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Belønningsordningen for bedre kollektivtran- 

sport og mindre bilbruk i byene ble opprettet 

i 2006 for å premiere større byområder som 

gjennomfører tiltak for å redusere veksten i bil-

bruk. Midlene skal brukes for å styrke kollek- 

tivtransportens konkurranseevne overfor per-

sonbil. Regjeringen har nå utvidet ordningen 

fra å tildele midler for ett år av gangen til fire 

år. Samferdselsdepartementet inngikk 5. juni 

2009 avtale med Kristiansandsregionen om 

tildeling på til sammen 285 mill. kr fra stat-

en i perioden 2009–2012. Departementet 

mente at Kristiansandsregionen hadde lagt 

fram en helhetlig plan der en både vil ruste 

opp kollektivtransporten og gjennomføre re-

striktive tiltak for å begrense bilbruken. 

I areal- og transport-utvalgets (ATP) finan-

sieringsplan for belønningstiltak 2009–2012 

som ble vedtatt 15.6.2009, er det foreslått 

å gjennomføre ca. 30 plan-, investerings- og 

driftstiltak for å realisere målene i beløn-

ningsavtalen. Fylkestinget i Vest-Agder be-

handlet avtalen om videreføring av areal- og 

transportprosjektet (ATP) i Kristiansandsre-

gionen i desember 2009. ATP-utvalget har 

fått ansvaret for å følge opp gjennomføring 

av belønningsavtalen og disponere beløn-

ningsmidlene.

Dette prosjektet skal utrede og planlegge to 

delprosjekter i belønningsavtalen:

•	 1.12	Bussmetrovisjonen	blir	virkelighet.

 Det presiseres i søknaden at denne bevilg- 

 ningen gjelder egen bussvei / kollektivfelt  

 på grunnlinjen. Nødvendig prioritering  

 på forgreiningene. Nye forgreininger.   

 Knutepunkt/terminalutvikling bl.a. i Rona.  

 Nytt sanntids informasjonssystem.

•	 1.8.1	 Overordnet	 infrastrukturplan	 for	 

 lokal kollektivtransport inklusiv kollektiv- 

 prioritering lyskryss.
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FoRoRd
Bussmetroen i Kristiansand ble åpnet  i 2003. Dette innebar en helt ny måte å tenke kollek-

tivtrafikk på, og har medført en rekke forbedringer av busstilbudet i byen.

Ny og moderne design ble også et visuelt uttrykk for ønsket om økt satsing på kollektivtrafikk 

i Kristiansand. Vi kan da også se at kollektivtrafikken i Kristiansand over tid har hatt en  

ganske  positiv utvikling.

Visjonen for bussmetroen er at bussen skal være en reell konkurrent til bilen, og at bussen 

skal ha en god fremkommelighet. I tillegg til dette skal busstilbudet forbedres for å ta i mot 

økt trafikk.

Prosjektet «Bussmetrovisjonen blir virkelighet», som denne rapporten omhandler, er første 

skritt på veien mot realiseringen av denne ambisiøse visjonen.

Prosjektet er forankret og finansiert gjennom avtale mellom samferdselsdepartementet og 

Kristiansandsregionen om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 

2009–2012.

For at belønningsavtalens forutsetninger om redusert vekst i biltrafikken skal oppfylles, kreves 

det at en stor del av trafikkveksten overføres til buss, og at flere bruker sykkel eller bena. 

Prosjektrapporten viser til en rekke grep som er nødvendige for å oppnå dette målet.

Gjennom et fortsatt godt samarbeid mellom alle involverte aktører i Kristiansandsregionen, 

ser jeg positivt på mulighetene for å gi kollektivtrafikken et løft og også bidra til bedre miljø 

i årene som kommer.

Kristiansand august 2010 

Thore Westermoen

Fylkesordfører i Vest-Agder og leder av ATP-utvalget



4

SammendRag
Hinderfri framføring av buss er det viktigste fundamentet for at bussmetrovisjonen  

i kristiansandsregionen skal bli virkelighet. kollektivtrafikken i kristiansand har 

hatt en fin utvikling de siste årene. Velfungerende samarbeid mellom kristiansand 

kommune, fylkeskommunen, kollektivselskap og Statens vegvesen har ført til en 

målrettet og langsiktig satsing på gode løsninger i samarbeid mellom alle involverte 

aktører. i 2003 ble bussmetroen åpnet. det ga nye forbedringer i tilbudet.

 

To hovedmål og tre strategier for kollektivtrafikk er tatt inn i Avtale mellom Samferdsels-

departementet og Kristiansandsregionen om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport 

og mindre bilbruk 2009-2012. Belønningsavtalen forutsetter at biltrafikken ikke skal vokse 

fra dagens nivå, men det åpnes for å revurdere målet i konseptvalgutredning (KVU) som  

gjennomføres i 2010. Hvis veksten i biltrafikken skal stoppes helt, kan det innen 2030 bli 

behov for å overføre ca. 30 000 reiser gjennom bomringen per virkedag til buss, sykling 

og gange. Eller at reisebehovet reduseres gjennom effektiv arealplanlegging. Stortinget har 

åpnet for at helhetlige bompengepakker i et byområde kan brukes til å finansiere drift av 

kollektivtransport. 

I 2010 var bussmetroens rutetid på grunnlinjen mellom Vågsbygd senter og Rona i Rande-

sund 25 minutter. Snittfarten var 29,5 km/t på den 12,3 km lange strekningen. I perioden 

fram til 2021 bør reisetiden reduseres til 20 minutter. Den største reduksjonen bør komme 

tidlig i perioden.

Mulighetene som ligger i sanntids informasjonssystem, effektiv billettering, universell utform-

ing, gode knutepunkt og holdeplasser, effektivisering i kryss og gater og egne kjørefelt for 

bussen skal utnyttes for å øke bussens hastighet på ruta. Effektiv organisering og en klima- 

tilpasset arealplan gir styrke til å gjennomføre satsingen på infrastruktur. Sterk vekst i bil-

trafikken på grunn av befolkningsvekst, generell velstandsvekst og byutviklingsprosjekter  

som vanskelig lar seg betjene av bussen er trusler mot å lykkes i kollektivsatsingen i be- 

lønningsavtalen 2009-2012. Hvis arealplanen svekkes for mye eller om finansiering svikter, 

faller satsingen sammen.
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dette er hovedtrekkene i den anbefalte investeringsstrategien:

1. Sikre hinderfri framføring for buss

•	 På	kort	sikt	innen	2013	effektiviseres	bussenes	kjørevei	med	prioritering	i	

 signalanlegg, trinnvis etablering av egne kollektivfelt og sambruksfelt, bedre 

 knutepunkter og holdeplasser og bedre kjørekomfort. 

•	 På	mellomlang	sikt	innen	2017	bygges	nettet	av	kollektivfelt	og	sambruksfelt	ut	til	

 sammenhengende bussvei på hele bussmetroens linjenett og på andre viktige strekninger. 

•	 På	lang	sikt	innen	2021	utvikles	linjenettet	til	kjørevei	for	høystandard	busslinjer	eller	

 superbuss med holdeplasser og kjørehastighet som hører til. 

2. Forbedre busstilbudet for å ta i mot overført trafikk 

•	 Universell	utforming	av	holdeplasser	og	knutepunkt	er	et	lovbestemt	krav.

•	 Informasjonssystemet	utvikles	i	kvalitet	og	arealdekning.

Nye utbyggingsprosjekt er prioritert i fire grupper: Prioritet 1 er prosjekter som er finansiert 

med 75 mill. kr i belønningsavtalen. Prioritet 2 og 3 er prosjekter som bør finansieres og byg-

ges ut med finansiering fra en ny belønningsavtale fra 2013 og samferdselspakkens fase 2. 

De største kollektivprosjektene på E18 og E39 som må løses i samferdselspakkens fase 2 eller 

seinere er prioriterte i gruppe 4. 

Prosjekter innen belønningsavtalens ramme på 75 mill. kr i 2011 og 2012:

•	 Billetteringssystemet	utvikles

•	 Knutepunktene	i	Sørlandsparken,	Rona,	Henrik	Wergelandsgate	og	Vågsbygd	

 senter settes i stand.

•	 Signalregulerte	kryss	på	bussmetroens	grunnlinje	gjennom	Kvadraturen	og	Lund	

 effektiviseres. 

•	 Østre	del	av	Barstølveien	bygges	ut	til	fire	felt	med	kollektivprioritering.	Dette	er	

 første byggetrinn av en langsiktig satsing på hele Barstølveien.

