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Inkludert rapportering på restmidler 2009-2012 og ekstramidler 2015 

                                   

 
 
 
Utgave  31. januar 2015 
 
 

Et av de aller største myke tiltakene i regionens historie ble åpnet 2. november 2015: nytt 
kollektivfelt fra Karheikrysset til Rigekrysset på E 39, samt gang- sykkelvei med sykkelekspressvei-
standard på samme strekningen. Fylkesordfører Terje Damman (t.v.) og Kristiansands ordfører, 
Harald Furre var snorklippere. De ble flankert av Sørnes ordfører Astrid M. Hilde og Songdalens 
ordfører Johnny Greibesland.  Foto: Bjørne Jortveit     
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1. Innledning 
 
 
En ny fireårige belønningsavtale for Kristiansandsregionen ble vedtatt i Areal- og 
transportplanutvalget 13. september 2013. Knyttet til målet om nullvekst i personbiltrafikken 
med basisår 2012, er det gitt tilsagn om totalt 285 mill. kr. I henhold til avtalen er det 
foreløpig utbetalt 45 mill. kr i 2013, 80 mill. kr i 2014 og 80 mill. kr i 2015. Det er gitt tilsagn 
om ytterligere 80 mill. kr i 2016.  
 
«Belønningsmidler rapport 2015» starter med gjennomgang av de krav / mål som er nedfelt i 
avtalen mellom Samferdselsdepartementet og regionen for periode 2013-2016 med 
tilhørende resultat- og måloppnåelse i Kristiansandsregionen. Virkemidlene for å nå målet 
om nullvekst i biltrafikken beskrives, med en analyse av virkemidlenes effekt.  
 
I rapporten fremlegges statistikk for personbiltrafikk for 2015 sammenliknet med basisåret 
2012. Statistikk for busstrafikk i regionen de siste fem årene legges frem.  Når det gjelder 
sykkeltrafikk, presenteres tall fra to tellepunkter i Kristiansand. 
 
Det redegjøres for bruk av midler for 2015: 
 

 For avtaleperioden 2013-2016. Revidert tiltaksprogram for avtaleperioden 2013-2016 
er vedlagt. Tiltaksprogrammet ble revidert og vedtatt i ATP-utvalget 11. desember 
2015.  

 For avtaleperioden 2009-2012. Det er vedlagt en plan for bruk av restmidler, også 
den vedtatt av ATP-utvalget 11. desember. 

 For ekstra belønningsmidler (35 mill. kr) som det ble gitt tilsagn om i 2015. 

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

 
 
Befolkningsutviklingen 2009-2015 
Veksten fra 2009 til 2015 har vært  9,1 % for hele Kristiansandsregionen. Veksten fra 2014 til 
2015 er 1,4 %. Befolkningen i 2015 er beregnet på basis av faktiske befolkningstall ved 3. 
kvartal 2015. (Faktiske tall for hele 2015 offentliggjøres av SBB i løpet av februar 2015). 
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Område 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vekst % 
2014-15 

Vekst % 
2010-15 

Kristiansand 81 295 82 394 83 243 85 983 87 570 88 697 1,3 9,1 

Søgne 10 509 10 709 10 855 11 005 11 206 11 306 0,8 7,6 

Songdalen 5 940 5 999 6 165 6 303 6 346 6 449 1,6 8,6 

Vennesla 13 116 13 334 13 583 13 986 14 113 14 274 1,1 8,8 

Lillesand 9 465 9 713 9 878 10 106 10 314 10 621 3,0 12,2 

Birkenes 4 689 4776 4 828 4 993 5 041 5 131 1,8 9,4 

Iveland 1 254 1 305 1 298 1 314 1 309 1 307 -0,1 4,2 

Kristiansands
-regionen 

126 288 128 230 129 850 133 690 
 

135 899  137 785 1,4 9,1 

 
2. Bymiljøavtale og ny søknad 
    om belønningsmidler  
 
Når det gjelder søknad om Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen, er arbeidet med 
tiltaksportefølje og prioriteringer kommet langt. Etter planen blir forslag til avtale sendt i 2016. 
Sommer og høst 2015 ble SD informert om status på et møte i departementet. 
 
Det synes å være klart at 2017 blir et mellomår før Kristiansandsregionen kan få  
midler fra en bymiljøavtale. Tidligst 2018 kan regionen tilføres midler, som blant annet er helt 
avgjørende for å opprettholde og videreutvikle busstilbudet i vår region. 
 
ATP-utvalget vedtok 11. desember 2015 at det neste år skal utarbeides en ny 
belønningsavtale med virkning fra 2017. Under arbeidet med søknaden vil det bli tatt stilling 
til hvor lang periode det skal søkes som midler til. Avhengig av avtalelengden vil midler i en 
ny belønningsavtale inngå som en del av en kommende bymiljøavtale. 
 
Nåværende bompengeperiode i Kristiansand ser ut til gå ut tidlig i 2018. For å sikre en videre 
utbygging av infrastrukturprosjekter, ble det i ATP-utvalget 11. desember 2015 vedtatt  
å utarbeide en søknad om forlengelse av dagens bompengeordning – Samferdselspakke 2.  
Et forslag til prosjektportefølje skal på høring til kommunene i regionene vinter / vår 2016, 
med tanke på behandling i Stortinget før sommeren 2016. 

 
3. Krav og måloppnåelse perioden 2013-2016 
 
Målet for avtaleperioden 2013-2016: 
 
“Målsetting i avtaleperioden er nullvekst i personbiltrafikken, dvs. personbiltrafikk ved utløpet 
av avtaleperioden lik personbiltrafikk ved inngangen av avtaleperioden”. 
 
Basisåret for målet om nullvekst i personbiltrafikken er 2012. 
Statistikkgrunnlaget er personbiltrafikk gjennom de fem bomstasjonene i Kristiansand:  
 
1. E 18 Bjørndalsletta 
2. E 39 Vesterveien 
3. Rv 9 Grim 
4. Sødal 
5. Presteheia  
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Måloppnåelse:  
 
Personbiltrafikken var 0,9 % lavere i 2015 enn i 2012. Målet i avtalen er oppfylt.  
Det har vært en økning i 2015 på 1,0 % forhold til 2014.   
 
 
 
Passeringer 
2012 

Passeringer 
2013 

Passeringer 
2014 

Passeringer  
2015 

Økning i  prosent 
2015 sammen-
liknet med 2014 

Reduksjon i 
prosent for 
perioden   
2012-2015  

18 819 282 18 681 482 18 469 230 
 

18 646 756 +1,0 % -0,9 % 

 

Sammenliknet med 2012 har det totalt ett vært nedgang i personbiltrafikken på 0,9 %.  

 
 
For perioden 2012 til 2015 er personbiltrafikken i rushtida redusert med 3,0 %.  
I 2015 har trafikken i rush økt med 0,4 % sammenliknet med 2014. 
 
Tidsdifferensierte bomtakster ble innført 16. september 2013 ved de 5 eksisterende 
bomstasjonene i Kristiansand. 
 
Mer om trafikkstatistikk i kapittel 5. 

 
4. Framdrift i forhold til måloppnåelse  
    og virkemiddelbruk 
 
Fremdrift i forhold til mål 
 
I 2015 er flere store infrastruktur-prosjekter bygget ferdig, ikke minst kollektivfelt  / separert 
gang- og sykkelvei på Rv 9 fra Gartnerløkka til Jørgen Moes gt., og kollektivfelt  / separert 
gang- og sykkelvei på E39 fra Kartheikrysset til Rigekrysset.  
 
Ved årsskiftet 2015 / 2016 har regionen fortsatt en del ubrukte belønningsmidler. Men mange 
tiltak er ferdig planlagt, flere er under bygging, og mange tiltak er under planlegging.  
Eksempelvis er den viktige kollektivterminalen ved Vågsbygd senter nå under bygging. Ny 
terminal vil gi positive ringvirkninger for alle de tre metrorutene i Kristiansand.  
 
2016 blir et år der mange prosjekter vil bli gjennomført /påbegynt. Ikke minst gjelder det 
bygging av sykkelekspressvei langs Vågsbygdveien fra Blørstad til Kolsdalen. Dette blir et 
stort løft for sykkeltrafikken.  
 
Selv om en del prosjekter ikke er gjennomført, ligger regionen godt an til å klare målet om 
nullvekst ved utgangen av prosjektperioden. Forutsetningen for gjennomføring alle prosjekter 
i 2016 er at regionen får utbetalt 80 mill. kr for 2016, jf. tilsagn fra SD 2013. 
 

Virkemidler og vurdering av virkemidlene 
 
Det er vanskelig å rangere de ulike virkemidlene opp mot hverandre. Innføring av 
tidsdifferensierte bomsatser har fortsatt effekt. Men effekten har tapt seg noe, trolig fordi 
bomsatsene ikke er indeksregulert siden innføringen i 2013. Det er åpenbart at satsingen på 
infrastruktur for buss og sykkel har effekt. Ikke minst opprettholdelse og videreutvikling av 
rutetilbudet i 2015 har vært viktig. En utbyggingspolitikk i dreining mot å bygge sentralt og langs 
kolleketivakser gir allerede effekt. Satsing på adferdskampanjer og informasjonsarbeid for å vise 
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fram ny infrastruktur er også sentralt 
 
I 2015 er disse virkemidlene brukt for å dempe personbiltrafikk:  
 

 Forbedre infrastrukturtur for sykkel, gange og kollektiv 

 Prioritering av kollektivtilbudet 

 Tidsdifferensierte bomsatser  

 Areal- og utbyggingspolitikk 

 Adferdskampanjer og informasjonsarbeid 
 
 

4.1 Infrastruktur  
 
Utbygging av infrastruktur er et helt sentralt og langsiktig virkemiddel for å redusere biltrafikk. 
I perioden 2009-2015 er det bygd nesten 6  km kollektivfelt / bussgater. I samme periode er 
det bygd ca. 20 km nye eller ombygd til separerte gang- sykkelveier. I oversikten under er 
det tatt med prosjekter også med andre finansieringskilder enn belønningsmidler.  
 
I 2015 er følgende infrastruktur for buss og sykkel / gange gjennomført:  

  
 Kollektivfelt på E39 Kartheikrysset-Rigekrysset og ny separert gang – og 

sykkelsti på samme strekning. Åpnet 2. november. (Finansiert med bompenger 
og riksveimidler). 

 Kollektivfelt på Rv Gartnerløkka- Jørgen Moes gt. og nye separert gang- og 
sykkelvei på samme strekning. Åpnet  23. mai.  

 Nye holdeplasser med universell utforming, Vågsbygd, Hånes og Randesund. 
 Reguleringsplass Sørlandsparken. Satt i trafikk tidlig høst. 
 GS  402 Birkeland sentrum- Tveide næringspark. Satt i trafikk des. 2015.  

(Finansiert med bompenger). 
 GS Fv 405 Mosby skole til Ravnåsveien. Åpnet 17. november. (Finansiert med 

bompenger). 
 Miljøprioritert gjennomkjøring Lunde sentrum. Åpnet 19. oktober. (Finaisert med 

bompenger). 
 GS Fv 405 Vennesla kirke-Venneslaheimen, 1. byggetrinn. Satt i drift 

i november. (Finansiert med bompenger) 

 Ny gang-sykkelbro fra Rismyr til Fagermo i Songdalen. (Kommunale midler, 
midler fra Vest-Agder fylkeskommune og ATP-midler). 

 GS Fv 405 på Samkom i Vennesla satt i drift høsten 2015. (Finansiert med 
bompenger). 

 Innfartsparkering, Rv 9, på Hommeren i Kristiansand. Åpnet november. 

 Rødmaling på sykkeldelen av gang – sykkelveier Kristiansand sentrum 
(Finansiert med ATP-midler). 

 Diverse snarveier i kommunene. (Finansiert med bompenger / ATP-midler). 
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Nytt kollektivfelt og separert gang- og sykkelvei på strekingen Kartheikrysset til Rigekrysset på E 39 
ble bygd ferdig høsten 2015. Åpningen skjedde 2. november. (Foto: Bjørne Jortveit) 
 

 
3 km med ny gang- og sykkelvei ble åpnet formelt åpnet i januar 2016, men satt i trafikk i 2015.  
Varafylkesordfører John Olav Strand, varafylkesordfører, klippet snor. 6. klassetrinn på Birkeland 
skole deltok under åpningen. (Foto: Statens vegvesen) 
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Vurdering av virkemiddelet: 

Virkemiddelet er sentralt for å redusere biltrafikk. Ny infrastruktur i form av kollektivfelt / 
gater, gang- sykkelveier og snarveier har utvilsom stor effekt.  Mange anlegg ble satt i drift i 
2015 og bidrar til målet om nullvekst i biltrafikk. I reisevaneundersøkelsen RVU 2013/2014, 
er Kristiansand best av storbyene med en sykkelandel på 10 %. 

 
 
4.2. Prioritering av kollektivtilbudet – ruteproduksjon, taksttiltak mv. 
 
Busstrafikken i Kristiansandsregionen økte med ca. 1,3 % i 2015, sammenliknet med 
2014. I perioden 2009-2015 har antall bussturer totalt økt med 15,4 %.  
 
Agder Kollektivtrafikk (AKT) forvalter og disponerer belønningsmidler til drift av busstilbudet i  
Kristiansandsregionen. I 2015 brukte AKT 39,1 mill. kr av de ordinære belønningsmidler 
fra avtalen 2013-2016. I tillegg ble det brukt noen midler av de ekstra belønningsmidlene 
regionen ble tildelt i 2015, men ble ikke fakturert Vest-Agder fylkeskommune i 2015: 
 
I grove trekk ble midlene til drift brukt slik i 2015: 
 

 Opprettholde og videreutvikle rutetilbudet i Kristiansandsregionen 

 Finansiere taksttiltak – flexikort og mobil-billetter 

 Automatisk passasjertelling 

 Utvidelse av sanntidssystemet 

 SIS generelle systemforbedringer 

 Datavarehus i AKT 

 Kampanjer 
 
 
Detaljert fremstilling av tiltak for bedre busstilbud i kapittel 7. 
 
