 300 000

5 300 000

0

0

0

100 000

100 000

1 379 623

1 379 623

1 412 760

33 137

1 247 805

1 015 135

5 929 372

4 914 237

1 000 000

1 000 000

3 000 000

2 000 000

0

0

2 000 000

2 000 000

4 540 823

4 418 747

-122 076

0

0

380 240

380 240

0

0

482 352

482 352

-238 340

13 235 581

23 624 195

10 388 614

-369 559

14 090 476

27 055 195

12 964 719

Prosjektledelse ATP
Kollektivfelt Festningsgt

Tilsk. ladepunkt elbil i p-anlegg

2)

Sykkelbarom./ mobilt sykkeltell. 3)
Sykkeltellepunkt Vollevann
Totalt ATP-prosjekter

0
986 114

-119 883

-11 336
0

-131 219

Belønningsprosjekter:
Kartheikrysset, kollektivfelt
Bukkesteindalen-Breimyr koll.felt
Rige-Breimyrkrysset, kollektivfelt
Bussprioritering lyskryss
Park & ride Tangvall
Park & ride Nodeland, m. fl. 4)
Oddernesveien gang- sykkelvei
GS E39 Hannevika-Kartheia
Oppgrad. hovedsykkelveinettet
Overord. infrastruktur, plan kollektiv
Plan oppgrad. hovedsykkelveinett

-232 670

4 546 493

Totalt Belønningsprosjekt

13 473 921

Sum alle prosjekt

14 460 035

Momskompensasjon

-5 670

0

369 559

Renter Belønningsmidler 2012

1 003 000

Overført fra 2011

28 178 055

Totalt alle prosjekter

29 550 614

Balanse 31.12.12 / bundne fond

15 090 579

Resultat
ATP - prosjekter overført til 2013

2 576 105

Belønningsmidler overført til 2013

10 388 614

Udisponert overført til 2013
Totalt overført til 2013

2 125 860
15 090 579

Kommentarer:
1) Opprinnelig ramme 450 000. Høsten 2012 viste det seg å være for lite. Rammen økt med 80.000 kr.
2) Flyttet fra driftsregnskapet. Opprinnelig ramme 150 000 kr. Kun én søker.
3) Flyttet fra driftsregnskapet. Opprinnelig budsjettramme 365.000 kr. Sykkelbarometer billigere enn antatt.
4) Tilbakebetaling av leieutgifter på Flekkerøy park & ride, 51 574 kr, er flyttet fra driftsbudsjettet
5) Alle ATP-prosjekter gjennomføres.

29

30

31

32