I prioriteringsgruppe 2 ligger blant annet busstasjonen på Euroterminalen, resten av 

knutepunktene og flere prosjekter for bussprioritering. Mellom Møvig og Auglandsbukta 

fullføres kollektivfeltet i retning mot byen. På E39 fullføres tosidig kollektivfeltet mellom Rige 

og Brennåsen. Tosidig kollektivfelt fullføres i østre del av Barstølveien.
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I prioriteringsgruppe 3 er de viktigste prosjektene kollektivfeltet fra Auglandsbukta mot 

Møvig på Vågsbygdveien. Tosidig kollektivfelt fullføres på riksvei 9 mellom Gartnerløkka og 

Krossen.	Indre	bussring	etableres	med	bru	over	Otra	ved	Eg.	Dette	prosjektet	samordnes	med	

forslaget til omkjøringsvei for E18.

I prioriteringsgruppe 4 ligger de store veiprosjektene på E18 og E39 mellom Rona og Bjørn-

dalssletta og på strekningen Vestre strandgate – Gartnerløkka – Kolsdalen. De store samferd-

selsprosjektene må bygges med tosidig kollektivfelt som legger til rette for drift av superbuss.

Følgende kollektivfelt foreslås finansiert gjennom andre budsjettvedtak: E39 Bukksteinsdalen 

– Breimyrkrysset, Brennåsen – Rosseland, Kartheia – Rigekrysset, fylkesvei 456 Kjosbukta 

(Flødemelka) – Auglandsbukta, fylkesveg 456 Andøyveien – Kjosbukta og riksvei 9 Gartner-

løkka – Jørgen Moes gate. I tillegg er det satt av 6 mill. kr i ATP-budsjettet til planlegging av 

nye prosjekter.

To andre forslag:

•	 Det	utredes	en	prøveordning	der	kollektivfelt	og	sambruksfelt	 i	Kristiansand	kommune 

 åpnes for yrkesbiler definert som kjøretøy med totalvekt større enn 3,5 tonn. 

•	 Hvis	 omkjøringsveien	 for	 E18	 ikke	 bygges,	 bygges	 ny	 lokal	 bru	 over	 Otra	 mellom	 

 Torridalsveien og Egsveien så nær sykehuset som praktisk mulig. Brua reserveres for 

 bussen, redningsetatene, gående og syklende. 

Planlegging og utbygging av kollektivtrafikkens infrastruktur i Kristiansandsregionen bør or-

ganiseres som et prosjekt der samarbeidet mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand 

kommune, Agder kollektivtrafikk og Statens vegvesen videreføres. I tillegg til politisk over-

bygning, bør prosjektet ha en administrativ styringsgruppe, prosjektgruppe og egen prosjekt-

leder. Gjennomføring av de enkelte tiltak bestilles i linjeorganisasjonen.
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KapIttel  1
StRategI  og 
F InanSIeRIng

Hinderfri framføring av buss, forbedret busstilbud og redusert biltrafikk danner det 

strategiske grunnlaget for utvikling av kollektivtrafikken i kristiansandsregionen. 

Dette kapitlet oppsummerer de tre strategiene som er tatt inn i «Avtale mellom Samferd-

selsdepartementet og Kristiansandsregionen om belønningstilskudd til bedre kollektivtrans-

port og mindre bilbruk 2009–2012» (belønningsavtalen). 

Ved å stoppe veksten i biltrafikken gjennom bomringen, kan det bli behov for inntil 30 000 

flere reiser gjennom bomringen per virkedag. Denne potensielle veksten må håndteres ved 

å redusere reisebehovet, ved sykling og gange og ved eventuelt å tillate en viss vekst i bil-

trafikken. Hvis 60 prosent av veksten skal håndteres av kollektivtrafikken, øker behovet for 

driftstilskudd med ca. 70 mill. kr per år. 

Stortinget har åpnet for at bompengepakker også kan brukes til å finansiere drift av kollek-

tivtransport.

1.1 Strategier
To hovedmål og tre strategier for kollektivtrafikk er tatt inn i Avtale mellom Samferdselsde-

partementet og Kristiansandsregionen om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og 

mindre bilbruk 2009–2012. Belønningsavtalen forutsetter at biltrafikken ikke skal vokse fra 

dagens nivå, men det åpnes for å revurdere målet i konseptvalgutredning (KVU) som nå 

gjennomføres. 

Dette er strategiene:

1. Sikre hinderfri framføring for buss og sykkel

2. Forbedre busstilbudet for å ta i mot overført trafikk

3. Redusere biltrafikken ved hjelp av økonomiske virkemiddel

Strategi 1 og 2 behandles i denne rapporten. Det blir foreslått infrastrukturtiltak som skal 

sikre hinderfri framføring av buss i Kristiansandsregionen. 

Forslag til infrastrukturtiltak som kan forbedre selve busstilbudet bygger blant annet på 

kravene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 2009 og fylkeskommunens strategi og 

handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010–2013.

1.2 illUStraSjon aV Utfordringen
I forslaget til Regional plan for Kristiansandsregionen 2010–2050 er det lagt til grunn at be-

folkningen i regionen vil vokse med 60 000 fra 125 000 i dag til 185 000 i 2050. Det vil si en 
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vekst på ca. 50 prosent over 40 år eller ca. en prosent per år. Fram til 2030 vil veksten være 

ca. 23 prosent eller 29 000 innbyggere. 

Trafikken av lette biler gjennom bomringen i 2008 var ca. 95 000 per døgn på virkedagene. 

Hvis vi antar at det sitter 1,5 personer i hver bil og trafikkveksten er 3 prosent finner vi at  

147 000 reisende passerer bomringen i bil hvert døgn i 2010. Det vil si at hver av regionens 

125 000 innbyggere i gjennomsnitt passerer bomringen 1,17 ganger per døgn. Da har vi sett 

bort fra andre gjennomreisende. 

Hvis befolkningen øker med 29 000 innbyggere i 2030, gir det i utgangspunktet 34 000 

flere reiser gjennom bomringen per virkedag. Denne potensielle veksten må håndteres ved 

å redusere reisebehovet ved sykling og gange og ved eventuelt å tillate en viss vekst i bil-

trafikken.

1.3 finanSiere drift aV kollektiVtrafikken
Det er fylkeskommunen som i utgangspunktet har ansvar for å finansiere drift av kollektiv-

trafikken. Staten finansierer en stor del av fylkeskommunens inntekter over statsbudsjettet.

Bompenger kan i dag brukes til investering både på vei og i kollektivtransport. Gjennom be-

handlingen	av	Ot.prp.	nr.	15	(2007–2008)	Om	bruk	av	bompenger	til	drift	av	kollektivtrans-

port, har Stortinget åpnet for at bompengepakker også kan brukes til å finansiere drift av 

kollektivtransport,	jf.	Innst.	O.	nr.	26	(2007–2008).	Det	er	en	forutsetning	at	en	slik	ordning	

er en del av en plan om et helhetlig og samordnet transportsystem i et byområde.

Hvis trafikkveksten på 34 000 reisende i 2030 fordeler seg med 60 prosent på buss og 40 

prosent på sykkel og gange, må det skaffes busskapasitet til 20 400 nye reisende hver av 

ukens fem virkedager eller ca. 5 mill. nye passasjerer per år. Hver ny reisende koster det of-

fentlige	ca.14	kr	i	tilskudd.	Over	et	år	på	250	virkedager	blir	tilskuddsbehovet	ca.	70	mill.	kr.

Stordriftsfordeler, større busser og høyere gjennomsnittshastighet kan bidra til å redusere 

tilskuddsbehovet. Disse vurderingene ligger utenfor mandatet til denne rapporten.



10

KapIttel  2
S ItuaSjonen I  2010

Velfungerende samarbeid mellom kristiansand kommune, fylkeskommunen, kollek-

tivselskap og Statens vegvesen har ført til en målrettet og langsiktig satsing på 

gode løsninger i samarbeid med alle involverte aktører.

Kollektivsystemet i Kristiansandsregionen består av bussmetroen og andre lokale ruter,  

regionale ruter og langruter. Denne rapporten fokuserer på bussmetroen. Metrolinjene 

M1, M2 og M3 har mellom 4-6 avganger i timen i rushtiden. Metrobussene har sitt eget 

merkevarenavn, og kjennetegnes av hyppige pendelavganger mellom øst og vest, med felles 

grunnlinje gjennom sentrum mellom Rona og Vågsbygd. 
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Bak utviklingen av bussmetroen lå en tankegang om at bussen skal være en konkurrent til 

bilen, og at bussen skal ha hinderfri framføring i Kristiansand. Dette er den såkalte buss-

metrovisjonen.

Det har vært gjennomført ulike tilretteleggingstiltak for kollektivtrafikken, som for eksempel  

tilpasning av holdeplasser til universell utforming og fremkommelighetstiltak, men mye  

gjenstår fremdeles. 