 

Vurdering av virkemiddelet: 

Økningen i busstrafikken flatet ut i 2015, etter markant økning både i 2013 og 2014.  
Det ble gjort noen forbedringer i rutetilbudet i 2015. Men disse ble innført halvveis ut i 
fjoråret og får ikke full effekt før i 2016. Utflatingen henger trolig også sammen med at 
biltrafikken øker, og at satsene gjennom bomringene ikke er økt eller indeksregulert på 
flere år.  

 
 
4.3 Tidsdifferensierte bomsatser 
 
Statistikken viser at rushtrafikken i 2015 var 3,0 % lavere enn i 2012. Nedgangen kom i 2013 
og 2014. I 2015 har trafikken i rush økt 0,37 %. Uten innføring av tidsdifferensierte 
bomsatser i 2013 ville regionen etter alt å dømme ikke oppfylt kravet om nullvekst i 
personbiltrafikken.  
 
Definisjon av rushtid: I Kristiansand defineres rushtid som perioden 0630-0900 om 
morgenen og 1430-1700 om ettermiddagen. Det er kun tidsdifferensierte bomsatser på 
hverdager.  
 
Bomsatsene:  I rushtid er avgiften 21 kr, mens den er 14 kr utenom rush. (Det dobbelte for 
tunge kjøretøy).  Med rabatt koster det kr 16,80 å passere en bom, mens det koster kr 11,20 
å passere utenom rush. Bilister blir ikke avkrevd for mer enn én bompassering per time, og 
maksimalt 50 bompasseringer per måned. 
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Vurdering av virkemiddelet: 

Tidsdifferensierte bomsatser vurderes fortsatt som et effektivt virkemiddel for 
å dempe biltrafikken. Men virkemiddelet er noe svekket, delvis fordi takstene ikke er økt 
siden innføringen. Eller sagt på en annen måte: flere bilistene har vendt seg til 
avgiftsnivået. 

 

4.4 Areal- og utbyggingspolitikk 

 
I 2015 er det utviklingstrekk i alle de sju kommunene som peker i retning av mer utbygging 
sentralt og langs kollektivakser. Ikke minst gjelder dette Kristiansand. I dette kapittelet  
beskrives sentrale eksemplene fra hver kommune som underbygger denne utviklingen.  
 
 
Regional plan 
 
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 ble vedtatt i fylkestingene i Aust- og 
Vest-Agder i juni 2011. Planen er retningsgivende for kommunenes planlegging, og 
samordning av areal og transportplanleggingen har vært sentralt for planarbeidet. 
Det overordnede målet er: 
  
«Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal en legge til rette for bærekraftig utvikling og 
balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet regionen. Dette skal skje ved at en felles 
overordnet arealplan for perioden 2009-2050 vedtas." 
 
Planen følger opp Regionplan Agder 2020, og tiltakene er delt inn i to tidsperioder; perioden 
2011-2020, som inneholder konkrete anbefalinger, og perioden 2020- 2050 
som anviser en utviklingsretning og påpeker forhold som må analyseres nærmere. 
Ifølge handlingsprogram for gjennomføring skal kommunene og fylkeskommunene 
rapportere en gang pr. valgperiode på hvordan planen følges opp. Arealplan for 
Kristiansandsregionen skal minst revideres hvert 8.år. ATP- utvalget er styringsgruppe for 
revisjonsarbeidet.  
 
Arbeidet med rapportering på oppfølgning av planen ble påbegynt i 2015 og vil bli ferdigstilt 
våren 2016. I forlengelsen av dette vil det bli satt i gang et revisjonsarbeid for planen som 
skal utføres i perioden (2016-2020). Oppstart forventes høsten 2016. 
I denne prosessen vil det være hensiktsmessig å samordne revisjon av planen med det 
arbeidet som gjøres i forbindelse med en framtidig Bymiljøavtale i Kristiansandsregionen. 
  
 

Kristiansand 

 
Kanalbyen 
Området sør for Kilden – Silokaia – skal i løpet av 10-12 år transformeres til et område med 
ca. 700 boenheter. Det skal i tillegg anlegges min. 1000 m² næring (forretning, kafé, 

tjenesteyting) i tilknytning til offentlige utearealer. Reguleringsplanen ble godkjent i 2015. 

Utbygging av 1. byggetrinn starter i 2016.  
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Reguleringsplanen for Kanalbyen, på vestsiden av Odderøya, ble vedtatt i 2015. 700 boliger er  
planlagt. Fotomontasje: A-lab. 
 
 
Utbygging på Eg 
Kristiansand kommune vil tilrettelegge for videreutvikling av sykehusområdet på Eg, hvor 
forbindelsene til kvadraturen og UiA forsterkes og hvor det legges til rette for miljøvennlig 
transport. Kommunen har igangsatt en områderegulering for Egs-området hvor intensjonen 
er å tilrettelegge for sykehusets arealbehov og for utbygging av andre helserelaterte 
virksomheter.  En slik samling av arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter gir 
muligheter for økt andel av miljøvennlig transport og vil styrke Kvadraturen i Kristiansand. 
Området har i dag ca. 3000 arbeidsplasser. Planen legger opp til en tredobling av 
utbyggingsarealet sammenlignet dagens situasjon. Planen har vært ute på høring og 
forventet sluttbehandling vil være i februar-mars 2016.  

 

 
Eg skal videreutvikles: større sykehus, ny bro, flere boliger og ny kollektivgate. 
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Marvikssletta 
Områdeplan for området Marviksletta ble vedtatt i 2015. Planen åpner opp for etablering av 
ca. 300.000 m2 BRA til kombinert formål. Det er anslått at området vil bygges ut med 1200 
boliger. I 2015 ble første delplan innenfor området tatt opp til behandling ca. 20.000 m2 BRA. 
Kommunen har i forbindelse med detaljplanbehandlingen innledet drøftelser med utbygger 
for inngåelse av utbyggingsavtale. I forbindelse med utbygging av området skal fylkesveien 
beliggende parallelt med utbyggingsområdet utbedres som en viktig framtidig ny gate som 
samtidig sikrer god kollektivdekning. Kommunen og Vest-Agder fylkeskommune har 
igangsatt et planarbeid for å se på hvordan en slik gate / profil skal se ut. Utbyggingsområdet 
er forutsatt å bidra til oppgradering av kollektivforbindelse/gate. 
 
Framtidens bydel – Bjørndalen 
Skanska har vunnet konkurranse om å bygge ut Framtidens bydel på Bjørndalen, like øst for 
sentrum.  Det er avgjort at Skanska skal bygge ut området. Det skal bygges 5-600 boenheter 
nær kollektivakse, sykkelekspressvei og UiA. I forhold til en vanlig utbygging skal 
klimautslippene halveres for transport, materialbruk og energibruk i bygg. I prosjektet er det 
også regulert inn kontor og forretninger. Salg av boenheter starter trolig sommeren 2016. 
Utbygging kan tidligst starte i 2016. Prosjektet er godkjent som pilotprosjekt i det nasjonale 
programmet Framtidens byer. 
 
Lumber 
Reguleringsplan for et område på Lumber i Vågsbygd ble vedtatt i 2015. Planen viser 
mulighet for etablering av ca. 120 boliger. Utbygger har igangsatt første utbyggingstrinn.  
 
Vågsbygd senter 
I nærheten av metroterminal ved Vågsbygd senter ligger det flere områder avsatt til 
bebyggelse og anlegg - senterområde i kommuneplanen. I vedtatte reguleringsplaner ligger 
det inne om lag 300 gjenstående boenheter, fordelt på 3 utbyggingsområder. Kommunen har 
utarbeidet reguleringsplan for Kirkeparken for å sørge for god grønnstruktur i området. 
Reguleringsplaner i området skal bidra inn til opparbeidelsen av grønnstrukturen i 
kirkeparken.  
 
 
Oddemarka senterområde 
Senterområdet omfatter utbyggingsområdene St Olavsvei 45-49, Trymsvei 1-11 Oddemarka 
Vest og Tobienborg. Området ligger like øst for Kvadraturen i nærheten av Oddernes kirke. 
Alle utbyggingsområdene er boligfortettinger i og tilknyttet metrostoppested Oddemarka. 
Planene åpnet opp for etablering av et byggevolum tilsvarende ca. 350 enheter. Ca. 50% er 
realisert og under bygging. Alle områdene har hatt en forutsetning om at det før igangsetting 
må det planlegges et nytt veisystem (kryss) som også skal ivareta dagens metrolinje 
m/stoppestedsystem og sykkelekspressvei.  Gjennom inngåtte utbyggingsavtaler har 
utbyggerne bidratt til ca. kr 11 mill. kr til planlegging og bygging av nytt kryssområde. 
Kommunen har utarbeidet reguleringsplan for kryssområdet og skal nå starte byggingen av 
kryssløsningen.   
 
Begrensinger for Sørlandsparken 
I 2015 ble det gjort vedtak i Kristiansand bystyre om at tjenester innen kultur og helse ikke 
skal kunne etablere seg videre i Sørlandsparken. Kulturtjenester skal forbeholdes 
Kvadraturen og nye helsetjenester skal hovedsakelig etableres på Eg som «helsebyen». Det 
er også restriksjoner for næringsvirksomhet. Totalt sett skal ikke arealer til kontor overstige 
25 % av hver enkelt næringstomt. I tillegg skal ikke kontordelen i nye etableringer overstige 
50 % av eget areal.  
 
 
Parkeringsanlegg under Torvene 
I 2015 ble det endelig vedtatt at det skal bygge 450 p-plasser midt i sentrum under de to 
torvene i Kvadraturen. Men samtidig har politikerne vedtatt at det skal lages en plan for 
sanering av kantstensparkering i stor skala, slik at flere gateløp prioriteres for gående og 
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syklende. Dette planarbeidet starter i 2016. 
 

Songdalen  
 
Utbygging i sentrum: 
De siste årene har det blitt tatt i bruk over 100 nye boenheter i Nodeland sentrum. Dette er 
leiligheter som alle ligger i kort avstand (5-10 min gåtid) til buss eller tog. Dette er 
utbygginger som etter kommunens vurdering er med og bygger opp om målsettingene bl.a. i 
regional arealplan for Kristiansandsregionen.  
 
Områdeplan for Nodeland sentrum: 
Kommunen holder på med å utarbeide en ny arealplan (områdeplan) for Nodeland sentrum. 
Vår målsetting er at et planutkast kan legges ut på offentlig ettersyn før sommerferien 2016.  
Hovedmålet med planarbeidet er å legge til rette for et attraktivt sentrum med gode 
bokvaliteter. Herunder hører også fokus på utnyttingsgrad i sentrum og tilrettelegging for 
kollektivtransport. Som et forarbeid til denne arealplanen fikk et arkitektfirma oppdraget med 
å utarbeide en mulighetsstudie som viser hvordan Nodeland sentrum kan huse inntil 3.000 
ytterligere innbyggere. Kommunens oppfatning av mulighetsstudien er at denne er et meget 
bra underlagsdokument for selve arealplanen. Mulighetsstudien fokuserer tydelig på 
kollektivtransport og viser på en offensiv måte hvordan jernbanen er en ressurs for videre 
utvikling av sentrum.  
 
Nodeland syd:   
Utbygging av det første byggetrinnet pågår for fullt og de første boligene tas i bruk i løpet av 
første halvår -16. Det dreier seg om ca. 50 boenheter, eneboliger og noe rekkehus. I tillegg 
bygges der ny barnehage. Gang – og sykkelveg langs Fv 461 mot Nodeland og mot 
Brennåsen er etablert. Sykkeltid til Nodeland st. anslås til ca. 10 min. Gåtid til buss og 
omtrent det samme.  
 
Bru mellom Fagermoen og Rismyr: 
Denne brua ble offisielt åpnet i august 2015. Brua binder boligområdet Rismyr og Nodeland 
sentrum sammen på en helt ny måte. Dette er et godt bidrag både for å øke tilgjengeligheten 
til buss og tog, men også for å redusere bilbruk i forbindelse med ærend i sentrum.  
 
Dyrskueplassen: 
Denne eiendommen tilhører ROM-eiendom (fra 01.01.2016 en del av Jernbaneverket) og 
ligger ca. 900 m nord for sentrum v. avkjøringen til industribedriften Rotator Oceaneering. 
ROM har meldt oppstart av regulering i størrelsesorden 80 boenheter (blokkleiligheter). 
Denne prosessen kjøres i hovedsak parallelt med områdeplanen for Nodeland sentrum. Det 
er gang og sykkelveg langs Fv 461 både mot Nodeland og mot Hortemo.  
 
Sentrumsplanen legger til rette for buss-stopp-langs hovedgata -Strøget- med "endestasjon 
snuplass for pendelen" i industriområdet/Birkenesparken nord for sentrum. I tillegg er det 
regulert inn kollektivterminal og park & ride på Myrane langs Fv 402 rett syd for sentrum. 
Denne terminalen tilrettelegger for at 11 skolebusser kan levere og hente elever som skal til 
Birkenesskolene på Valstrand for å redusere trafikken gjennom boligområder. Dette 
prosjektet er utsatt som følge av kommunens økonomi.  
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Vedtatt utbyggingsstruktur i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050.  
Illustrasjon: Helene Thorstensen 

 
 
 

 
Søgne 
 
Kommunen har sammen med Statens vegvesen og fylkeskommunen utarbeidet en 
kommunedelplan for sykkel. Planen avsetter mange nye gang- og sykkelveier og sykkelfelt. 
Planen ble vedtatt i september 2015. Et særlig fokus i planarbeidet har vært å fremme 
transportsykling inn mot kollektivknutepunktet Tangvall fra omkringliggende boligområder. 
Kommunedelplan for sykkel er viktig for utvikling av en rekke nye avsatte boligområder i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Som en oppfølging av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
har kommunen startet opp planarbeid for Tangvall sentrum med omegn i 2015. Planen ligger 
ute fortiden ute på offentlig ettersyn. Planen har ikke gjort noen beregninger i boligpotensial i 
antall boenheter, men det er avsatt ca. 62 mål til ny boligbebyggelse på Tangvall vest som 
tillates benyttes til både blokk og konsentrert småhusbebyggelse. Tangvall øst er det avsatt 
7,2 mål til ny boligbebyggelse, samt 73 mål til sentrumsformål (innbefatter flere underformål, 
herunder boligbebyggelse).  
 