I 2008 ble Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) etablert med eierskap fra Vest-Agder Fylkes- 

kommune (66 prosent) og Kristiansand kommune (34 prosent). Nettbuss Sør AS overtar  

ansvaret for driften av kollektivtrafikken i Kristiansandsområdet fra 2011. I den nye kon- 

trakten er markedsansvaret fordelt mellom busselskapet og oppdragsgiver AKT. 

 

M
yreHøie Design
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Område Innbyggere Antall reiser 2008 Reiser per innbygger

Kristiansandsregionen (1) 109 000 7, 8 mill 71,5

Resten av Vest-Agder (2) 59 000 2, 6 mill. 44,1

Vest-Agder totalt (3) 168000 10,4 mill 61,3

markedsbeskrivelse

I Kristiansand henger reisehyppighet og rutetilbud i stor grad sammen. Tabellen viser at be-

folkningen i Kristiansandsregionen har flere kollektivreiser per år enn befolkningen i resten 

av fylket (tall for 2008). 

Kristiansandsregionen omfatter Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (BTS). Rene 

skoleruter med forhåndsbetalt skyss (ikke ungdomskort) er ikke medtatt (utgjør ca. 1,1 mill. 

reiser)

Skoleruter er medtatt da disse fyller rollen som ordinær rutegående trafikk flere steder

Ikke medtatt rene skoleruter i Kristiansandsregionen med «pappkort» , se (1)

aldersfordeling og reiser 

Kategori Utgjør tilnærmet prosentvis del av 
befolkningen

Utfører tilnærmet prosentvis reiser 

Barn 0-4 7 Ikke mulig å skille ut (tellebillett)

Barn 4-16 15-16 10

Ungdom 16-19 6 30

Student Ikke mulig å skille ut 5,6

Voksen 20-67 62 40

Honnør 67 + 12 10

Avrunding og tellebillett gjør at tabellen ikke viser 100 prosent. 

Gjennomsnittlig betaler en passasjer bare ca. 12 kr. per reise i Kristiansand, mens en reisende 

med ungdomskort bare betaler ca. 4 kr. per reise. Dette viser at de fleste passasjerer benytter 

seg av rabattordninger når de reiser.

Sanntids informasjonssystem

I Kristiansand var det etablert system for elektroniske sanntidsinformasjon (SIS) i busser og på 

holdeplasser. SIS gir passasjerene bedre informasjon og forutsigbarhet om når bussen kom-

mer. Det har imidlertid vært store tekniske problemer med systemet., Det har ikke vært i bruk 

siden 2008. SIS-systemet rehabiliteres i 2010 og 2011.

Universell utforming

Et viktig prinsipp for universell utforming (UU) av kollektivtransporten er helhetlig reisekjede. 

Det innebærer at alle elementene i en reise må være tilrettelagt for at reisekjeden kan beteg-

nes som universelt utformet. I Kristiansand er det gjort vesentlige forbedringer for å nå målene 

om tilgjengelighet for alle. Mange holdeplasser er tilrettelagt med universell utforming, både 

på kommunale -, fylkeskommunale - og statlige veier. Store deler av metrobussholdeplas-

sene har uu-standard. Fra 1.1.2011 vil alle bussene som kjører for AKT være tilrettelagt med 

universell utforming. 
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framkommelighet

Det er gjennomført en rekke tiltak for å styrke bussens framkommelighet i Kristiansands-

regionen. På tross av forbedringene er det fremdeles et stykke igjen før bussmetrovisjonen 

blir virkelighet. Den forutsetter hinderfri framføring av bussen, helst i egne busstraseer. 

Vianova utarbeidet en rapport for ATP «Kollektivtraseer og fremkommelighet for kollek-

tivtrafikken i Kvadraturen» (2007). Rapporten anbefaler å beholde dagens trase gjennom 

Kvadraturen.	Dekningen	er	rimelig	god	og	overgangsmulighetene	er	mange.	Oversiktligheten	

er akseptabel, men kunne vært bedre. Trafikksikkerhetsmessig er traseen tilfredsstillende  

ettersom store fotgjengerstrømmer ikke må krysse de tyngst trafikkerte gatene.

Framkommelighet er et nøkkelhensyn ettersom både tjenestens kvalitet og kostnad 

påvirkes. Dårlig fremdrift gir lav kvalitet og høy kostnad. Rapporten konkluderer med at 

det er ønskelig å etablere flere kollektivfelt og -gater gjennom Kvadraturen, noen kryssut-

bedringer og å fjerne noe gateparkering. 
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BUSSmetroViSjonen

Bak utviklingen av 
bussmetroen lå en 
tankegang om at 
bussen skal være en 
konkurrent til bilen, 
og at bussen skal ha 
hinderfri framføring 
i kristiansand. 
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euroterminalen

Euroterminalen er et kommunikasjonsknutepunkt mellom Norge og Kontinentet, mellom 

Østlandet	og	Vestlandet,	samt	et	møtested	for	buss-,	tog-	og	ferjetrafikk.

Euroterminalprosjektet er en viktig brikke i Kvadraturens framtidige trafikkløsning med byg-

ging av ny Havnegate som avlastning av Vestre strandgate og offentlig parkeringshus for 

minst 600 biler. Ny Euroterminal innebærer også ny bussterminal for ekspressbussene og 

de regionale rutene som ikke fortsetter gjennom og ut av Kvadraturen. Bussmetroen og de 

lokale bussrutene skal fortsatt bruke gateterminalene i Kvadratuen. 

rona

Ved Rona er det i dag ikke tilfredsstillende trafikk- og kollektivløsning. Store planlagte utbyg-

ginger vil forsterke denne situasjonen slik at den kan bli uholdbar både for metroknutepunk-

tet og trafikken for øvrig. Utfordringen er å få til et metroknutepunkt som gir gode hold-

eplasser med gode overgangsmuligheter, god standard for ventende passasjerer og enkel 

atkomst til senteret, samtidig som en sikrer god og robust trafikkavvikling. 

Sørlandsparken

Sørlandsparken i Kristiansand betjenes i alt av 11 bussruter. To lokale, tre regionale og seks 

fjernruter / ekspress- mellom Kristiansand og Arendal eller mål lenger øst.

Lokalt	 betjenes	 Sørlandsparken	 av	 met-

ro-linje M1 som kjører halvtimesrute fra  

Flekkerøy til Dyreparken ved Quality Hotel 

og rute 01 mellom Kvadraturen til Quality  

Hotel. Fjernbuss Arendal – Kristiansand be- 

tjener Sørlandsparken fra holdeplass på 

Barstølveien ved Avenyen. Dagens løsn-

ing for flypassasjerene fra Aust-Agder er 

blitt todelt  og fungerer ikke godt for de 

reisende. Hovedproblemet er at øst- og 

vestgående flybuss bruker ulike holdeplass-

er for omstigning. Ventearealene er ikke  

attraktive. 

Det er stor vekst i Sørlandsparken, spesielt 

mot øst. Etableringen av IKEA vil ventelig ha 

store konsekvenser for antall besøkende, 

både med bil og buss. Handelsmønsteret og områdets utstrekning gjør at det ikke er mange 

fotgjengere eller syklister i Sørlandsparken. Trafikkberegninger som gjort med modellen Con-

tram viser at en kan vente store trafikale problemer i løpet av de neste 20 årene. Det gjelder 

spesielt i Barstølveien. Framkommelighetstiltak for buss, som etablering av kollektivfelt og 

kryssprioriteringer bør planlegges. 

Det mangler et knutepunkt i Sørlandsparken. Kollektivterminalen i Timeneskrysset kunne ikke 

bygges av trafikksikkerhetshensyn. Vestgående terminal for Timeekspressen i Dyreparken 

fungerer	ikke	godt.	Eventuell	terminal	ved	Lauvåsenkrysset	skaper	nye	utfordringer	både	for	

kapasitet og rutemønster. En ny fellesterminal bør vurderes i området ved Sørlandssenteret.
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KapIttel  3
målSettIng
Belønningssøknadens strategier for kollektivsatsing kan følges opp gjennom effekt-

mål på indikatornivå og tilstandsmål. milepælene 2013, 2017, 2021 er valgt for å 

følge periodene i nasjonal transportplan. 

I 2010 var bussmetroens rutetid på grunnlinjen mellom Vågsbygd senter og Rona i Randes-

und 25 minutter. Snittfarten var 29,5 km/t på den 12,3 km lange strekningen. Vinteren 

2008 var største registrerte forsinkelse i rushtrafikken 3 minutter på vestgående buss om 

ettermiddagen. For kollektivsatsingen i regionen foreslås følgende effektmål (virkningsmål). 

1. Sikre hinderfri framføring for buss

•	 Effektmål:	Bussmetroens	rutetid	på	grunnlinjen	reduseres	til	23	minutter	innen	2013.		

 Gjennomsnittshastigheten øker til ca. 32 km/t.

•	 Effektmål:	Bussmetroens	rutetid	på	grunnlinjen	reduseres	til	21	minutter	innen	2017.		