Det kan og nevnes at etablering av nye VGS- og ungedomskole på Tangvall fortsatt er under 
utredning. Å flytte VGS til Tangvall som sentrum vil muliggjøre bruk av kollektivtransport til og 
fra skolen på en helt ny måte.  
 
Kommunen arbeider også aktivt i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune med en 
kollektivplan for styrke kollektivtilbudet i Søgne.  
  
Statens vegvesen og Søgne kommune har startet opp arbeidet med regulering av E39. 
Planarbeidet forutsettes å være ferdig i løpet av 2016. I det arbeider kommunen og 
vegvesenet aktivt med å sikre adkomster til potensielle utbyggingsområder som blant annet 
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ligger inne i regional plan.  Nye etableringer på aksen mellom Tangvall og Sogndal antas å 
ha svært god effekt i et ATP perspektiv.  
 

 
Vennesla 
 
I kommuneplanen er det tatt inn føringer i forhold til arealpolitikk knyttet opp mot 
kollektivakser. - Krav til tetthet - 4 boenheter pr daa inntil 500 m fra kollektivakse.  
 
Det er også satt krav for tetthet i byggeområdene: 
I sentrumsområdet i Vennesla og innen 500 meter fra kollektivtransportens regionale 
stamnett er minstenorm for tetthet 4 boenheter per dekar og 6 boenheter per dekar ved 
beslag av jordbruksareal. 
I Vennesla er innslaget av eneboliger betydelig størst, men de siste årene har det skjedd 
endringer på dette ved at det bygges og planlegges betydelige antall leilighetskomplekser, 
særlig i Vennesla sentrum. 

 
Utbyggingsstrategi 
 
Kommunestyret har vedtatt å satse på utbygging rundt eksisterende sentrum i kommunen. 
Dette for å styrke sentrum, samt begrense interntransport med bil og gjøre kollektivreising 
mulig. Det bygges ca. 150 boenheter i kommunen årlig. Av dem 20-30 i sentrum.  
 
Kommunens strategier: 
 

 Styrke Vennesla sentrum som kommunesenter og område for bolig, handel og 
service, og bidra til fortsatt vekst i bygdesentrene på Skarpengland og Hægeland. 

 Gjennom arealpolitikk skal en bidra til å styrke sentrene i kommunen. 

 Bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i Vennesla kommune.  

 Kommunen har et samfunnsansvar i forhold til å ta bevisste valg i forhold til miljø, 
etikk og solidaritet, samt å følge opp «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging» i kommunale planer. 

 Det er viktig at denne veksten blir balansert i hele kommunen, men på en slik måte at 
det støtter opp om eksisterende tettsteder. 

 
Nyere utbyggingsområder 
 

•   Smååsane, boligområde ca. 500 meter i forlengelsen av dagens boligområder på      

   Moseidmoen, kort avstand til sentrum.  

•    Planlagt utbygging på Hunsøya, både næring/bolig, del av det definerte sentrum.  

•    Lagt til rette for fortetting langs kollektivakse gjennom flere småprosjekter.  

•   Flere igangsatte leilighetsprosjekter i sentrum. Det satses videre på utvikling av    

   sentrumsnære leiligheter.  

 I bygdesenteret Hægeland er det satt av areal til nye boligområder nær 
skole/barnehage, butikk og Rv 9. 

 I Øvrebø er nye boligområder lagt til lags Rv 9 og i tilknytning til ny gang- og sykkelsti 
til bygdesenteret Skarpengland. På Skarpengland pågår områderegulering hvor 
hensikten er å styrke bygdesenteret med å etablere sentrumsnære leilighetstilbud.    

 
  
Kollektivtransport/sykkel 
 
Fra revidert samfunnsdel av kommuneplan (2015) 

 Arbeide for et godt utbygd gang- og sykkelveinett og kollektivtilbud i kommunen. 
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 Styrke kollektivtilbudet langs fylkesveg 1 (Sødalsiden). 

 Etablere kollektivknutepunkt for lokaltog og buss i Graslia. 

 Delta aktivt i interkommunalt samarbeid i regionen innen areal- og 
transportplanlegging. 

 Bedre koordinering for kollektivtrafikk fra Hægeland og Øvrebø. 

 Legge til rette for næring nær sentrum og kollektivtransport. 

 Legge til rette for gående og bruk av elbil, elsykkel, sykkel og kollektivtransport. 

 Legge til rette for å kunne gå/sykle til aktivitetstilbud. 

 Nye boligområder etableres slik at de støtter opp om eksisterende tettbebyggelse og 
kollektivaksen. 

 Etablert innfartsparkering på Vikeland, og ved Postgården i Vennesla sentrum.  

 Etablert en større innfartsparkeringsanlegg ved Erkleivvegen (Graslia) like ved 
kollektivakse og like ved jernbanen. 

 Planlegges nyt innfartsparkering ved Grovane stasjon, i samarbeid med 
jernbaneverket og Iveland kommune. Planlegges også framtidig anlegg i 
bygdesentrene Øvrebø og Hægeland. 

 Vedtatt kommunedelplan for sykkel i 2014 som er gjeldende for hele kommunen - 
sikre arealer til fremtidig sykkelnett. Begrense biltrafikk.   

 
 
Lillesand 
 
I vedtatt kommuneplan (2015-2027) har Lillesand kommune videreført tidligere 
utbyggingsstrategi der fortetting rundt Lillesand sentrum er høyest prioritet. Deretter kommer 
fortetting av boligaksen Fv 420 fra Sangereid til Kaldvell. Dette medfører flere 
utbyggingsprosjekter langs aksen som Virekilåsen, Tingsakeråsen og Reise boligområde for 
å nevne noen. Videre har Lillesand kommune vedtatt områdereguleringer Sangereid 
(Kroksteinåsen) og Stykkene - Trydal med hoved vekt på boligutbygging. Begge disse 
planene har direkte tilknytning til Fv 420 og krever tiltak på nevnte vei ved realisering av 
nevnte planer. 
 

1. Områdereguleringsplan for sentrum som er under utarbeidelse, legger opp til flere 

boligprosjekter i sentrum, god fremkommelighet for alle grupper av brukere, 

videreutvikling av kollektivtransporten samt at kommunen skal stimulere til flere 

arbeids – og skoleplasser i sentrum. Prioritering av nevnte plan er forankret i gjeldene 

planstrategi. 

2. Områdeplan for Dyvik boligområde er det varslet oppstart på. Planen inneholder et 

stort boligpotensial. Planen har trafikkavviklings- utfordringer som vil bli et vesentlig 

tema i det videre arbeidet med planen. Prioritering av nevnte plan er forankret 

i gjeldene planstrategi. 

3. Det er varslet oppstart av detaljregulering over Dovre området. Hovedvekten på 

formål her er tjenesteyting i kombinasjon med bolig. Planen er også i direkte 

tilknytning til Rv. 420 og krever tiltak på denne for tenkt utvikling.   

 
Birkenes kommune 
 
Den regionale planen for Kristiansansregionen er lagt til grunn for kommuneplan med 
arealdel vedtatt 6.9.2011. Den er videre lagt til grunn for kommunal planstrategi vedtatt av 
kommunestyret i desember 2012 og i nylig vedtatte samfunnsdel av kommuneplanen og i 
pågående revisjon av kommuneplanens arealdel. Med utgangspunkt i vedtatt kommuneplan 
og planstrategien, har kommunen det siste året foretatt en analyse av sentrumsnære 
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utbyggingsområder. Konklusjonene i denne analysen blir fulgt i arbeidet med revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 
 
Sentrale kriterier for analysen av nye utbyggingsområder, primært nye boligområder, er 
avstand til Birkeland sentrum og til skolene på Valstrand, herunder gang/sykkelmuligheter. I 
tillegg kommer avstand til busstraseer-kollektivakser. Andre kriterier er kvaliteter knyttet til 
natur, områdenes egnethet for utbygging, dvs. for å redusere/begrense naturinngrep i forhold 
til aktuell utnyttelsesgrad og type boliger.  
 
Utbyggingsøkonomi er selvsagt også viktig. Kommunen har gjennom ATP søkt å begrense 
videre utbygging langs Rv 41 utover Ytterdalen og konsentrere seg om aksen langs Fv 402 
mot Lillesand. Det kan bli et sentralt tema politisk i revisjonen av arealdelen av 
kommuneplanen.  
 
Kommunen i ferd med å vedta sentrumsplan for Birkeland, områderegulering av Birkeland 
sentrum - Strøget. Her er det et klart mål å gjøre sentrum langt mer attraktivt for handel og 
annen næring og som møteplass for innbyggerne i kommunen. Det legges opp til en 
vesentlig høyere utnyttelsesgrad enn gjeldende planer og med et stort innslag av leiligheter 
og konsentrert småhusbebyggelse. Målet er klart: Et best mulig tilbud om bolig i sentrum og 
sentrumsnært for alle grupper av befolkningen.  
 
Det legges også opp til økt kvalitet på torg, møteplasser og på Tobias Jorde som et 
nærmiljøanlegg, et grønt hjerte i sentrum.  
 

Iveland 
 
Iveland kommune holder på med en omfattende fortetting (i distrikts-målestokk) på Birketveit, 
hvor det arbeidet med å utvikle 38 leiligheter og et nærings- og serviceareal på 640 kvm på 
ca. 4 mål tomt. Siden 2007 har man arbeidet aktivt med stedsutvikling i Iveland kommune, 
hvor en utvikling av kommunesenteret på Birketveit har vært prioritert. Det er i 2015 bygget 
22 leiligheter hvorav 15 er solgt. Mye av poenget med den aktuelle plasseringen i av 
prosjektet krysset mellom Fv 291 og Fv 403, er å kunne koble seg opp mot busstransport til 
Vennesla/Kristiansand. Iveland kommune ønsker i fremtiden å etablere flere boliger langs 
eksisterende kollektivakser for å styrke mulighetene for at innbyggerne kan benytte buss.  
 
Videre har Iveland kommune det siste året endret strategi knyttet til kollektivtransport. En 
innser at økt frekvens gjennom/til Iveland er lite realistisk ut fra befolkningsgrunnlaget. 
Dermed har en sett på hvordan en kan være med på å styrke allerede eksisterende 
kollektivruter. I den sammenheng ønsker man å realisere to innfartsparkeringer, som gjør det 
enklere for innbyggerne i Iveland kommune å benytte seg av buss.  
 
Iveland samarbeider med ATP og Vennesla kommune om utvikling av en innfartsparkering 
på Grovane i Vennesla, ved Grovane stasjon. Strekningen Vennesla - Kristiansand har 
hyppige bussavganger, og en ønsker å støtte opp om denne etablerte kollektivruten. Her er 
rikelig med areal for parkeringsplasser, og det vil være et glimrende sted å sette bilen for så 
å ta bussen videre.  
 
Iveland kommune har ferdigstilt en innfartsparkering ved Kilefjorden mellom Rv 9 og FV 403 i 
samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, Evje og Hornnes kommune og Statens 
vegvesen.  
 

Vurdering av virkemiddelet: 

Satsingen på fortetting / utbygging i tettsteder og langs kollektivakser og i sentrale bystrøk 
er betydelig. Det er åpenbart at personbiltrafikken hadde vært høyere dersom denne 
utviklingene ikke hadde skutt fart de siste årene. Likevel er det behov ytterligere fokus på 
dette virkemiddelet i kommunene. I forbindelse med Bymiljøavtalen vil det regionale 
samarbeidet om arealbruken forsterkes.  
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4.5 Adferdskampanjer og informasjonsarbeid 
 
ATP-samarbeidet har som en viktig strategi å arrangere jevnlige adferdskampanjer for  
å dempe biltrafikk. Når det bygges ny infrastruktur for syklende og gående, trengs det 
kampanjer og informasjonsarbeid for å få befolkningen til å ta dette i bruk. Det samme 
gjelder ny kollektiv infrastruktur og bedre rutetilbud. (Det er ikke brukt belønningsmidler  
for å finansiere adferdskampanjene). 
 
«Jeg kjører grønt» 
 
Jeg kjører grønt er en kampanje for alle som bor, jobber eller studerer i 
Kristiansandsregionen. Hensikten med kampanjen er at flest mulig skal sykle, gå eller ta 
buss / tog, ikke bare i jobbsammenheng, men også på fritiden.  
 
I 2015 deltok 3013 personer på Jeg kjører grønt. Det er fjerde gang kampanjen oppnår en 
påmelding over 3000 siden kampanjen så dagens lys i 2010. I løpet av seks år har nesten 
11.000 vært påmeldt Jeg kjører grønt. I en spørreundersøkelse (des. 2015) svarte 18 % at 
de ikke har vært med på Jeg kjører grønt tidligere. Med andre ord er det slik at stadig nye 
finner kampanjen interessant.  
 
Kampanjen går ut på å registrere grønne reiser på nettstedet www.jegkjorergront.no  En tur-
retur reise gir ett grønt poeng. Det er påmeldingspremier, ukepremier og sluttpremier. De 
som også vil registrere hvor langt de reiser grønt, har muligheten til det. I 2019 var Paris 
«mitt grønne reisemål».  
 
Jeg kjører grønt har også en bedriftskonkurranse, der arbeidsplasser konkurrerer mot 
hverandre. Det er om å gjøre å oppnå flest mulige grønne poeng per ansatt. Beste 
virksomhet i fire ulike kategorier etter antall ansatte, får en pengepremie og diplom.  
I 2015 deltok drøyt 153 arbeidsplasser, noe som er rekord. I 2014 deltok 134 bedrifter. Og da 
var det rekord. 
 