 Gjennomsnittshastigheten øker til ca. 35 km/t.

•	 Effektmål:	Bussmetroens	rutetid	på	grunnlinjen	reduseres	til	20	minutter	innen	2021.		

 Gjennomsnittshastigheten øker til ca. 37 km/t.

2. Forbedre busstilbudet for å ta i mot overført trafikk 

•	 Tilstandsmål:	Holdeplasser	og	knutepunkt	på	bussmetroens	grunnlinje	og	forgreninger		

 skal ha universell utforming innen 2013.

•	 Tilstandsmål:	Knutepunkt	i	Kristiansandsregionen	skal	ha	universell	utforming	innen	2017.

•	 Tilstandsmål:	Et	fungerende	sanntids	informasjonssystem	skal	være	på	plass	på	

 bussmetroens grunnlinje i 2011, på bussmetroens forgreininger i 2013 og på øvrige 

 ruter med minst 4 bussanløp per time i 2017.
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KapIttel  4
langSIKtIg 
InFRaStRuKtuRplan
Helt kort kan det uttrykkes slik: Bussen skal fram! Hvis bussen blir sikret hinder-

fri framføring, legger vi et godt grunnlag for virkelig å lykkes med en langsiktig 

infrastrukturplan for kristiansandsregionen. dette sammen med et velfungerende 

sanntids informasjonssystem, universell utforming og gode holdeplasser vil kunne 

bidra til å gjøre bussen så attraktiv at folk velger å la bilen stå.

4.1 analySe (Swot)
Et effektivt sanntids informasjonssystem, effektiv billettering, universell utforming, gode 

holdeplasser, effektivisering i kryss og gater og egne kjørefelt gir bedre framkommelighet 

for bussen.

Analysen tar utgangspunkt i en vurdering av eksterne muligheter og trusler som virker på 

kollektivtrafikkens infrastruktur i ATP-området. Deretter identifiseres de viktigste interne 

sterke og svake sidene ved systemet. Der det finnes eksterne muligheter som kan møtes av 

intern styrke er det stor mulighet for å lykkes. Det er illustrert med grønn firkant i figuren 

under. Eksterne trusler som bare møter intern svakhet må unngås (rød firkant).

   
Intern styrke   

 
Intern svakhet   

 
  
 
 

   
Ekstern mulighet  
 
 

  
 
  

 

 
Ekstern trussel  

intern styrke

1. Forvaltningsreformen 2010 styrker fylkeskommunens rolle og mulighet som veieier 

 og ansvarlig for kollektivtrafikken

2. Regional plan for Kristiansandsregionen behandles i 2010

3. Agder kollektivtrafikk (AKT) har fått flere eiere

4. Velfungerende faglig samarbeidsmiljø

intern svakhet

1. Usikkert finansieringsgrunnlag, både offentlig og som brukerfinansiering

2. Usikkert om belønningstilskuddet til bedre kollektivtransport videreføres etter 2012

3. Tunge og tidkrevende planprosesser

4.	 Lokale	areal-	og	lokaliseringskonflikter



19

ekstern mulighet

1. Velfungerende sanntids informasjonssystem motiverer kundene til å ta bussen

2. Universell utforming av transportsystemet gjør bussen attraktiv for alle kundegrupper

3. Gode holdeplasser og knutepunkt gjør det enkelt å ta bussen

4. Effektive kryss og prioritet i gatenettet øker bussens gjennomsnittshastighet

5. Sambruksfelt, kollektivfelt og egne bussgater øker bussens framkommelighet

6. Effektivt billetteringssystem reduserer bussens tid på holdeplassene

7. Internasjonale og nasjonale faglige forbilder effektiviserer planlegging

8. Ny kollektiv-kontrakt i Kristiansand fra 2011 med moderne busser betyr ny giv

9. Statens belønningstilskudd til bedre kollektivtransport 2009-2012 

10. Konseptvalgutredning (KVU) for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen 2010

11. Ny nasjonal klimapolitikk

12. Folkelig interesse for å utvikle kollektivtransporten videre

ekstern trussel

1. Sterk vekst i biltrafikken i hele byområdet

2. Effektiv framføring av bussen kan komme i konflikt med trafikksikkerhetshensyn

3. Byutviklingsprosjekter som ikke passer med kollektivsatsingen

4. Folkelig motstand mot bompenger og rushtidsavgift

drøfting

I denne rapporten er det mulighetene i punktene 1 til 5 over som skal utnyttes for å øke bus-

sens gjennomsnittshastighet på ruta. Det vil si sanntids informasjonssystem, effektiv billetter-

ing, universell utforming, gode knutepunkt og holdeplasser, effektivisering i kryss og gater 

og egne kjørefelt for bussen. 

Effektiv organisering og en klimatilpasset arealplan gir styrke til å gjennomføre satsingen på 

infrastruktur. 

Sterk vekst i biltrafikken på grunn av befolkningsvekst, generell velstandsvekst og byutvikling-

sprosjekter som vanskelig lar seg betjene av bussen er trusler mot å lykkes i kollektivsatsingen 

i belønningsavtalen 2009–2012. 

Hvis arealplanen svekkes for mye eller finansieringen svikter, faller satsingen sammen. 

4.2 infraStrUktUrtiltak
Rutenettet kan deles i tre grupper, men grensene er flytende: 

1.	 Lokale	bussruter	som	gjerne	trafikkerer	en	kommune.	De	viktigste	lokale	rutene	

 er metrorutene i Kristiansand.

2. Regionale ruter som gjerne krysser en eller få kommunegrenser. Eksempel kan være 

 ruter mellom Søgne eller Vennesla og Kristiansand.

3.	 Lange	ruter	som	gjerne	krysser	en	eller	flere	fylkesgrenser	eller	dekker	et	helt	fylke.	

	 Eksempel	kan	være	ekspressbussene	fra	Kristiansand	til	Stavanger	eller	Oslo	eller	

 timeekspressen mellom Kristiansand og Arendal.

«Hvis areal-
planen svekkes 
for mye eller 

finansieringen 
svikter, 

faller satsingen 
sammen. »
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Billettering

Effektiv billettering er et virkemiddel for å redusere rutetidene. Raskere billettekspedering kan 

oppnås gjennom et effektivt billett- og takstsystem og markedsføring som innrettes mot salg 

av billettyper som gir mer effektiv ekspedering. 

informasjon

Dagens sanntids informasjonssystem for bussmetroen i Kristiansand ble stengt for en tid 

siden på grunn av store mangler. Vest-Agder fylkeskommune gjorde tidlig i 2010 avtale med 

leverandøren	FARA	om	teknisk	oppgradering	og	idriftsetting.	Løsningen	skal	testes	høsten	

2010 før det installeres i hele bussmetroen i 2011. 

Universell utforming

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2009) stiller krav til universell utforming ved tilret-

telegging	av	fysiske	løsninger.	Offentlig	myndigheter	skal	arbeide	aktivt,	målrettet	og	plan-

messig for å fremme lovens formål. 

Holdeplasser og knutepunkt

Holdeplass er et fellesbegrep for alle stoppesteder for av- og påstigning knyttet til kolle-

ktivtrafikk. Det gjelder alt fra stans i kjørebane eller busslomme, til større kollektivknutepunk-

ter som terminaler, skysstasjoner, gateterminaler og større omstigningspunkter.   

Knutepunkt brukes om steder i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hver- 

andre og hvor det foretas omstigning mellom kollektive transportmidler.  I viktige kollektiv-

knutepunkt må en vurdere behovet for omstigning og parkering av både sykkel og bil. Ifølge 

Statens vegvesens håndbok 232 betyr terminal endestasjon eller samlestasjon, men brukes i 

denne rapporten bare ved navn som for eksempel Euroterminalen.

effektive kryss og prioritet i gatenettet

Framkommeligheten for bussen gjennom Kvadraturen kan forbedres ved å gi bussen bedre 

prioritet i signalregulerte kryss og legge begrensninger på andres bilbruk i bussgatene i 

Kvadraturen	og	på	Lund.

kollektivfelt og sambruksfelt

Kollektivfelt bør etableres dersom det er åtte eller flere busser i en retning i maksimaltimen 

og mer enn 1 minutts forsinkelse per kilometer. Dersom forsinkelsen for buss er mer enn 

2 minutter per kilometer, bør det brukes kollektivfelt selv om det er færre enn 8 busser i  

maksimaltimen.

Normalt vil kollektivfelt være aktuelt ved årsdøgntrafikk (ÅDT) større enn (>) 8 000, men 

det må vurderes også ved lavere trafikkmengder. Ved ÅDT>15 000 må det vurderes om det 

er behov for fire kjørefelt pluss kollektivfelt. Det kan anlegges kollektivfelt i en eller begge 

retninger.