Jeg kjører grønt ble markedsført på disse arbeidsplassene: 
Universitetet i Agder, Agder Energi, Sørlandet Sykehus, Elkem, Kvadraturen Skolesenter, 
Kristiansand Katedralskole Gimle, fylkeshuset, Spicheren treningssenter og Rådhuskvartalet.  
Virksomheten ble tilbudt sykkel- og gange-effekter, busskort og online-hjelp til å melde seg 
på kampanjen. 

 

http://www.jegkjorergront.no/
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Fysio- og ergoterapeutene team øst/vest i Kristiansand kommune vant en av 
bedriftsklassene i Jeg kjører grønt 2015.  Etter to sølvplasser vant de endelig grønt gull. 
Foto: Bjørne Jortveit. 
 
«Beintøft» 
 
Skoleaksjonen ”Beintøft” for grunnskoleelever arrangert i åtte uker høsten 2015.  
Kampanjen for klassetrinnene på barneskolenivå arrangeres av Miljøagentene. For 
ungdomstrinnet arrangeres Beintøft av Klimaalliansen.  
 
I underkant av 3000 elever i grunnskolen i Kristiansandsregionen deltok høsten 2015 på 
kampanjen ”Beintøft”.  Kampanjen går ut på at flest mulige elever skal sykle eller gå i en 
periode på 8 uker. Mindre bilkjøring og bedre helse er kampanjens mål.  Hver dag blir det 
registrert på hvilken måte elevene kom til skolen. De beste skolene og de beste klassene ble 
premiert. Ordførerne i Kristiansandsregionen delte ut diplom og pengepremier. Alle klassene 
som deltok, fikk en fotball.  
   
 
«Sykle til jobben» 
 
Også i 2015 samarbeidet ATP med den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen. ATP gav et 
tilskudd til "Sykle til jobben"-aksjonen, slik at det ble gratis for innbyggere i 
Kristiandsandsregionen å delta. I 2015 deltok drøyt 1700 deltakere fra Kristiansandsregionen 
i Sykle til jobben. 
 
Informasjonsarbeid 
 
ATP-samarbeidet har drevet et omfattende informasjonsarbeid i 2015. ATP har hatt jevnlig 
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mediakontakt med lokale media og fått betydelig spalteplass på i trykte medier og på 
nettsider i Fædrelandsvennen,  NRK Sørlandet og lokalaviser. Nyhetssaker er også publisert 
på nettsidene til Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og de andre 
kommunene i ATP-samarbeidet. ATP har også sin egen nettside - jegkjorergront.no. der det 
er lag ut informasjon om ATPs kampanjer og om åpning av ny infrastruktur for kollektiv, 
sykkel og gange. 
 

Vurdering av virkemiddelet: 

Kampanjearbeidet og info-arbeidet som ble gjennomført i 2015, anses som et effektivt 
virkemiddel for å dempe biltrafikken. I 2015 engasjerte  kampanjene «Jeg kjører grønt»  og 
«Sykle til jobben» vært mange enkeltpersoner og arbeidsplasser. Beintøft engasjerte mange 
elever, lærere og foreldre.  

 
 

4.6 Behov for endring i virkemiddelbruken 
 
Trafikkstatistikken viser at de virkemidlene /tiltakene regionen har satset på i de senere 
årene har bidratt til at regionen så langt oppfyller målet om nullvekst i biltrafikken. Etter alt å 
dømme vil regionen klare sine forpliktelser i forhold til nåværende belønningsavtale som 
utløper ved utgangen av inneværende år. At det fremdeles er en god del tiltak som ennå ikke 
er satt ut i livet, sannsynliggjør dette. I tillegg ble det satt i trafikk store prosjekter i 2015, som 
ikke får full effekt før i 2016. 
 
Full effekt av ferdigstilte tiltak i 2015 
I 2015 ble det åpnet to viktige kollektivfelt og separert gang- og sykkelvei på de samme 
strekningene. Disse tiltakene ga ikke full effekt i 2015. På samme måten ble det iverksatt 
forebringer i rutetilbudet som ikke får full effekt før i 2016. 
 
Nye planlagte tiltak – belønningsmidler 2013-2016 
En god del planlagte belønningstiltak er ikke gjennomført, og det forventes at disse vil bidra 
til måloppnåelsen av nullvekst-målet. Her er noen sentrale prosjekt som vil gi effekt: 
 

 Bygging av reguleringsplasser og omlegging av ruter til pendelruter 

Reguleringsplassen på Slettheia vil stå ferdig sommeren 2016. Trolig vil også 

reguleringsplassen i Voiebyen bygges i 2016. Planleggingen av reguleringsplass ved 

universitetet startet i 2015. Reguleringsplassen bygges i 2016/2017. 

 

 Sykkelekspressvei 

En lang strekning på sykkelekspressen, fra Nikkelverket til Blørstad i Vågsbygd  

bygges i perioden 2016-2017. Ytterligere strekninger på Sykkelekspressveien 

er under planlegging øst for byen. 

Krav fra en kommende bymiljøavtale 
Ser man litt lenger fram, vil regionen få nye krav fra Samferdselsdepartementet når det blir 
inngått en bymiljøavtale (tentativt 2018). Da kan det blant annet komme krav om nullvekst 
i forhold til årlige RVU’er og krav knyttet til faktiske klimautslipp fra transport. Dette vil 
aktualisere nye virkemidler, slik som etablering av nye bomstasjoner og langt høyere takster 
enn i dag. Dette utredes i forbindelse med søknad om bymiljøavtale. 
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5.  Trafikkstatistikk 

 

5.1 Personbiltrafikk 

 

Statistikk personbiltrafikk totalt 
 
Ifølge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap økte personbiltrafikken 
gjennom bomstasjonene med 1,0 % fra 2014 til 2015. Men sammenliknet med 2012 er 
trafikken redusert med 0,9 % fra 2012 til 2015.. Målet i Belønningsavtalen om nullvekst 
er fremdeles oppfylt.   
 

 
Stolpediagrammet viser personbiltrafikk gjennom bomstasjonene i perioden 2011-2015. Fra 2012 er 
totaltrafikken redusert med 0,9 %. Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 

 
Bom-
stasjon 

2011 2012 2013 2014 2015 Endr. 
2014- 
2015 

Endr. 
2012-
2015 

E18 
Bjørn-
dalsletta 

 
 

7 616 843 

 
 

7 846 094 7 889 251 

 
 

7 956 390 

 
 

8 138 195 

 
 

+2,3% 

 
 

+3,7% 

E39 
Vestervn. 

 
6 958 183 

 
6 981 630 6 897 656 

 
6 923 559 

 
7 161 861 

 
+3,4% 

 
+2,6% 

Rv 9 Grim 2 518 359 2 467 076    2 415 770 2 134 829 1 881 288 -11,9% - 23,7% 

Preste- 
heia 

 
554 114 

 
551 458 521 073 

 
510 019 

 
508 833 

 
-0,2% 

 
-7,7% 

Sødal 950 694 973 024 957 732 944 433 956 579 +1,3% -1,7% 

Totalt 18 598 193 18 819 282 18 681 482 18 469 230 18 646 756 +1,0 -0,9 % 

Tabellen viser antall passeringer gjennom bomstasjonene i perioden 2011-2015.Totalt har 
personbiltrafikken gått ned med 0,9 % fra 2012 til 2015. I forhold til 2012 har det vært økning gjennom 
bomstasjonene på de to europaveiene, mens det har vært nedgang ved de tre andre bomstasjonene. 
Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
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Det er trafikken på de to Europa-veiene som har økt. Og det er trafikken på E 18 som øker 
mest. Veksten var 3,7 % fra 2012 til 2015. Dette henger sammen med tidligere omtalte 
årsaker: Økt handel i Sørlandsparken, 4 -felts vei mellom Grimstad og Kristiansand, samt 
generelt lite kø. Økningen på E 39 (Vesterveien) skyldes bedre veikapasitet og mindre kø. I 
tillegg skyldes det at mye trafikk fra Tinnheia er sluset over på E 39, på vei inn mot byen. 
 
Trenden med nedgang på Rv 9 har vart gjennom mange år. Denne utviklingen fortsatte også 
i 2015. Nedgangen fra 2012 til 2015 er på hele 23,7 %. Nedgangen på Rv 9 oppveier 
økningen på de to Europa-veiene.  
 
Det undersøkes med tellinger om en del bilister på Rv 9 som skal til E39 og vestover mot 
Mandal, sniker i bomringen. Hypotesen er en del bilister kjører over Grim og ned på E39 via 
den nye veien fra Tinnheia. Tellinger i 2014 og 2015 viser at trafikken er relativt stabil. 
I april 2014 passerte 8248 kjøretøy Idda på Grim.  I løpet av oktober 2015 passerte 8322 
kjøretøy. Denne statistikken gjelder trafikk på hverdager. Den nye veien fra Tinnheia til E 39 
ble åpnet sommeren 2014.  
 
 

Elbiler 

 
Antall elbiler gjennom bomstasjonene økte kraftig i årene 2014 og 2015. I 2013  
utgjorde elbilene bare 0,7 % av personbiltrafikken. I 2014 var andelen elbiler 2 %, mens det 
hadde steget til 4 % av den totale personbiltrafikken i 2015. Elbilene inngår i statistikken for 
totaltrafikk og rushtidstrafikk. 
 
Dersom man trekker ut alle passeringene av elbiler i bomringen, viser det seg at nedgangen i 
konvensjonelle biler var 1,2 % fra 2014 til 2015. Og dersom man ser på hele perioden fra 
2012 til 2015, er nedgangen i passeringer med konvensjonelle biler hele 4,9 %.  
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Statistikk måned for måned 

 

  2012 2013 
 

2014 2015 
Endring 

2014-2015 
Endring 

2012-2015 

Januar 1510310 1504744 
 

1437066 1467504 
 

+2,1 % 
 

-2,8 % 

Februar 1443627 1369613 
 

1388402 1360834 
 

-2,0 % 
 

-5,7 % 

Mars 1587849 1440780 
 

1520745 1544329 
 

+1,6 %   
 

-2,7 % 

April 1468578 1604604 
 

1486311 1497991 
 

+0,8 % 
 

+2,0 % 

Mai 1640430 1648183 
 

1624543 1581613 
 

-2,6 % 
 

-3,6 % 

Juni 1647614 1672938 
 

1629033 1665657 
 

+2,2 % 
 

+1,1 % 

Juli 1591443 1552193 
 

1534598 1597407 
 

+4,1 % 
 

+0,4 % 

August 1679131 1663551 
 

1638225 1621663 
 

-1,0 % 
 

-3,4 % 

September 1561868 1542517 
 

1562800 1566611 
 

+0,2 % 
 

+0,3 % 

Oktober 1644002 1605926 
 

1581123 1625685 
 

+2,8 % 
 

-1,1 % 

November 1611127 1558736 
 

1534273 1562211 
 

+1,8 % 
 

-3,0 % 

Desember 1433303 1517697 
 

1532111 1555251 
 

+1,5 % 
 

+8,5 % 

Hele året 18 819 282 18 681 482 
 

18 469 230 18 646 756 
 

+1,0 % 
 

-0,9 % 

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

Måned for måned- statistikken viser at trafikken økte i de fleste månedene i 2015, 
sammenliknet med 2014.  Ser man på trenden måned for måned de siste fire årene, så er 
har trafikkveksten vært klart størst i desember – 8,5 %. Statistikken viser også at det har vært 
en klar reduksjon i trafikken i månedene januar, februar og mars.   
 
 
 

Trafikkmengder i ÅDT 2009 og 2010 
 
SD har tidligere bedt regionen rapportere for årene 2009 og 2010. Statistikk for disse to 
årene inkluderes også i rapporten for 2015.  
 
 Det finnes ikke gode nok trafikktall for passeringer i bomstasjonene for årene 2009 og 2010. 
Derimot finnes holdbar statistikk gjennom vegvesenets tellepunkter for disse to årene, da i 
form av ÅDT ved fire tellepunkter: E39 Vesterveien, E18 Narviksbakken, Rv 9 Grim og  
Fv 452 Vollevann. I tabellen under er det inkludert statistikk fra 2005 til 2010, hentet fra en 
rapport regionen tidligere har sendt SD -  «Belønningsrapport 2010». 
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 Tellepunkt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Endring fra 
2009 til 2010 

E 18 Narvika 31445 31298 34575 36204 36103 37070 + 2,7 % 

Fv 452 
Vollevann 6071 6236 6640 6900 7245 7716 

 
+ 6,5 % 

E 39 
Vesterveien  35490 36046 36879 38002 38099 36750 

 
- 3,5 % 

Rv 9 Grim 13872 12537 12594 12687 12028 12886 + 7,1 % 

SUM 86878 86117 90688 93793 93475 94422 +1 % 

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

 

 
 
Statistikk for personbiltrafikk i rushtiden 
 
Statistikken viser at personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand sentrum var 
3,0 % lavere i 2015 enn i 2012. Det har vært økning av trafikken i rush på 0,4 % fra 2014 
til 2015.   
 
Rushtrafikken både på E 39 og E 18 økte fra 2014 til 2015. E 39 har størst vekst med 2,9 %. 
Likevel har det vært en klar nedgang i rushtrafikken fra 2012 til 2015.  
  
Økningen i rush på E 39 og E 18 i 2015 er ikke overraskende. Totaltrafikken på de to  
Europa-veiene viser samme trend. Den sterke veksten på E 39 skyldes i rush har samme 
årsak som at totaltrafikken har økt:  bedre veikapasitet, og at flere bilister på Tinneheia kjører 
den nye veien ned til E 39, i stedet for å kjøre Rv 9. 
 