Sambruksfelt kan brukes der kollektivfelt ikke er ønskelig å gjennomføre av hensyn til den 

totale trafikkavviklingen. 

Det foreslås en prøveordning der kollektivfelt og sambruksfelt i Kristiansand kommune åpnes 

for yrkesbiler definert som kjøretøy med totalvekt større enn 3,5 tonn. 
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Effektiv billettering 

er et virkemiddel for å 

redusere rutetidene. 
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4.3 inVeSteringSStrategi
I dette avsnittet oppsummeres hovedtrekkene i den anbefalte investeringsstrategien og de 

viktigste infrastrukturtiltakene som anbefales.

1. Sikre hinderfri framføring for buss

•	 På	kort	sikt	innen	2013	effektiviseres	bussenes	kjørevei	med	prioritering	i	signalanlegg,

  trinnvis etablering av egne kollektivfelt og sambruksfelt, bedre knutepunkt og holde-

 plasser og bedre kjørekomfort. 

•	 På	mellomlang	sikt	innen	2017	bygges	nettet	av	kollektivfelt	og	sambruksfelt	ut	til	

 sammenhengende bussvei på grunnlinjen og andre kritiske strekninger. 

•	 På	lang	sikt	innen	2021	utvikles	bussmetroens	grunnlinje	til	kjørevei	for	høystandard	

 busslinjer eller superbuss med holdeplasser og kjørehastighet som hører til. 

2. Forbedre busstilbudet for å ta i mot overført trafikk 

•	 Universell	utforming	av	holdeplasser	og	knutepunkt	er	et	lovbestemt	krav.

•	 Informasjonssystemet	utvikles	i	kvalitet	og	arealdekning.

I de neste avsnittene beskrives tilstanden kort for de sammenhengende kjedene i bussens 

infrastruktur. Strategier og løsninger for utvikling skisseres.

BUSSmetroenS grUnnlinje

Bussmetroens grunnlinje går fra Vågsbygd senter til Rona ved E18 øst for Varoddbrua. Stre-

kningen er 12,3 km. Ingen av metrobussene snur ved disse punktene, men linjene fortsetter 

videre til enden av hver sin forgrening på Flekkerøy, Voie eller Slettheia i vest og Sørland-

sparken, Søm eller Hånes i øst.
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Vågsbygd senter til busstasjonen (euroterminalen)

I	2010	følger	bussmetroens	grunnlinje	Kirsten	Flagstads	vei	fra	Vågsbygd	senter	til	Lumber-

krysset. Videre går grunnlinjen langs fylkesvei 456 til Hannevika og langs E39 til den svinger 

av på rampen mot Kvadraturen ved Krag-statuen. Ved Bellevue følger grunnlinjen Havnegata 

til den svinger av mot Henrik Wergelands gate der den tangerer busstasjonen og jernbane-

stasjonen.

dette er de viktigste infrastrukturtiltakene på strekningen:

1. Når første byggetrinn av Vågsbygdveien åpner i 2013, følger metrobussen ny firefelts 

	 fylkesvei	456	mellom	Lumberkrysset	og	Hannevika.	Enkelte	andre	busser	betjener	

 fortsatt dagens fylkesvei over Blørstad.

2. Dagens E39 mellom Hannevika og Kolsdalen brukes av både bussen og annen trafikk.  

 Veien avlastes når E39-trafikken legges om fra 2013.

3.	 Østgående	kollektivfelt	på	E39	mellom	Kolsdalen	og	Krag-statuen	på	Vesterveien	

 opprettholdes.

4.	 Østgående	kollektivfelt	etableres	på	rampen	mellom	Krag-statuen	og	Bellevue.

5. E39 ved Kolsdalen, ny lavbru over jernbaneområdet, Vestre strandgate mellom 

 Gartnerløkka og Henrik Wergelandsgate bygges ut til seks kjørefelt med utgangspunkt 

 i gjeldende kommunedelplan for E39. To felt disponeres til kollektivtrafikken.
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kvadraturen mellom Henrik wergelands gate og lundsbrua over otra

I 2010 følger østgående grunnlinje Henrik Wergelandsgate fra jernbanestasjonen til 

Festningsgata,	 videre	 i	 Festningsgata,	 Tollbodgata	 og	 Elvegata	 til	 Lundsbrua.	 Vestgående	

grunnlinje	fra	Lundsbrua	følger	Elvegata,	Tollbodgata	og	Vestre	strandgate	til	Gartnerløkka.	

De signalregulerte kryssene i Vestre strandgate, Festningsgata og i Dronningens gate ved 

Lundsbrua	er	flaskehalser	i	bussens	kjørevei.

Forslaget til kommuneplan for Kristiansand 2010–2020 legger ikke opp til endringer i  

bussens kjøremønster. Dermed blir det viktig å utbedre flaskehalsene i Kvadraturen. 

dette er de viktigste infrastrukturtiltakene på strekningen:

1. Bussens framkommelighet prioriteres i de signalregulerte kryssene i Vestre strandgate  

 mellom Tollbodgata og Henrik Wergelands gate, krysset i Festningsgata og krysset mellom  

 Dronningens gate og Elvegata.

2. Krysset mellom Dronningens gate og Elvegata bygges om og kjøremønsteret forenkles. 

lundsbrua (thygesons minde) til Universitetet og Bjørndalssletta

I	 2010	 følger	 grunnlinjen	 fylkesvei	 471	 fra	 Lundsbrua,	 over	 Lund	 torg	 og	Oddemarka	 til	

Universitetet	og	videre	gjennom	tunnelen	 til	Bjørndalssletta.	Østgående	buss	må	kjøre	en	

omvei	for	å	krysse	E18	på	portalen	over	Oddernestunnelen.	Bussen	er	prioritert	på	deler	av	

strekningen, men enkelte flaskehalser må utbedres.

Forslaget til kommuneplan for Kristiansand 2010–2020 legger ikke opp til endringer i dette 

kjøremønsteret. 

dette er de viktigste infrastrukturtiltakene på strekningen:

1.	 Bussens	framkommelighet	prioriteres	i	de	signalregulerte	kryssene	på	Lund	torg.

2.	 Plan	for	kryss-	og	holdeplassområdet	ved	Oddemarka	over	E18-tunnelen	bearbeides.

Bjørndalssletta til rona

I 2010 følger grunnlinjen E18 fra Bjørndalssletta til Rona. Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E18 er 

omkring 40 000 og bussen vil etter hvert få problemer med å komme fram. Det må etableres 

egne kollektivfelt på strekningen. Det vil si at veibredden utvides fra fire til seks felt som ledd 

i Samferdselspakke 2. Ny Varoddbru må konstrueres for dette.  

Dette er de viktigste infrastrukturtiltakene på strekningen:

1. E18 inklusive Varoddbrua bygges ut til seks kjørefelt fra Bjørndalssletta til Sømskrysset. 

 To felt disponeres til kollektivtrafikken.

2. E18 mellom Sømskrysset og Rona bygges ut til tre kjørefelt i østgående retning. 

 Et felt disponeres til kollektivtrafikken.

3. Vestgående buss flytter til gamle E18 mellom Sømskrysset og Rona. Veien har blandet,  

 toveis trafikk og god kapasitet.

BUSSmetroenS forgreninger

metrolinje m1 mellom flekkerøy og i Sørlandsparken

Mellom Flekkerøy og Vågsbygd senter følger metrolinjen fylkesvei 457 og 456 og det  

kommunale veinettet til og fra Senteret. Årsdøgntrafikken er ca. 19 000 i Auglandsbukta,  

14 000 i Kjosbukta og 7 000 mellom Kjos og Ærfuglveien. Det er foreløpig behov for  
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kollektivfelt mellom Kjos og Auglandsbukta, men behovet vokser fra Møvig mot sentrum i 

takt med boligbyggingen.

Mellom Rona og Sørlandsparken følger metrolinjen fylkesvei 401 til Håneskrysset, E18  

mellom Håneskrysset og Timeneskrysset og deretter fylkesvei 32 Barstølveien fram til Sør-

landssenteret og snuplassen ved Quality Hotel ved Travparken. ÅDT på E18 og fylkesvei 401 

er begge ca. 20 000. På Barstølveien er ÅDT ca. 15 000. Når Sørlandsparken øst med Ikea 

i	Lillesand	kommune	åpner	i	2010,	er	det	ventet	stor	trafikkvekst	og	det	blir	vanskelig	for	

bussen å komme fram. Bygging av Travparkveien mellom Sørlandshallen og Ikea er et rekke-

følgekrav for Ikea-utbyggingen som er stilt fra Aust-Agder.

metrolinje m2 mellom  Voie og Hånes

I Voiebyen følger metrolinjen det kommunale veinettet. Mellom Kjos og Håneskrysset følger 

M2 samme trasé som M1. Mellom Håneskrysset og Grovikheia følger metrolinjen igjen det 

kommunale	veinettet.	M2	bør	forlenges	fra	Hånes,	via	det	nye	utbyggingsområdet	Lauvåsen	

til Sørlandsparken

metrolinje m3 mellom Slettheia og Søm

Mellom Slettheia og Trekanten følger metrolinjen det kommunale veinettet i 2010. Det  

vurderes å legge traséen via Vågsbygd senter når det nye knutepunktet er utbygget. Mellom 

Strømme og Søm følger metrolinjen igjen det kommunale veinettet.

dette er de viktigste infrastrukturtiltakene på strekningene:

1.	 Linje	M1	 til	 og	 fra	 Sørlandsparken	 forlenges	 fra	 dagens	 snuplass	 ved	Quality	Hotel	 til	 

	 Sørlandsparken	øst	ved	IKEA.	Omleggingen	gjennomføres	før	IKEA	åpner	høsten	2010.		

 Før nye Travparkveien er klar, må bussen bruke lokalveien langs E18.

2.	 Østre	del	av	Barstølveien	utvides	fra	to	til	fire	felt.	To	felt	reserveres	for	bussen.	Barstøl-

 veien stenges for gjennomkjøring for andre enn bussen øst for veien Stemmane. 

3. På lang sikt utvikles hele Barstølveien til fire felt med to felt reservert for bussen.

4.	 Linje	M2	forlenges	fra	Hånes	via	utbyggingsområdet	Lauvåsen	til	Sørlandsparken.

5. På fylkesvei 456 og 457 mellom Auglandsbukta og Ærfuglveien bygges tosidige  

 kollektivfelt. Det gjelder også i naturreservatet i Kjosbukta.

6. Håneskrysset mellom E18 og Hånesveien bygges om til et firearmet kryss som ledd i den  

 generelle utviklingen av veinettet. Det øker også framkommeligheten for bussen i  

 Ronakrysset og på strekningen Rona – Hånes. Håneskrysset er likevel ikke definert som 

 et kollektivtiltak i denne rapporten.

7. Tosidig kollektivfelt eller egen bussvei bygges langs E18 mellom Håneskrysset og  

 Timeneskrysset.

8. Fylkesvei 401 fra Strømmekrysset til Dvergsneskrysset bygges ut til fire felt i takt med  

 boligbyggingen i området. To kjørefeltfelt disponeres til sambruksfelt / kollektivfelt. Det 

 er regnet med økonomisk bidrag fra nye områder etter den vedtatte Benestadut- 

 byggingen. 

andre lokale ruter

Lokale	bussruter	i	de	seks	kommunene	Kristiansand,	Søgne,	Songdalen,	Vennesla,	Birkenes	

og	Lillesand	bruker	bussmetroens	tilrettelagte	veinett	eller	deler	vei	med	resten	av	biltrafikken.	

Det foreslås ikke nye framkommelighetstiltak.
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et effektivt sanntids informasjonssystem, effektiv 
billettering, universell utforming, gode holdeplasser, 
effektivisering i kryss og gater og egne kjørefelt gir 
bedre framkommelighet for bussen.
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bedre framkommelighet for bussen.
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ringrute i sentrum

Ny	ringrute	etableres	for	å	forbinde	Kvadraturen,	Lund,	Universitetet	og	Sørlandet	sykehus	

med hverandre og gi enkel overgang til bussmetroens grunnlinje ved Universitetet / Bjørn-

dalssletta	og	i	Kvadraturen.	Inntil	det	kommer	ny	bru	over	Otra,	kan	ruten	kjøres	som	pendel.	

Tiltaket sees i sammenheng med forslagene om omkjøringsvei for E18/E39 nord for Kvadraturen.

Dette er de viktigste infrastrukturtiltakene på strekningen:

1.	 Østre	ringvei	nærmest	E18	bygges	ut	med	sambruksfelt	/	kollektivfelt.		

2.	 Hvis	 omkjøringsveien	 for	 E18/E39	 ikke	 bygges,	 bygges	 ny	 lokal	 bru	 over	Otra	mellom	 

Torridalsveien og Egsveien så nær sykehuset som praktisk mulig. Brua reserveres for bussen, 

redningsetatene, gående og syklende. 

regionale rUter

1. Kvadraturen – Søgne / Mandal

2. Kvadraturen – Songdalen

3. Kvadraturen – Vennesla 

4.	 Kvadraturen	–	Lillesand	/	Birkenes

5. Kvadraturen – Kjevik 

Strekningen kvadraturen - rosseland

Mellom busstasjonen i Kvadraturen og Hannevika brukes bussmetroens grunnlinje. Mellom 

Hannevika og Kartheikrysset kan bussen fra 2013 bruke avlastet vei med blandet trafikk. 

Mellom Kartheikrysset og Brennåsen/Rosseland i Songdalen varierer ÅDT omkring 20 000. 

Det er behov for sammenhengende kollektivfelt og effektivisering av kryssene. 

På E39 vest for Rosseland og fylkesvei 461 nord for Brennåsen kan bussrutene dele veien 

med resten av biltrafikken.

Strekningen kvadraturen - Vennesla

Det går bussruter mellom Kvadraturen og Vennesla langs fylkesvei 1 over Sødal og langs riks-

vei 9 og fylkesvei 405 over Strai og Mosby. Rutene møtes på Kvarstein. Rutene til Setesdalen 

følger riksvei 9.

Mellom Kvadraturen, Grim og Krossen på riksvei 9 varierer årsdøgntrafikken mellom 14 000 

og 8 000. Det er behov for sammenhengende kollektivfelt og effektivisering av kryssene. 

Nord for Krossen er ÅDT ca. 5000. Bussrutene kan dele vei med resten av biltrafikken.

Mellom Sødal og Kvarstein er ÅDT ca. 6000. Bussrutene kan dele vei med resten av bil-

trafikken.

Strekningen timeneskrysset - kjevik

Årsdøgntrafikken på rv. 41 fra Timenes til Bøen er ca. 10 000. Fra Bøen til Kjevik er ÅDT ca.  

4 000. Utviklingen av veien ses i sammenheng med planene for ny vei til Kristiansand lufthavn 

Kjevik.

ekspressbusser og andre lange ruter

Kristiansand har ekspressbussforbindelse med Stavanger via E39, med Haukeligrend via rv. 9 

og	med	Oslo	via	E18.	Ekspressbusselskapene	kjører	uten	offentlige	tilskudd	og	bestemmer	

selv ruteplan, holdeplasser og kjørerute. Alle ekspressbussrutene trafikkerer knutepunktet 

ved busstasjonen i Kristiansand.
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HoldeplaSSer og knUtepUnkt

euroterminalen – knutepunkt i kvadraturen 

Kristiansand bystyre vedtok i møtet 17. februar 2010 reguleringsplan for Euroterminalen. 

Før det gis brukstillatelse til (arealene) S1 og B2, skal busstasjonen være ferdig planlagt for 

etablering med en utforming som kan godkjennes av Agder kollektivtrafikk. Se sak 22/10. 

Busstasjonens trafikkareal avgrenses av Skippergata, Vestre strandgate, jernbanestasjonen 

og Havnegata. Det vurderes å utforme knutepunktet med en stor sentralplass for passas-

jerene og holdeplasser langs de fire gatene som omgir kvartalet. Felles servicebygg etableres 

på jernbanestasjonen.

Busstasjonen skal brukes av ekspressbussene og de regionale rutene som ikke kjører gjen-

nom Kvadraturen. Bussmetroen og de lokale bussrutene skal bruke holdeplassene i Vestre 

strandgate for å betjene Euroterminalen. 

dette er de viktigste infrastrukturtiltakene:

1. Busstasjonen etableres.

2. Holdeplasser for buss i begge kjøreretninger i Vestre strandgate mellom jernbane- 

 stasjonen og Gartnerløkka etableres som del av den samlede busstasjonsløsningen.  

 Stoppmønsteret vurderes nærmere i den kommende planprosessen.

knutepunkt i Henrik wergelandsgate 

Bussmetroens østgående grunnlinje har sin viktigste terminal i Kvadraturen i Henrik Werge-

landsgate mellom Vestre Strandgate og Festningsgata.  Dette er de viktigste infrastruktur- 

tiltakene:

3. Deler av kvartalene mellom Vestre strandgate og Festningsgata reguleres som bussgate.  

 Terminalen utvikles etter mønster av anlegget i Tollbodgata 2010.

knutepunkt i tollbodgata 

Bussmetroens vestgående grunnlinje har sin viktigste terminal i Kvadraturen i Tollbodgata. 

Terminalen mellom Kirkegata og Vestre strandgate bygges om med universell utforming i 

løpet av 2010. Det blir ikke foreslått nye infrastrukturtiltak i denne rapporten.