 
 
Bom-
stasjon 

2012 2013 
 

2014 2015 Endr. 
2012-
2013 

Endr. 
2013-
2014 

Endr. 
2014- 
2015 

Endr. 
2012- 
2015 

E 18 Bjørn- 
dalsl. 2454996 2417979 

 
2452878 

 
2486634 -1,5% +1,4% 

 
+1,4% 

 
+1,3% 

E 39 
Vestervn. 2220787 2170832 

 
2190403 

 
2254234 -2,3% +0,9% 

 
+2,9% 

 
+1,5% 

Fv 1 Sødal 368204 354301 349709 345655 -3,7% -1,3% -1,2% -6,1% 

Rv 9 Grim 706555 681431 571186 500860 -3,6% -16,2% -12,3% -29,1% 

Presteheia 176852 165882 162553 161047 -6,2% -2,1% -0,9 % -8,9% 

Totalt 5927394 5790425 5726729 5748430 -2,3% -1,1% +0,4% -3,0% 

Statistikken viser at rushtrafikken økte noe fra 2014 til 2015. Men sammenliknet med 2012 har 
personbiltrafikken i rush gått ned med 3 %. Det er på Europa-veiene rushtrafikken har økt de to siste 
årene.  Statistikkilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap 
 
 

 
SUM 2012-2015   

RUSH Endring %endring 

Morgen  77 547 -2,5 

Ettermiddag 101 417 -3,6  

Sum 178 964 -3,0  

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

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

 
2015 økte passasjerturer på bussen i Kristiansandsregionen med  ca. 1,3 % 
sammenliknet med 2013. Metrorutene har økt noe mer enn de regionale reisene. 
 
Med Kristiansandsregionen i denne sammenheng menes de fire kommunene i Vest-Agder: 
Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. I perioden 2009-2015 har antall bussturer 
totalt økt med 15,4 %. Fra 2012 til 2015 har økningen vært 10,3 %. 
 
Totalt sett har det vært en økning på i overkant av 100 000 reiser i Kristiansandsområdet fra 
2014 til 2015, noe om altså utgjør en vekst på ca. 1,3 % i forhold til 2014. 

 
Den største økningen i busstrafikken de siste årene kom i 2013. Det hang sammen med 
innføring av tidsdifferensierte bomsater og en ekstra satsing det året på økning i 
bussproduksjonen – økt frekvens og nye ruter. 
 
I 2015 ble det halvveis ut i året satt ut i livet flere ruteforbedringer. Disse gir ikke full effekt før 
i 2016. Dette forklarer også noe av den relativt beskjedne veksten i 2015. 
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Antall bussturer øker stadig i regionen, men det var en utflatning av veksten i 2014. 
Økningen var 1,3 % fra 2014 til 2015. Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 

 
 
 

Utvikling trafikktall 2009-2015 Kristiansandsområdet  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bussmetro* 3 160 888 3 237 120 3 267 823 3 381 113 3 537 232 3 668 264 3 758 184 

Andre ruter 
Kristiansand 

4 243 115 4 358 323 4 359 024 4 352 714 4 557 164 4 759 481 4 775 203 

Sum 7 404 003 7 595 443 7 626 847 7 733 827 8 094 396 8 427 745 8 533 387 

                

Bussmetro = M1/01/A1, M2/D2/A2, M3/D3/A3 

Andre ruter Kristiansand = byruter (utenom Bussmetro), forstadsruter (Vennesla, Søgne, Songdalen), skoleruter (betalende passasjerer) 
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Arendal-Kristiansand – Linje 100 
 

 
Utviklingen i passasjertallene for Linje 100, Arendal – Kristiansand, er svært positiv. 
Det har vært en solid vekst siden 2011. Statistikkilde: Agder Kollektivtrafikk. 
 
Antall reiser økte med 17,3 % fra 2014 til 2015. Linje 100 har fått belønningsmidler siden 2009.  
 
 

2012 2013 2014 2015 

515 441 544 966 588 332 689 907 

 

 
Den sterke økningen, særlig i 2015 skyldes i hovedsak to faktorer: 
 
 

 Traséen er lagt om mellom Arendal og Nedenes. Det skjedde i siste halvdel av 2014. 
Det har ført til at Linje 100 i større grad blir benyttet til skoletransport til og fra Sam 
Eyde vgs. (Tallene i denne statistikken inneholder ikke reisende med skolekort, men 
elever med ordinære produkter er med). 

  Flere passasjerer mellom Kvadraturen/Uia og Sørlandsparken. 

 
5.3 Sykkeltrafikk  
 
Sykkeltrafikken i Kristiansandsregionen og Kristiansand øker. Det viser de nasjonale 
reisevaneundersøkelsene. Men omfattende veiarbeid og problemer med 
sykkeltellepunktene har gjort det krevende å påvise dette ved trafikktellinger. 
 
Sykkeltellepunktet på Oddernesbroa (der flest syklister passerer) viste en økning  
på 1,7 % fra 2014 til 2015. Mens det tellepunktet som vi har mest tillit til i Kristiansand, viste 
en nedgang på 8,7 % fra 2014 til 2015. Nedgangen kan forklares med at det over lengre tid 
har vært veiarbeid langs E 39, for å bygge kollektivfelt og ny separert gang- og sykkelvei. 
Ny gang- og sykkelvei ble åpnet i november 2015. I anleggsperioden med midlertidig og 
smal gang- og sykkelvei er det god grunn til å tro at en del syklister fra Søgne / Songdalen 
og Hellemyr i Kristiansand har valgt andre transportmidler.  
 
En annen mulig forklaring på nedgangen i antall syklister i 2015 kan være omleggingen av 
gang- og sykkelveien ved Nikkelverket. Det førte til at syklistene må forsere en ganske bratt 
bakke. Etter planen skal denne bakken senkes litt i forbindelse med etablering av 
sykkelekspressvei fra Blørstad til Kolsdalen.  
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Selv om tellestatistikk ikke viser en klar økning av sykkeltrafikken, så viser i hvert fall  
resultatene fra reisevaneundersøkelsen, RVU 2013/2014 at Kristiansand fortsatt er Norges 
beste sykkelstorby med sykkelandel på 10 %. Trondheim følger med 9 %. 
 
Statens vegvesen har i perioden 2013-2015 gjort et betydelig arbeid for å etablere bedre 
rutiner for kontroll av sykkeltellepunktene. Det gjør at vi i denne rapporten også har 
troverdige tall fra tellepunktet på Oddernesbroa.  
 

 
Sykketrafikken på Vesterveien ble overraskende redusert med 8,7 % fra 2014 til 2015. Statistikken 
gjelder stabile sykkeluker utenom vinter og ferier. I snitt passerte 866 sykister  
per dag i 2015, mot 949 i 2014. Statistikkgrunnlag: Statens vegvesen 
 

Den gode utviklingen generelt sett i Kristiansandsregionen skyldes at gang- sykkelveinettet 
stadig bygges ut, stadig mer sykkelparkering, satsing på gå- og sykkelkampanjer. 
At sykkelklubbene også er aktive, har også stor betydning. I tillegg virker også 
tidsdifferensierte bomsatser positivt inn på sykkelandelen. 

 

 
Sykkeltrafikken øker på Oddernesbroa, men ikke så mye fra 2014 til 
2015. I de såkalt sikre ukene, utenom ferier og vintersesong, passerte det 
1412 syklister per dag. Statistikkgrunnlag: Statens vegvesen 
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6. Sammendrag – belønningsmidler 2015 
 
6.1  Belønningsmidler 2013-2016 
 
I 2015 ble det brukt drøyt  73,7 mill. kr i belønningsprosjekter fra avtalen 2013-2016. 
Belønningsmidlene i 2015 ble brukt til: 
 

 Opprettholde og videreutvikle rutetilbudet i Kristiansandsregionen 

 Finansiere taksttiltak – flexikort og mobil-billetter 

 Bygge kollektivfelt Rv 9 Gartnerløkka – Jørgen Moes gt. med separert gang- og 
sykkelvei på samme strekning 

 Oppgradere / bygge nye busstopp med universell utforming 

 Bygging av reguleringsplass for buss i Sørlandsparken 

 Planlegging av sykkelekspressvei   

 Planlegging av to reguleringsplasser for buss  

 Planlegging av nytt busstopp nær E39 ved Hellemyrbakken 

 Planlegging av innfartsparkering på Hortemo og Grovane 

 Regional kollektivplan for Kistiansandsregionen 

 Mulighetsstudie for ny kollektivtrasé fra Rutebilstasjonen-Lund. 

 
6.2 Belønningsmidler 2009-2012 
 
I 2015 ble det brukt ca. 13 mill. kr til belønningsprosjekter fra avtalen 2009-2012. Av den 
totale "belønningspakken" på 285 mill. kr gjenstår 8,6 mill. kr. Belønningsmidlene i 2015 ble 
hovedsakelig brukt til: 
 

 Delfinansiere kollektivfelt  Gartnerløkka- Jørgen Mose gt. og separert gang- og 
sykkelvei på samme strekning 

 Utbetaling av midler til SVV til sykkelekspressvei 

 Sluttfinansiere innfartsparkering på Flekkerøy (leie og kjøp av arealer) 
 

6.3 Ekstra belønningsmidler 2015 
 
I 2015 ble regionen tildelt 35 mill. kr i ekstra belønningsmidler 2015. Agder Kollektivtrafikk 
har brukt / avsatt 10,70 mill. kr. Men midlene blir ikke fakturert Vest-Agder fylkeskommune 
før i 2016.  
 
Midlene som AKT har brukt  i 2015 har i hovedsak finansiert følgende prosjekt:  
 

 Automatisk passasjertelling 

 Utvidelse av sanntidssystemet 

 SIS generelle systemforbedringer 

 Datavarehus i AKT 

 Kampanjer 
 

6.4 Ubrukte belønningsmidler ved årsskiftet 2014/2015 
Ved årsskiftet 2014/2015 gjenstod det: 
 
- 113 mill. kr  ubrukte midler fra avtalen 2013-2016 og ekstramidler tildelt i 2015. 
-  8,6 mill. kr fra avtalen 2009-2012.  
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7. Belønningsmidler 2013-2016.  
    Bruk av midler i 2015 og nytt tiltaksprogram.  
    
Da ATP-utvalget vedtok belønningsavtalen 13. september 2013, ble det vedtatt en 
periodisert tiltaksplan. All erfaring viser at det ikke er mulig å bruke like mye midler i første 
avtaleår. Denne tiltaksplanen ble vedtatt for bruk av midlene:  
 
2013:   13 mill. kr 
2014:   90 mill. kr 
2015: 102 mill. kr 
2016:   80 mill. kr 
 
På ATP- utvalgets møte 13. desember 2013 ble det vedtatt tiltaksprogram i tråd med 
overstående fordeling på de fire årene i belønningsperioden. Nytt tiltaksprogram ble vedtatt i 
ATP-utvalget 12. desember 2014. Tiltaksprogrammet ble på nytt revidert i ATP-utvalget  
11. desember 2015. Rapporteringen gjøres med utgangspunkt i det nye tiltaksprogrammet.  
 
Nytt tiltaksprogram på side 35. 
 
 

Oversikt forbruk belønningsmidler - avtalen 2013-2016 
Prosjekt Forbruk mill. kr 

Overført til Agder Kollektivtrafikk, hovedsakelig til ruteproduksjon 43,00 

Reguleringsplass buss (Slettheia og Voiebyen), innfartsparkering (Grovane, 
Hortemo og Flekkerøy, nytt busstopp Hellemyrbakken  - planleggingsmidler 

 
0,77 

Reguleringsplass Sørlandsparken - kjøp, planlegging og opparbeidelse 8,20  

Busstopp (Voiebyen og Øvre ringvei) 8,10 

Sykkelstamvei, planlegging 1,65 

Kollektivfelt / GS Gartnerløkka-Jørgens Moes gt.  12,00 

Totalt 73,72 

 
 
Bruken av belønningsmidler i 2015 deles her inn i følgende bolker:  
 

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

 

 
7.1 Driftsmidler kollektiv 
 
I 2015 mottok Agder Kollektivtrafikk (AKT) 43 mill. kr i midler fra belønningsavtalen 
2013-2016. Midlene er brukt til økt produksjon og til taksttiltak. 
 
I Kristiansandsregionen har belønningsmidlene fra staten vært benyttet til økt produksjon av 
kollektivtransport i mange år, og dette har vært et viktig element for å utvikle og forbedre 
kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. I tiden frem mot 2015 har AKT innarbeidet bruk 
av statlige belønningsmidler på et stadig høyere nivå. Dette henger også sammen med 
kollektivtrafikkens målsetting om å ta mer av veksten i persontransporten.  
 
2015 har, som tidligere år, vært preget av forsterkninger i produksjonskapasiteten på viktige 
rutestrekninger. Det har vært viktig å håndtere en økt etterspørsel samt gjennomføre 
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forenklinger i rutetilbudet. Flere planer for ruteforbedringer foreligger og vil bli implementert i 
løpet av 2016.  
 
For 2015 fikk AKT overført 43 mill. kr. til tiltak knyttet opp mot produksjon/takster. I tillegg 
mottok regionen ytterligere 14 mill. kr  i 2015 til andre kollektivtiltak (ekstramidler 2015). Det 
blir redegjort for bruk av ekstramidlene i kapittel 8.  

 
For 2014 ble det rapportert inn et totalt forbruk av belønningsmidler til kollektivtrafikken på  
33 mill. kr.  Dette innebar et underforbruk på ca. 4 mill. kr målt mot tilskuddet for samme 
periode. Forbruket for 2014 fordelte seg omtrent slik: 
 

 Økt produksjon: 17,5 mill. kr 

 Taksttiltak:  15,5 mill. kr 

 
Forbruk 2015 

 
For 2015 har AKT brukt på 39,1 mill. kr. Ubrukte midler utgjør for 2015 ca. 7,9 mill. kr. 
Årseffekten av det økte kostnadsnivået er på 42,5 mill. kr.  Ubrukte midler avsettes 
derfor til å takle økte forpliktelser inn i 2016 og fremover.  
 
I 2015 ble det brukt ca. 4,6 mill. kr til økt kapasitet i rutetilbudet og drøyt 17 mill. kr til 
videreføring av produkter / rabattordninger. De øvrige midlene ble brukt til å opprettholde det 
eksisterende rutetilbudet. 
 