Holdeplass ved Universitetet

Bussmetroen og andre lokale og regionale busser har sin viktigste holdeplass utenfor Kvadra-

turen ved Universitetet. Holdeplassen ved Universitetet er et alternativ til Bjørndalssletta for 

omstigning mellom bussmetroens grunnlinje og ringruten / pendelruten Universitetet, syke-

huset,	Kvadraturen,	Lund.	Se	omtalen	av	 lokale	bussruter	og	av	knutepunkt	på	Bjørndals- 

sletta. Dette er de viktigste infrastrukturtiltakene:

4. Holdeplassen evalueres for ombygging i lys av trafikkmønster og antall reisende.

knutepunkt på Bjørndalssletta 

Det er stor interesse for en ny sentral ringrute i Kristiansand. Se omtalen av Universitetet og 

lokale ruter. Dette er de viktigste infrastrukturtiltakene:

5. Tiltaket evalueres for utbygging i lys av trafikkmønster og antall reisende.

knutepunkt i rona

Dagens biltrafikk til og fra Hånes og østre og midtre deler av Randesund bruker Ronakrysset.  
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Det er kapasitetsproblemene på rampene inn mot krysset. Den vedtatte utbyggingen av nye 

Strømme senter, Benestad-byen og andre nye boligfelt vil øke trengselen. Rona er østre ende 

av bussmetroens grunnlinje, men ingen busser snur i Rona. Av- og påstigende bussbrukerne 

vil være reisende som kommer med sykkel, bil eller buss til knutepunktet og skal videre med 

buss. Andre reisende kan ha nye Strømme senter som mål. 

Dette er de viktigste infrastrukturtiltakene, men alternative løsninger bør vurderes:

6. Holdeplasser som dekke alle kjøreruter på rundkjøringens armer.

7. Planskilte kryssinger av kjørebanene for myke trafikanter som leder til neste holdeplass  

 eller til Senteret.

8. Ramper og nye kjørefelt mellom E18, Rona og Strømmekrysset på fylkesvei 401 inngår 

 i løsningen.

knutepunkt i Sørlandsparken

Dagens løsning for flypassasjerene fra Aust-Agder fungerer dårlig: Vestgående trafikk 

betjenes av en holdeplass ved Rica Dyreparken Hotel (Noas Ark). I deler av døgnet bytter fly-

passasjerene på timeekspressen til tilbringerbuss til Kjevik. Vestgående timeekspress svinger 

deretter av fra E18 i Barstølkrysset, stopper i Barstølveien i området ved Avenyen og fortsetter 

ut	på	E18	i	krysset	Lauvåsen	på	toppen	av	Timenesbakken.	I	noen	tilfelle	velger	sjåførene	å	

snu	ved	Avenyen	og	kjører	ut	på	E18	igjen	i	Barstølkrysset.	Østgående	timeekspress	svinger	

av	fra	E18	ved	Lauvåsen,	stopper	ved	Avenyen	og	møter	tilbringerbussen	fra	Kjevik	på	holde-

plassen ved Quality Hotel

Tyngdepunktet for detaljhandelen i Sørlandsparken ligger i området ved Sørlandssenteret / 

Avenyen. Et knutepunkt med god standard vil gjøre det enklere og mer attraktivt å reise til og 

fra denne delen av Sørlandsparken med buss. Knutepunktet kan også betjene rute M2 hvis 

den	blir	forlenget	fra	Hånes,	via	Lauvåsen	til	Sørlandsparken.	Passasjerer	på	Timeekspressen	

fra/til Arendal kan stige om for å ta metrobussen videre til knutepunktet i Rona eller til Kris-

tiansand	lufthavn	Kjevik.	Lokal	tilbringerbuss	i	Sørlandsparken	kan	betjene	knutepunktet.

dette er det viktigste infrastrukturtiltaket:

1. Nytt knutepunkt for flybussen fra Arendal, ansatte og besøkende i Sørlandsparken bør

  etableres for begge kjøreretninger i Barstølveien like øst for østre rundkjøringskryss med 

 veien Skibåsen. Knutepunktet bør utvikles og finansieres i samarbeid med eiendoms-

 utviklerne i området.

Billettering

Holdeplasstiden kan reduseres ved en rekke tiltak, blant annet raskere billettekspedering, 

gjennomtenkt innredning og større avstand mellom holdeplassene.

dette er de viktigste infrastrukturtiltakene:

1. Endring av billetter og kort som stimulerer til forhåndskjøp.

2. Mer effektiv påstigning ved å benytte to dører foran med validator på ene siden og løp 

 for kontantkjøp hos sjåføren på den andre siden.

3. SMS-billettering.

4. Internett salg av kort og billetter.

5. Billettautomater.
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Bussmetroens østgående grunnlinje har sin viktigste 

terminal i Kvadraturen i Henrik Wergelandsgate.
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det er ønskelig å etablere flere kollektivfelt og gater i kvadraturen. 
(Vianova 2007)
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1 Billetteringssystem utvikles BEL 4 6 001

1 Fv 32 Knutepunkt Sørlandsparken BEL 20 20 031

1 Fv 401 Knutepunkt Rona BEL 20 20 032

1 Fv Knutepunkt H:W. gate BEL 10 10 035

1 Kv Knutepunkt Vågsbygd senter BEL 2 2 039

1 Fv 26| Elvegata x Dronningensgate / bussprioritering x2 BEL 5 5 505

1 Fv 471 Lundsbrua-Rundingen	/	bussprioritering	x2 0,5 BEL 2 2 506

1 Fv 471 Rundingen-Universitetet / bussprioritering x2  BEL 1 1 507

1 Fv 471 Universitetet-Bjørndalssletta / busspriorit. x2 BEL 1 1 508

1 Fv 32 Barstølveien	Øst	/	kollektivfelt	x2		(trinn	1) BEL 10 8 603

delsum – 75 mill. kr Bel  75 036

2 Planlegging 10 025

2 Informasjonssystemet utvikles 10 011

2 Universell utforming 2 (egenandel) BRA 5 021

2 Fv 471 Knutepunkt Bjørndalssletta 5 033

2 Fv 471 Knutepunkt Universitetet 5 034

2 Fv 471 Knutepunkt Euroterminalen 20 037

2 Fv 456 Lumber-Auglandsbukta	via	Vågsbygd	senter	/	bussp-
rioritering x2

2 107

2 Fv 456 Kjos-Flødemelka / kollektivfelt x1 0,7 25 112

2 Fv 457 Ærfuglveien-Andøya / kollektivfelt x1 1,2  20 116

2 Rv E39 W. Krag-Samsen / kollektivfelt x1  25  204

2 Rv E39 Rige-Fjellro / kollektivfelt x1 0,5 30 208

KapIttel  5
InVeSteRIngSpRogRam
Utbyggingsprosjektene er prioritert i fire grupper. prioritet 1 er prosjekter som er 

finansiert med 75 mill. kr i belønningsavtalen. prioritet 2 og 3 er prosjekter som 

bør finansieres og bygges ut med finansiering fra den nye belønningsavtalen fra 

2013 og samferdselspakkens fase 2. de store utbyggingsprosjektene på e18 og e39 

som må løses i samferdselspakkens fase 2 eller seinere er prioriterte i gruppe 4.  

kostnadsoverslagene er foreløpige og usikre.

Følgende kollektivfelt foreslås finansiert gjennom andre budsjettvedtak: E39 Bukksteinsdalen 

– Breimyrkrysset, Brennåsen – Rosseland, Kartheia – Rigekrysset, fylkesvei 456 Kjosbukta  

(Flødemelka) – Auglandsbukta, 456 Andøyveien – Kjosbukta og  riksvei 9 Gartnerløkka – 

Jørgen Moes gate.