Følgende tiltak i 2015 har gitt økt kapasitet i rutetilbudet i Kristiansandsområdet: 

Prosjekt Forbruk 2015 Årskostnad 2016 

Ny Linje A1 Sørlandsparken 1,9  mill. kr 3,3 mil. kr 

Nedleggelse av linje 10 og 11 og forenkling 

/forsterkning av Linje 12 Eg-Kjos Haveby 

 

0,5 mill. kr 

 

1,0 mill. kr 

Redusert sommerplan (økt produskjon 

inn i skoleferien) 

 

1,4 mill. kr 

 

2,0 mill. kr 

Diverse forbedringer / tilpasninger 0,76 mill. kr 1,7 mill. kr 

Totalt 2015 4,56 mill. kr 8,0 mill. kr 

 

Følgende tiltak har vært videreført ifm produkter/rabattordninger på reiser: 

Antall Snittspris Snittpris ordinær enkeltbillett Tilskudd

Mobilbilletter 272 705       24,07 26,64 700 149      

Flexikort 69 906         22,10        37,92 16 364 994 

17 065 143 

* Flexikort kun beregnet av voksenpris

2015
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7.2 Infrastruktur kollektiv 
 
Nytt kollektivfelt 

 

Kollektivfelt Rv 9 Jørgen Moes gt. – Gartnerløkka 

 

Prosjektet ble åpnet 12. mai  2015. Prosjektet er todelt. Det er  bygd et kollektivfelt for trafikk 

inn mot Gartnerløkka, langs bryggeriet og kirkegårdsmuren. På motstående side av Rv 9 er 

det anlagt separert gang- sykkelvei med  standard sykkelekspressvei. Denne strekningen er 

en av de mest trafikkerte i regionen. 
 

Daværende ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn og avdelingsdirektør i SVV, Johan 

Mjaaland,  klippet  snor kollektivfelt og separert gang- og sykkelvei.  Prosjektet  har kostet  

ca. 43 mill. kr.  Anlegget er finansiert med belønningsmilder fra både gammel og ny 

belønningsavtale. 

 

Ordfører Arvid Grundekjøn og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Johan Mjaaland, klippet snor for  

ny gang- og sykkelvei fra Gartnerløkka til Jørgen Moes gt. Det skjedde 12. mai 2015. 
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Oversikt over nye kollektivfelt / kollektivgater 2009-2015 

Kollektivfelt / kollektivgater Ferdig Lengde 

E39 Kartheikrysset 2009 700 m 

E39 Bukksteindalen-Grauthelleren 2010 1110 m 

Tollbodgata som kollektivgate 2 kvartal 2010 220 m 

Fv 456 Auglandsbukta-Kjosbukta 2012 700 m 

Totalt perioden 2009-2012  2730 m 

E39 Rige-Breimyrkrysset  2013 1160 m 

Festningsgata, Henrik W.gt / Skippergata 2013 40 m 

Kollektivgata i Tollbodgata ett kvartal 2013 110 m 

E18 Vollevann-Bjørndalsletta  2014 900 m 

Totalt 2009-2014  4040 m 

E39 Kartheikrysset-Rige 2015 1300 m 

Rv 9 Jørgen Moes gt.-Gartnerløkka 2015 500 m  

Totalt i 2015/2016  1800 m  

Totalt perioden 2009-2016  5840 m  
Tabellen viser antall meter kollektivfelt / bussgate som er bygd i perioden 
2009-2015.  
 
Ny reguleringsplass for buss 

Høsten 2015 ble den nye reguleringsplassen for buss i Sørlandsparken tatt i bruk.  
Dermed kan bussene på metrolinje 1 og rute 01 reguleres, slik at bussene kan holde 
rutetidene. Dette er sentrale bussruter med mye trafikk.  
 

 
Ny regulseringsplass for buss i Sørlandsparken ble satt i drift høsten 2015. Denne skal betjene 
metrorute 1 og rute 01. (Foto: Inge Os). 
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Nye bussholdeplasser med universell utforming 
 
I Kristiansand ble totalt bygd 24 busstopp med universell utforming i fjor.  Alle finansieres 
med belønningsmidler. Oversikt over busstopp realisert i 2015: 
 

 Fire busstopp på Vågsbygdveien (Fv 456) 

 Fire busstopp på Kystveien  i Randesund (Fv 3) 

 10 busstopp i Voiebyen på Voie ringvei (kommunal vei) 

 To busstopp på Øvre ringvei i Vågsbygd (kommunal vel) 

 Fire på Holteveien i Randesund (kommunal vei) 
 
 

Igangsatte prosjekt 
 
Reguleringsplass Slettheia 
I desember 2015 startet de fysiske arbeidene på reguleringsplass for buss på Slettheia for 
den viktige metrolinja M3. Det skal også bygges sjåførbu. Prosjektet skal etter planen stå 
ferdig til sommeren 2016. Hovedhensikten med prosjektet er å ta inn forsinkelser.  
Reguleringsplassen bygges slik at bussruten kan gå i begge retninger, dersom man velger  
å snu bussene en gang i fremtiden 
 

 
Reguleringsplass for buss bygges for metrorute 3 på Slettheia. Her kan tre busser stå 
samtidig. Det skal også bygges nytt busstopp og ventebu for sjåfører.  
Foto: Anita Egeland Råbu 
 
 
 
Kollektivterminal Vågsbygd senter 
I november 2015 startet arbeidet med å bygge ny kollektivterminal ved Vågsbygd senter.  
Terminalen skal betjene alle metrorutene og andre bussruter i Vågsbygd. Det skal også 
bygges sykkelparkering og bussbu. Prosjektet bygges ferdig i 2016.  
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Igangsatt planarbeid 

 
Regional plan for kollektivtrafikk i Kristiansandsregionen 
Ved slutten av 2015 ble utkast til Regional plan for kollektivtrafikk i Kristiansandsregionen 
gjort ferdig. Planen er nå ute på høring. Planen skal være strategisk og gi føringer for 
kollektivtransportens del av et paradigmeskifte i retning miljøvennlig transport: All trafikkvekst 
skal tas av miljøvennlige transportmåter: kollektiv, gange og sykkel. Innen 2040 skal 
transport‐ etterspørselen i Kristiansands‐ regionen håndteres på en effektiv og miljøvennlig 
måte. For å oppnå dette må kollektivtransporten kunne betjene alle tunge bolig-, 
arbeidsplass- og aktivitetskonsentrasjoner i regionen på en rask, sikker og forutsigbar måte.  
 
Reguleringsplass Voiebyen 
Reguleringsplass for metrolinje M2 er ferdig planlagt. Det vil bli søkt om byggetillatelse i 
starten av 2016. Planen er å omgjøre M2 til en pendelrute gjennom Voiebyen. Hensikten er 
raskere fremføring av buss i tråd med folk behov. I 2015 ble alle busstoppene på 
«tilbaketuren» gjennom Voiebyen i retning Kvadraturen, oppgradert med universell 
utforming.   
 
Reguleringsplass Universitetet 
I 2015 ble det også igangsatt planlegging av reguleringsplass ved universitetet.    
 
 
Mulighetsstudie for ny kollektivtrasé fra Rutebilstasjonen-Lund  
Når det gjelder mulighetsstudien for ny kollektivtrase fra Rutebilstasjonen til Lund, vil dette bli 
tatt inn i prosjektet "Buss i sentrum" som ledes av Kristiansand kommune. 
Det er utarbeidet et prosjektdirektiv, og arbeidet med prosjektet ble startet opp i 2015. 
Prosjektet vil også gi viktige innspill til regional plan for kollektivtransporten i 
Kristiansandsregionen. Dette planarbeidet ble startet opp i 2015 og vil bli ferdigstilt  
i løpet av 2017. 
 
 
Henrik Werglands gt. som kollektivgate 
I 2014 ble det utarbeidet et forprosjekt for Henrik Wergelandsgate som kollektivgate. 
Prosjektet beskriver også en ombygging av dagens kollektivterminal etter samme mal som 
terminalen i Tollbodgata. Etter planen skulle planarbeidet startes opp i 2015. Arbeidet er noe 
forsinket og vil inngå som en del av prosjektet "Buss i sentrum". Koblingen mot regional plan 
er som det andre prosjektet. 
 
 
 

7.3 Infrastruktur innfartsparkering 
 
Hommren, Kristiansand 
I 2015 er det åpnet en innfartsparkering i regionen – Hommeren ved Rv 9 på Hommeren. 
Anlegget er en kombinert p-plass, der også ansatte på Torridal ungdomsskole kan parkere. 
På kveldstid brukes p-plassen til idrettsaktiviteter. Drøyt 100 p-plasser er disponible. 
 
 

Igangsatt planarbeid 

 
Innfartsparkering Grovane 
I løpet av 2015 ble planen for innfartsparkeringen ved Grovane stasjon i Vennesla nesten 
klar for byggesaksbehandling. Det planlegges et nytt busstopp, forbedring av et busstopp, 
asfaltering av ca. 30 biloppstillingsplasser, 25 sykkelstativ, belysning,  beplantning mv.   
 
Det lages en total plan der også behovene til  Setesdalsbanen (museumsbane) er inkludert. 
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Belønningsmidlene finansierer innfartsparkeringen. En plangruppe, bestående av 
Jernbaneverket, Vest-Agder Museet, Vennesla kommune,  AKT, Statens vegvesen, 
ViaNiova (ATPs konsulent) og ATP har deltatt. Tidlig i 2016 vil det bli søkt om byggetillatelse 
for prosjektet. Innfartsparkeringen bygges i 2016. 
 
Innfartsparkeringen på Grovane skal betjene befolkningen i øvre deler av Vennesla og  
Iveland kommune.  
 
Innfartsparkering Hortemo 
Innfartsparkering nord på Hortemo i Songdalen ble i 2015 nesten ferdigstilt til 
byggesaksbehandling. Det er tegnet inn ca. 30 p-plasser, reguleringsplass for buss og et nytt 
busstopp ved bedehuset Hortemotun. Planen er å bygge prosjektet i 2016. 
 
Agder Kollektivtrafikk har en intensjon om å forsterke rutetilbudet til Hortemo. Innbyggere 
nord for Hortemo kan så bruke tilbud om innfartsparkering. Dalføret nordover i Songdalen vil 
fortsatt betjenes av egen bussrute.  
 
Innfartsparkering Mosby 
Tettstedet Mosby i Kristiansand mangler innfartsparkering. Det ligger ubrukt areal midt i 
Mosby sentrum som egner seg for innfartsparkering. Mosby betjenes av tre bussruter. På 
Mosby møtes Rv 9 og Fv. 405 (Venneslaveien).  
 
I 2015 ble det avklart intern i Kristiansand kommune at ATP skulle gå i forhandlinger med 
Coop for å kjøpe / leie deres ubrukte tomt på Mosby. Der er det plass til ca. 25 
biloppstillingsplasser, noe som vurderes tilstrekkelig for å dekke behovet for bygdene i 
Vennesla nordover langs Rv 9, samt Ravnås og Kvarstein (også det i Vennesla). 

 
7.4 Infrastruktur sykkel og gange 
 
Separert gang- og sykkelvei 
 
GS Rv 9 Gartnerløkka-Jørgen Moes gate - separering  
12. mai ble parert gang- sykkelvei bygges i tilnærmet sykkelekspress-standard langs Rv 9 på 
strekningen Gartnerløkka til Jørgen Moes gate. Dette er av de mest trafikkerte gang- 
sykkelveiene i Kristiansand, både når det gjelder syklister og fotgjengere. Prosjektet bygges 
samtidig med nytt kollektivfelt på samme strekning Prosjektet finansieres av 
belønningsmidler både fra  perioden 2009-2010 og for perioden 2013-2016. 
 

 
 

Planarbeid sykkelekspressvei 
Kommunedelplanen for Sykkelekspressveien ble vedtatt av Bystyret i Kristiansand 
16.9.2015. På strekningene Vollevann-Oddemarka og Oddemarka-Tordenskjolds gate 
er reguleringsarbeid igangsatt. Disse forventes vedtatt i 2016. 
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Tiltaksprogram (rev. 01.12.2015)

- Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene - 

Kristiansandsregionen 2013-2016

(Beløp i  mi l l . kr)

År 2013 2014 2015 2016

Tiltak for bedre kollektivtilbud

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

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

   * Større kapasitet på rutetilbudet i rushtrafikken, bedre kveld og 

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

   * Takst – nye kortprodukter (1) 7 8 9

2. Bussmetroaksen og tilstøtende stamruteakser

   * Reguleringsplasser for busser 

       - Sørlandsparken 5 3

       - Voiebyen 4

       - Slettheia 4 1

       - Uia (delfinansiering) 3

   * Fysiske tiltak for å gi hinderfri kollektivframføring

       - Kollektivfelt JørgenMoes gt. - Garnerløkka 20

       - Kollektivfelt Flødemelka-Kjosbukta

       - Kollektivfelt Vollevann-Bjørndalssletta 5

       - Kollektivfelt Hellemyrbakken Eigevannsveien – E39 1

       - Kollektivframføringstiltak Tollbodgt-elvegt-dronningensgt mot lundsbroa 0,2

   * Mulighetsstudium kollektivtrase fra Rutebilområde til Bjørndalssetta 2

   *  ITS (2) signalprioritering av rutebuss i lyskryss

        - Dronningensgate - Elvegt 2

        - Holskogveien - Vågsbygdveien 0 0,2

   * Terminaler, etablering og oppgradering

       - Vågsbygd senter - ny terminal 2 3,5

       - Henrik Wergelandsgate - utbedring fram til ny trase kommer 3

   * Holdeplasser, universell utforming av gamle og nye holdeplasser

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

      - Rute 10, 11 og 12; Vågsbyg 2

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

      - Metro 3; Slettheia 2

      - Lokalrute Vågsbygd; Slettheia-Vågsbygd 2

   * Viktig Infrastruktur for kollektivtrafikken 10

3. Sanntidsinformasjon og ITS baksystem - 4 2 -

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

5. Innfartsparkering langs de 3 største innfartsårene til Kristiansand

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

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

Tiltak for å fremme mer gåing og sykling

6. Tiltak for fremme av sykkeling og gange

   * Diverse tiltak 1 4 - -

   * Sykkelekspressveg - ny kommunedelplan og reguleringsplaner - 4 - -

   * Sykkelekspressveg - utbygging - - 11 14

   * Ny S/G vegløsning /kryssing E39 ved Rosseland - - - 3

Tiltak for samordnet areal- og transportplanlegging 

7. Tiltak for samordnet areal- og transportplanlegging 

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

Merforbruk 2009-2012 overføres ti l  finansiering i  fra belønningpotten 2013-2016 0,17

Avsetning til  disposisjonsreserve 2,73

sum 13 89 101 82

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

       kollektivtilbudet i 2013.

(2) ITS: IntelligentTrafikkstyringsSystem som signalprioriterer buss i lyskryss  
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Endringer i prosjektporteføljen vedtatt des. 2015 
 
Tabell: Viser omdisponeringer av belønningsmidler 2013-2016 

Tiltak Mill. kr 

Oversikt over prosjekter som ikke gjennomføres. Midlene fristilles til 
andre tiltak. 

 

  

1. Kollektivframføringstiltak Tollbodgt-Elvegt- Dronningensgt mot 
Lundsbroa. (Belønning 2013-2016, post 2.) 

14,00 

2. Innfartsparkering Hamresanden (post 5.) 1,00 

3. ITS signal prioritering, Holskogveien  (post 2.) 1,30 

SUM fristilte midler 17,10 

  

Fordeling av fristilte midler på nye tiltak:  

4. Ferdigstillelse av sykkelekspressvegen ved nikkelverket 8,00 

5. Ny S/G vegløsning /kryssing E39 ved Rosseland 3,00 

6. Merforbruk 2009-2012 overføres til finansiering fra belønningspotten 
2013-2016 

0,17 

7. Tilleggsbevilgning til Vågsbygd terminal 1,50 

8. Tilleggsbevilgning Slettheia, reg-plass 0,50 

9. Merforbruk KK, i fob. med UU av holdeplasser (2013-16, post.2) 1,20 

10. Avsetning til disposisjonsreserve 1,93 

  

SUM nye tiltak 17,10 

 

 
Omtale av de ulike omdisponeringene i tabellen over: 
 
1. I påvente av utredningsarbeidet "buss i sentrum" (en del av Bymiljøavtalen) utsettes dette 

tiltaket nå. En pakke med tiltak som går på å sikre god og robust framkommelighet på 
hoved traseen for kollektivtrafikken gjennom sentrum er et hovedansvar  i BMA arbeidet. 
Som et midlertidig tiltak vil det nå bli vurdert skiltregulering av biltrafikken i området. 
 

2. Etter ny faglig vurdering er en kommet fram til å skrinlegge dette tiltaket. Plassering av 
innfartsparkering her vil ikke gi de ønskede effektene. Et mindre tiltak der en tilrettelegger 
for sykkelparkering vil i stedet bli vurdert. 
 

3. Etter en ekspertanalyse av trafikkflyten i området viser det seg at ordinær lysregulering 
ikke gir ønsket effekt mht. å sikre bussene god framkommelighet. Saken løftes videre inn 
i BMA arbeidet i forhold til å se på bygging av ny kryssløsning.  
(Det vil bli sjekket ut om tilfartskontroll på Vågsbygdveien kan være en aktuell midlertidig 
løsning).  
 

4. Arbeidet med å finansiere en ny og samlet sykkelløsning forbi nikkelverket og opp 
Myrbakken og noen andre tiltak i området - har pågått en stund. Med denne bevilgningen 
vil ATP utløse et prosjekt med en samlet investeringsramme på 71 mill. kr. 
 

5. Regional hovedsykkelveg ved Rossland går i dag i Kulvert under E39 og denne blir 
stadig oftere oversømmet. Stadig hyppigere ekstremvær med store nedbørsmengder 
sørger for dette. Kulverten ligger under flomvannstand i elva, noe som gjør det umulig å 
pumpe ut vannet i de periodene elva flommer. Kulverten brukes av en rekke trafikanter 
bl.a skoleelever, og regnes som en viktig del av det regionale sykkelvegnettet i 
Kristiansandsregionen. Fra ATP samarbeidet bevilges det derfor 3 mill. kr til tiltak som 
kan føre fram til en permanent og sikker gang- og sykkelvegkryssing av E39 på stedet. 
ATP samarbeidet ber statens vegvesen om å prioritere en ny og hinderfri gang- og 



 38 

sykkelvegløsning på stedet. 
 

6. Vi ser belønningsmidlene i sammenheng og dette finansierer tilsvarende beløp av 
porteføljen der.  
 

7. Planen for Terminal ved Vågsbygd senter er vedtatt. Prosjektet er under bygging og 
gjennomføres i 2016. For å finansiere prosjektet er det tidligere bevilget 4 mill. kr nye 
belønningsmidler i tillegg til bevilgningen på 3 mill. kr av gamle belønningsmidler. Nye 
estimat tyder på at prosjektet vil trenge ytterligere 1,5 mill. kr for å kunne realiseres. 
Det er nå avsatt 8,5 mill. kr til prosjektet. 
 

8. Behov for 0,5 mill. kr utover tidligere bevilgning på 4,5 mill. kr for å få realisert 
reguleringsplassen for bussene på Slettheia. 
 

9. Dette gjelder av den lokale BRA-ordningen som oppgraderer holdeplasser med universell 
utforming. I forbindelse med Kristiansand kommunes gjennomføring av arbeidet har det 
dukket opp noen uforutsette forhold som det har vært rasjonelt å utbedre når en holdt på 
med holdeplassene. Bevilgningen fra ATP dekker halvparten av disse merkostnadene, 
resten dekker kommunen selv. 
 

10. ATP samarbeidet avsetter 1,9 mill. kr til en disposisjonsreserve. Forslag til bruk av 
midlene vil bli komme i egne politiske saker til utvalget. 
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Status belønnings-prosjekterer 2013-2016 

 

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

  

  Driftstiltak ifm.  innføring av 
tidsdiff. bomsatser  

Driftsmidler brukt 2015 
i henhold til handlingsprogram  

Bruken av  
midlene 
omtales 
i kapittel 
7.1 
 
 

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

Driftsmidler brukt 2015 
i henhold til handlingsprogram 

Takst - nye kortprodukter Driftsmidler brukt 2015 
i henhold til handlingsprogram 

2 Bussmetroaksen og tilstøtende 
stamruteakser 

Status Ferdig 

 Reguleringsplass for busser 

 Sørlandsparken Prosjektet er ferdig Åpnet høsten 
2015 

Voiebyen Detaljplanlegging sluttført 2016 

Slettheia Bygging startet nov. 2015 Sommer -16 

UiA Reguleringsarbeid pågår 2016/2017 

Fysiske tiltak for hinderfri kollektivframføring 

 Kollektivfelt Rv 9  
Jørgen Moes gt. - 
Gartnerløkka 

Prosjektet er ferdig Åpnet 
12. mai 2015 

Kollektivfelt E39 Vollevann 
Bjørndalsletta 

Prosjektet er ferdig 2014 

Kollektivfelt Hellemyrbakken- 
Eigevannsveien – E39 

Planarbeid nesten ferdig. 
Omgjort til et holdeplass-prosjekt 

2016 

Kollektivframføringstiltak- 
Tollbodgata-Elvegata- 
Dronningensgt-Lundsbroa 

Det er satt av midler til enkel 
uttesting av løsninger 

2016 

Mulighetsstudium kollektiv- 
trasé Rutebilstasjonen- 
Bjørndalsletta 

Dette planarbeidet ble startet 
opp i 2015 og vil bli ferdigstilt i 
løpet av 2017. 

2017 

ITS (2) signalprioritering av rutebuss i lyskryss 

 Dronningens gt.-Elvegt. ITS baksystem er gjennomført. 
Kollektivprioritering. ITS 
«snakker» med sanntidsystemet 
i bussene. 

2015 
 
 
 

Holskogveien-Vågsbygdveien Tradisjonell lysregulering 
forkastet. Tilfartskontroll utredes. 

2016 

Terminaler, etablering og oppgradering 

 Vågsbygd senter Fysiske arbeider startet høsten 
2015 

2016 

Henrik Wergelandsgt. -  
utbedring til ny trasé kommer 

Forprosjekt ferdig 2014. Videre 
arbeidet er noe forsinket og vil 
inngå som en del av prosjektet 
"Buss i sentrum". 

2016/2017 

Holdeplasser, universell utforming av gamle og nye holdeplasser 

 Metro 1 og Metro 2- 
Voie, Vågsbygdveien 
og Hånes  

Ferdig bygd 2015 2015 

Rute 10,11 og 12- Vågsbygd Ferdig bygg 2015 2015 
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Rute 17 og 18, Dvergsnes, 
og Holte 

Ferdig bygd 2015 2015 

Metro 3 - Slettheia Detaljplanlegging ikke i gang 2016 

Lokalrute Slettheia-Vågsbygd Detaljplanlegging ikke i gang 2016 

Viktig infrastruktur for kollektivtrafikken 

 Nytt bussdepot Fylkestinget har vedtatt å bygge 
sentralt bussgarasjeanlegg for 
Kristiansandsregionen. ATP-
utvalget har vedtatt et tilskudd på 
10 mill. kr til anlegget, kostnads-
beregnet til 200 mill. kr. Anlegget 
skal stå ferdig til ny bussoperatør-
kontrakt med oppstart for kjøring 
f.o.m. sommeren 2018. 

2018 

3 Sanntidsinformasjon og ITS 
baksystem 

Status Ferdig 

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

Gjennomført 2015 2015 

4 Regional plan for bussmetro, 
inkludert ny rutestruktur 

  

 Plan for å forbedre 
kollektivtilbudet i Kristiansands-
regionen. 

Planforslag ferdig i 2015. Er sendt 
på høring 

2016 

5 Innfartsparkering langs  
innfartsårene til Kristiansand 

Status Ferdig 

  Ferdigstilling Flekkerøy og 
Rona 

Flekkerøy ferdig i 2014. 
Rona ferdig 2104. 

2014 

Grovane (Vennesla) Ferdig regulert. Detaljplan nesten 
ferdig. 

2016 

Hægeland (Vennesla) Detaljplan ikke igangsatt 2016 

Hommeren (Kr. sand) Åpnet for innfartsparkering  
november 2015 

2015 

Erkleivvegen Ferdig 2014 2014 

Hamresanden (Kr.sand) Prosjektet er lagt på is  

Hortemo (Songdalen) Byggeplan nesten ferdig 2016 

Myrane (Birkenes) Reguleringsplan vedtatt   2016 

Kjerlingland (Lillesand) Etablering av ladepunkt 2016 

Mosby Forhandlinger pågår om leie eller 
kjøp 

2016 

Sykkelparkering ved 
knutepunkt E18, E39 og RV9 

Ikke igangsatt 2016/2017 

6 Tiltak for fremme sykling og gåing   

  Diverse tiltak Planlegging ikke igangsatt  

Sykkelekspressvei -  
ny kommunedelplan og  
reguleringsplaner 

Kommunedelplan vedtatt.  
Arbeid med to reguleringsplaner 
pågår. 

2017 

Sykkelekspressvei, utbygging Etappe planlegges fra Blørstad til 
Kolsdalen på Vågsbygdveien. 
Fysiske arbeider starter trolig 
i 2016 

2016/2017 

7 Tiltak for samordnet areal- og 
transportplanlegging 

  

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

Arbeidet med rapportering på 
oppfølgning av planen ble 
påbegynt i 2015 og vil bli 
ferdigstilt våren 2016. I 
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forlengelsen av dette vil det bli 
satt i gang et revisjonsarbeid for 
planen som skal utføres i 
perioden (2016-2020). Oppstart 
forventes høsten 2016. 

 
 
8. Belønningsmidler 2009-2012.  
    Bruk av midler i 2015. Plan restmidler. 
 
I dette kapittelet redegjøres for prosjekter som er utført, eller som er under bygging 
/planlegging - med finansiering fra belønningsmidlene 2009-2012. Ved utgangen av 2015 
gjenstod 8,6 mill. kr av den totale belønningspakken på 285 mill. kr. 
 

8.1 Kollektivfelt / kollektivterminal / kollektivgater  
 

 Kollektivfelt / separering av gang- sykkelvei Rv 9 Jørgen Moes gt. – 
Gartnerløkka 
Prosjektet ble åpnet 12. mai  2015. Prosjektet er todelt.  
et bygges kollektivfelt for trafikk inn mot Gartnerløkka, langs bryggeriet og 
kirkegårdsmuren. På motstående side av Rv utvides gang- sykkelveien til standard 
sykkelekspressvei. Denne strekningen er en av de mest trafikkerte i regionen. 
 

 Kollektivterminal  Vågsbygd senter.  
Byggeprosjektet startet september 2015, og skal bygges ferdig i løpet av 2016. 
Prosjektet skal delvis finansieres av belønningsmidler 2009-2012 og delvis av midler 
fra 2013-2016. 

 
8.2 Innfartsparkering 
 
Flekkerøy 
Innfartsparkeringen / kollektivknutepunktet på Flekkerøy ble åpnet i 2014. 
I 2015 ble det brukt belønningsmidler for leie og kjøp av grunn.   
 

 
8.3 Gang- sykkelveier  
 
GS Rv 9 Gartnerløkka-Jørgen Moes gate - separering  
12. mai 2015 ble parert gang- sykkelvei bygges i tilnærmet sykkelekspress-standard langs 
Rv 9 på strekningen Gartnerløkka til Jørgen Moes gate. Dette er av de mest trafikkerte gang- 
sykkelveiene i Kristiansand, både når det gjelder syklister og fotgjengere. Prosjektet bygges 
samtidig med nytt kollektivfelt på samme strekning Prosjektet finansieres av 
belønningsmidler både fra  perioden 2009-2010 og for perioden 2013-2016. 
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8.4 Oversikt i tabell over status / fremdrift på belønningsprosjektene 2009-2012 

          
Tiltak  Status 31.12. 2013 Videre fremdrift. 

1. Kollektiv-felt E39  

Kartheikrysset  Åpnet 2009 

Bukksteindalen – Breimyr-krysset  Åpnet 2010 

Rigekrysset – Breimyrkrysset  Åpnet høsten 2013 

Kartheikrysset – Rigekrysset Åpnet november 2015 

  

2. Kollektivfelt Rv 456 Vågsbygdveien  

Auglandsbukta-Flødemelka  Åpnet september 2012. 

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

Strakstiltak Møvig - Fiskaakrysset Gjennomført 

  

3. Diverse infrastruktur 
tiltak kollektiv 

 

Bussgate Tollbodgt,  
Markensgt-V. Strandgt 

Åpnet  2010 
 
 

Kollektivfelt Festningsgt  
 

Åpnet  2013 

Bussprioritering i lyskryss  Rapport laget. Midler brukt til signallys. 
 

Rv 9 Gartnerløkka 
Jørgen Moesgt. kollektivfelt 

Åpnet mai 2015. 

Div. fremkommelighetstiltak i hht.  
til egen plan.  

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

  

4. Park and ride-anlegg   

Tangvall Åpnet juni 2010. 

Vennesla Gamle postgården ferdig høsten 2010. 
Vikeland ferdig 2010.  

Krossen Ferdig våren 2010. 

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

Nodeland stasjon (Songdalen): 
Åpnet våren 2012 
Vågsbygd kirke (Kristiansand): 
Ikke lenger prioritert. For nærme byen. 
Flekkerøy (Kristiansand): 
Fullverdig kollektivknutepunkt med utvidet 
innfartsparkering åpnet høsten 2014. 
Delfinansiert av belønningsmidler 2013-2016. 
Hånes (Kr.sand): 
Statens vegvesen regulerer nytt 
Håneskryss m/ innfartsparkering. Finansiering:  
Bompenger. Bygges 2018-2020. 
Rona (Kristiansand): 
Ny innfartsparkering etablert sommer / høst 2014. 
Skal være i drift til innfartsparkering i Hånes-
krysset står ferdig.  Delfinansiert av 
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belønningsmidler 2013-2016. 
Gamle postgården (Vennesla): 
Åpnet 2011 
Vikeland (Vennesla): 
Åpnet 2011 
Birkenes: Innfartsparkering bygges etter planen 
i 2016 for belønningsmidler 2013-2016. 

  

Tiltak  Status 31.12. 2012. Videre fremdrift.  
 

5. Oppgrad. hovedsykkelveinett  

Rv 9 Gartnerløkka Jørgen Moesgt. 
Separering gang- sykkel 

Åpnet mai 2015. 

Tordenskjolds gt:  
Gartnerløkka – Kirkegt, sykkelfelt  

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

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

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

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

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

  

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

 

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

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

Planlegging kollektivfelt- Vågsbygdveien Planlegging ferdig i 2012. 

Plan oppgradering av hovedsykkelveinett Kommunedelplanen for Sykkelekspressveien ble 
vedtatt av Bystyret i Kristiansand 16.9.2015. På 
strekningene Vollevann-Oddemarka og 
Oddemarka-Tordenskjolds gate er 
reguleringsarbeidet igangsatt. Disse forventes 
vedtatt i 2016. 

  

7. Opprettholde forbedret busstilbud  

Tilbud utover 
ordinært 
tilbud 

Fullført 

  

8. Taksttiltak, nye innovative busskort   

Forbedret tilbud Kr.sand-Arendal Fullført 

Flexikort Fullført 

Tiltak  Status 31.12. 2012. Videre fremdrift.  
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1b  
Bussmetro-visjonen blir virkelighet 
 
A) Nytt sanntidssystem 
 
B) Tollbodgaten (Rådhuskvartalet) 
 
 
C) Strøm i utvalgte leskur 
 
D) Kollektivtiltak Elvegt.  
    - Dronnings gt. 
 
 
E) Sørlandssenteret terminal 
 
 
F) Vågsbygd senter terminal 
 
 
 
 
G) Bjørndalsletta reguleringsplass 
 
 
 
H) Rona terminal, mindre tiltak 
 
 
I) Plan kollektivfelt Flødemelka-Kjos 
J) Reisevaneundersøkelse  
 
K) Sekkepost /reserve 

 
 
 
Sanntidssystem satt i drift 2013 
 
Bygd ferdig i 2013. Bussterminal satt i drift januar 
2014. 
 
Gjennomført 2013 / 2014. 
 
Det er satt av midler i belønningspakken 2013-
2016 til dette prosjektet. 
 
 
Bygd i 2013.  
 
 
Bygging av terminalen ved Vågsbygd senter 
startet høsten 2015. Det fullføres i 2016. 
Prosjektet delfinansieres av midler fra 
belønningspakken 2013-2016. 
 
Prosjektet er skrinlagt. Det skal i stedet bygges 
reguleringsplass ved universitetet. Dette 
prosjektet finansieres med midler fra 
belønningsmidler 
2013-2016. 
Utbedringer gjort i 2014. 
 
 
Dette prosjektet er lagt på is. 
Midler er brukt til RVU 2009- 
 
Midler brukt 
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8.5 Plan for rest belønningsmidlene 2009-2012  

Totalt gjenstod det ved årsskiftet 2015/2016 8,6 mill. kr i ubrukte midler fra 
belønningsperioden 2009-2012. Disse midlene skal brukes i 2016.   

Forsinkelsen i de gjenstående prosjektene skyldes flere forhold. Noen prosjekter har hatt et 
mindreforbruk. Disse «frie midlene» er nå disponert til å styrke finansieringen av 
sykkelekspressevei. Ett prosjekt er lagt på is fordi det er urealistisk å gjennomføre.  
 
Oversikten under viser hvordan de resterende midlene skal brukes. 
 
 
Oversiktstabell ubrukte belønningsmidler 2009-2012 

Tiltak Mill. kr 

Tidligere bevilget men ikke utbetalt (utestående fordringer)  

Mobil billett løsning, AKT  1,15 

Vatnestrøm jernbaneprosjekt 2,50 

Sykkelekspressvegtiltak post 5. 1,82 

Delsum    5,47 

  

Mindreforbruk til fordeling på nye tiltak:  

1. Tilsagn gitt, mobil billett løsning, AKT  0,35 

2. Tilsagn tilleggsbevilgning til Vatnestrøm jernbaneprosjekt 0,50 

3. Til S/G veg FV8 Tyttebærheia-Paulen 1,00 

4. Tilsagn utredning av alternativ drivstoff til buss 0,20 

5. Tilsagn rutestrukturplan for kollektivtrafikken 0,20 

6. Tilleggsbevilgning reguleringsplass Sørlandsparken 0,50 

7. Tilleggsbevilgning reguleringsplass Voiebyen 0,50 

  

TOTAL SUM 8,62 

 
Kort omtale av nye fordelte midler:  
 
1. Tilsagnet ble gitt i ATP sak. 4/14 og gjelder utviklingen av en ny nasjonal mobil billett 

løsning. 
 

2. Aust-Agder fylkeskommune har avsatt 2 mill. kr til Vatnestrøm jernbaneprosjekt. Iveland 
kommune er i prosess for å søke om sidespormidler fra Jernbaneverket. Prosjektet 
opplyser at det ennå er uklart hvilken sum det kan være snakk om her. Vatnestrøm 
jernbaneprosjekt prosjektet fikk i ATP sak 5/15 en bevilgning på 2,5 mill. kr. Ved å bevilge 
0,5 mill. kr til - vil den samlede bevilgning fra belønningsmidlene sumerere seg til 3 mill. 
kr. Støtte fra ATP- samarbeidet sammen med bevilgningen fra Aust-Agder 
fylkeskommune vil utgjøre 5 mill. kr. Dette sammen med et eventuelt tilskudd fra 
Jernbaneverket på 5 mill. kr - vil samlet sett komme opp i 10 mill. kr – noe som tilsvarer 
den estimerte kostnadsrammen for prosjektet. Prosjektet vil framover rapportere til ATP 
samarbeidet om framdrift og økonomi. 

3. Bevilgningen vil sikre bygging av ny s/g veg på den omtalte strekningen. Dette vil skje i et 
spleiselag med utbygger og Vest-Agder fylkeskommune. Det er tidligere bevilget 2 mill. kr 
til prosjektet fra Myk pakke. 

4. Det er tidligere gitt tilsagn administrativt om å støtte utredningen av alternativt drivstoff for 
bussene i regionen. 

5. Tilsvarende punkt 5 over. Gjelder en planlegging av den framtidige kollektivrutestrukturen 
i ATP område, der viktig infrastrukturforbedringer er pekt på. 

6. Merforbruk i forbindelse med etableringen av den nye reguleringsplassen for 
kollektivtrafikk i Sørlandsparken. 

7. Samme begrunnelse som punkt.7. Gjelder ny reguleringsplass i Voiebyen. 
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9. Ekstra belønningsmidler 2015 
 
Kristiansandsregionen søkte i 2015 Samferdselsdepartementet (SD) om midler til 
gjennomføring av prosjekter med en kostnad på 42,5 mill. kr.  SD ga 8. september 
2015 tilsagn på 35 mill. kr. I 2015 ble det ikke brukt midler fra denne «pakken». 
Men det er gjennomført  kollektivtiltak i 2015 for ca. 10 mill. kr som ikke blir fakturert  
Vest-Agder fylkeskommune før i 2016. (Alle belønningsmidlene «står på bok» i 
fylkeskommunen.  
 
I etterkant av tildelingen vedtok ATP-utvalget en prioritering av omsøkte prosjekter. 
Under følger oversikt over de prosjektene som ATP-utvalget prioriterte på sitt møte 
18. september 2015. 
 

Tiltak sykkel- og gange 

Prosjekt Kommune Status Vedtatt 
budsjett 

Snarvei Linneflaten  
- Linnegrøvan 

Søgne Ferdig planlagt. Fysiske arbeider startet 
i 2015. Ferdig våren 2016. 

3,0 mill 

Veibelysning fra 
Hortemo til kysset 
Fv 461 Eidsåveien. 

Songdalen Bestilt av VAF. Utføres av SVV. Utføres 
2016. 

3,0 mill 

Ny GS- trasé ved 
Vennesla 
ungdomsskole 
til Skoleveien 

Vennesla Kan bygges uten reguleringsplan. 
Oppstart i starten av 2016.  Ferdig 
sommeren 2016.  

2,0 mill 

Asfaltering, 
(kommunal vei) 

Iveland Masseutskifting startet høsten 2015. 
Ferdig våren 2016. 

0,4 mill 

Gang- og sykkelve 
Viadukten sentrum 
(fylkesvei) 

Lillesand Bestilt av AAF. SSV går i gang med 
prosjektering. Antatt byggestart høsten 
2016. 

5,0 mill 

Fortau boligfelt 
Tøane til Valetjønn 
(fylkesvei) 

Birkenes Bestilt av AAF 1,6 mill 

Senkning av GS ved 
Nikkelverket på 
sykkelekspressveien 

Kristiansand Bestilt av ATP 
Bygges 2016, sammen med kulvert ved 
Nikkelverket. 

6,0 mill 

Totalt   21,0 mill 

 
I 2015 ble det ikke utbetalt midler til gang- og sykkelprosjekter i porteføljen. 
 

Gjennomførte kollektivprosjekter i 2015: 
 
Agder Kollektivtrafikk gjennomførte i 2015 flere prosjekter som ikke blir 
fakturert Vest-Agder fylkeskommune før i inneværende år. Prosjektene er 
omtalt under: 
 

1. Automatisk Passasjertelling (APC): 

a. Utstyr for automatisk passasjertelling er bestilt for montering i 32 busser i 

Kristiansand. Montering av 10 pilotbusser i uke8. Leveransene fullføres innen 

første august. Kostnad utstyrskjøp fase 1: ca 2,5 MNOK. Avsatt resterende til 

uforutsette kostnader.   

2. Utvidelse Sanntidssystem til regional linje inn mot Kristiansand:   

a. Vil omfatte 20 busser. Totalkostnad ca. 2 MNOK.  

3. SIS generelle systemforbedringer:  
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a. Kostnad investering ca. kr 1 150 mill. Årlig driftskostnad ca. 100 000.  

 

Beskrivelse

Endring av ytre skilt før buss stoppar på siste haldeplass

Prioritering av rutedatasett ved ulike distansar for same lenke

Støtte for av- / påstigningsbegrensing i dataimport

Nytt tekstfelt i avviksmelding - få ut info på nettsider

GTFS - sanntid i Google Maps

SPA-skjerm i HTML5

Click once installasjon av Traffic Studio inntil 30 instansar

Endring av innlegging av avviksinformasjon - kunne skilje på kanal

Travel Magic 3.2

Påminning om setebelte på indre TFT/LED

Oppgradert Discovisning

Vise av- / påstigningsbegrensing i skiltkasse

Nedtelling til planlagt avgang på ytre og indre skilt på kjøretøy

Snarveg på sjåførskjerm for "Full buss"

Databyte utan omstart  
 
 

4. Kampanjer reisekort: 

a. Omfattende kampanje - studiestartfestival samt for Tall Ship Race 

gjennomført. Beregnet kostnad ca. 2 MNOK.  

5. Billettsamarbeid NSB: 

a. Planlagt lansert våren 2016. AKT rabatterer 50 % på enkelte periodekort 

forutsatt at kundene innehar periodebillett hos NSB. Antatt kostnad (tapte 

billettinntekter) for 2016 vurdert til ca. kr 200 000. Tilskuddet fra 

belønningsmidlene antas å dekke tap for 2017 og muligens noe i 2018, men 

dette avhenger av etterspørselen.  
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10. Vedlegg 

 
10.1 Protokoll fra møtet i ATP-utvalget 11. desember 2015 
 

 

10.2 Belønningsavtalen 2013-2016 
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