Tabell 1 – prosjekter prioritert etter utbyggingsperiode  
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2 Rv E39 Breimyrkrysset-Rige / kollektivfelt x1 1,1 30 210

2 Rv E39 Breimyrkrysset-Bukksteinsdalen / kollektivfelt x1 2,2 60 211

2 Rv E39 Bukksteinsdalen-Brennåsen / kollektivfelt x1 2,0 40 213

2 Rv E39 Brennåsen-Bukksteinsdalen / kollektivfelt x1 2,0 40 214

2 Rv E18 Hånes-Rona / bussprioritering fv 401 x2 1,0 2 305

2 Rv E39 Havnegata / bussprioritering 5 501

2 FV 26 Tollbodgata øst / bussprioritering 0,6 1 504

2 Fv 471 Vestre strandgate Sør / bussprioritering x1 5 512

2 Fv 32 Barstølveien Vest / bussprioritering x2  1 601

2 Fv 32 Barstølveien	Øst	/	kollektivfelt	x2		(trinn	2) 30 603

3 Kv Travparkveien / bussprioritering - rekkefølgekrav UTB 0 604

2 Park and ride 2 25 701

delsum – prioritet 2  396 213

3 Planlegging 10 026

3 Universell utforming 3 (egenandel) BRA 5 022

3 Fv 456 Auglandsbukta-Flødemelka / kollektivfelt x1 0,6 30 109

3 Fv 456 Flødemelka-Kjos / kollektivfelt x1 jfr 112 0,7 35 111

3 Fv 457 Kjos-Andøya / kollektivfelt x1 0,5 20 113

3 Fv 457 Andøya-Ærfuglveien / kollektivfelt x1 jfr lnr 116 1,2 20 115

3 Rv E18 Timenes-Hånes / kollektivfelt x2  1,0 50 301

3 Rv E18 Rona-Haumyrheia / bussprioritering sidevei 0,4 5 307

3 Rv 9 Gartnerløkka-Jørgen Moes gate / kollektivfelt x1 0,9 30 401

3 Rv 9 Jørgen Moes gate-Krossen / kollektivfelt x1 0,9 35 403

3 Rv 9 Krossen-Jørgen Moes gate / kollektivfelt x1 0,9 15 404

3 Fv Universitetet-sykehuset / bussvei og bru 100 509

3 Fv 401 Rona-Strømmeveien / kollektivfelt x2 0 651

3 Fv 401 Strømmeveien-Dvergsnesveien / kollektivfelt x2 0 652

3 Park and ride 3 25 702

delsum – prioritet 3 (kollektiv)  380 404

andre prosjekter i Samferdselspakke 2

4 Rv E39 Gartnerløkka-Samsen / kollektivfelt x2 50 201

4 Rv E39 Samsen-Kolsdalen / kollektivfelt x2 0,7 150 203

4 Rv E18 Haumyrhei-Rona / kollektivfelt x1  0,4 15 308

4 Rv E18 Haumyrheia-Varodden (bru) / kollektivfelt x1 1,3 30 309

4 Rv E18 Varodden-Haumyrhei (ny bru) / kollektivfelt x1 250 310

4 Rv E18 Varodden-Vollevann / kollektivfelt x1 10 311

4 Rv E18 Vollevann-Varodden / kollektivfelt x1 10 312

4 Rv E18 Vollevann-Bjørndalssletta / kollektivfelt x1 0,6 20 313

4 Rv E18 Bjørndalssletta-Vollevann / kollektivfelt x1 0,6 15 314

4 Rv E18 Bjørndalssletta-krysset 50 315

4 Bjørndalssletta-Lund	(Østre	ringvei) 20 510

4 Fv 471 Vestre strandgate Nord / bussprioritering x1 50 511

4 Fv 32 Barstølveien Vest / kollektivfelt x2  40 602

delsum – prioritet 4 735 651
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Vedlegg 1
proSjekter Sortert etter Veilenker eller tema

tabell

- Prioritet 1 til 4 viser utbyggingsperiode i prioritert rekkefølge

- Prioritet 99 er prosjekter som er ferdig utbygget eller ikke lenger aktuelle
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1 Billetteringssystem utvikles BEL 4 001

2 Informasjonssystemet utvikles 10 011

2 Universell utforming 2 (egenandel) BRA 5 021

3 Universell utforming 3 (egenandel) BRA 5 022

2 Planlegging 10 025

1 Fv 32 Knutepunkt Sørlandsparken BEL 20 026

3 Planlegging 10 032

3 Fv 401 Knutepunkt Rona BEL 20 032

2 Fv 471 Knutepunkt Bjørndalssletta 5 033

 2 Fv 471 Knutepunkt Universitetet 5 034

1 Fv Knutepunkt H:W. gate BEL 10 035

99 Fv Knutepunkt Tollbodgata 10 036

2 Fv 471 Knutepunkt Euroterminalen 20 037

99 Knutepunkt Hannevika / fv 456 prosjekt 0 038

1 Kv Knutepunkt Vågsbygd senter BEL 2 039

99 Rv E39 Kolsdalen-Hannevika / blandet trafikk / god kapa-
sitet, kfr fv 456 prosjekt

1,1 0 101

99 Fv 456 Hannevika-Trekanten / blandet trafikk på ny vei, kfr 
fv 456 prosjekt

1,0 0 103

99 Fv 456 Trekanten-Lumber	/	bussprioritering	x2		/	
fv 456-prosj

0,2 0 105

2 Fv 456 Lumber-Auglandsbukta	via	Vågsbygd	senter	/	bussp-
rioritering x2

2 107

3 Fv 456 Auglandsbukta-Flødemelka / kollektivfelt x1 0,6 30 109

3 Fv 456 Flødemelka-Kjos / kollektivfelt x1 jfr 112 0,7 35 111

2 Fv 456 Kjos-Flødemelka / kollektivfelt x1 0,7 25 112

3 Fv 457 Kjos-Andøya / kollektivfelt x1 0,5 20 113

3 Fv 457 Andøya-Ærfuglveien / kollektivfelt x1 jfr lnr 116 1,2 20 115

2 Fv 457 Ærfuglveien-Andøya / kollektivfelt x1 1,2 SPK 20 116

99 Fv 456 Ærfuglveien-Møvig / bussprioritering x2 / 
blandet trafikk, bra kapasitet

0 117

99 Fv 456 Møvig-Fiskåskrysset / strakstiltak ATP 0,5 118

4 Rv E39 Gartnerløkka-Samsen / kollektivfelt x2 50 201

4 Rv E39 Samsen-Kolsdalen / kollektivfelt x2 0,7 150 203

2 Rv E39 W. Krag-Samsen / kollektivfelt x1 BEL 25  204

99 Rv E39 Hannevika-Kartheikrysset/blandet trafikk x2 / fv 456 
prosjekt

0 205
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Vedlegg 1
proSjekter Sortert etter Veilenker eller tema

tabell

- Prioritet 1 til 4 viser utbyggingsperiode i prioritert rekkefølge

- Prioritet 99 er prosjekter som er ferdig utbygget eller ikke lenger aktuelle

99 Rv E39 Kolsdalen-W. Krag / kollektivfelt x1 / kollek-tivfelt 
finnes

5 206

99 Rv E39 Kartheikrysset-Rige / kollektivfelt x1 0,7 BEL 15,0 5 207

2 Rv E39 Rige-Fjellro / kollektivfelt x1 0,5 30 208

99 Rv E39 Rige-Breimyrkrysset 1,2 BEL 25,0 209

2 Rv E39 Breimyrkrysset-Rige / kollektivfelt x1 1,1 30 210

2 Rv E39 Breimyrkrysset-Bukksteinsdalen / kollektivfelt x1 2,2 60 211

99 Rv E39 Bukksteinsdalen-Breimyrkrysset / kollektivfelt x1 2,2 BEL 6,0 3 212

2 Rv E39 Bukksteinsdalen-Brennåsen / kollektivfelt x1 2,0 40 213

2 Rv E39 Brennåsen-Bukksteinsdalen / kollektivfelt x1 2,0 40 214

99 Rv E39 Brennåsen-Rosseland / kollektifelt x2  SVV 6 215

3 Rv E18 Timenes-Hånes / kollektivfelt x2  1,0 50 301

99 Rv E18 Håneskrysset (annen finansiering) 0 303

2 Rv E18 Hånes-Rona / bussprioritering fv 401 x2 1,0 2 305

3 Rv E18 Rona-Haumyrheia / bussprioritering sidevei 0,4 5 307

4 Rv E18 Haumyrhei-Rona / kollektivfelt x1  0,4 15 308

4 Rv E18 Haumyrheia-Varodden (bru) / kollektivfelt x1 1,3 30 309

4 Rv E18 Varodden-Haumyrhei (ny bru) / kollektivfelt x1 250 310

4 Rv E18 Varodden-Vollevann / kollektivfelt x1 10 311

4 Rv E18 Vollevann-Varodden / kollektivfelt x1 10 312

4 Rv E18 Vollevann-Bjørndalssletta / kollektivfelt x1 0,6 20 313

4 Rv E18 Bjørndalssletta-Vollevann / kollektivfelt x1 0,6 15 314

4 Rv E18 Bjørndalssletta-krysset 50 315

3 Rv 9 Gartnerløkka-Jørgen Moes gate / kollektivfelt x1 0,9 30 401

99 Rv 9 Jørgen Moes gate-Gartnerløkka / kollektivfelt x1 10 402

3 Rv 9 Grim-Krossen / kollektivfelt x1 0,9 35 403

3 Rv 9 Krossen-Grim / kollektivfelt x1 0,9 15 404

2 Rv E39 Havnegata / bussprioritering 5 501

99 Kv H.W. gate / bussprioritering / se prosj 035 0 502

99 Fv 28 Festningsgata / kollektivfelt x1 0,3 ATP 0,5 503

2 FV 26 Tollbodgata øst / bussprioritering 0,6 1 504

1 Fv 26 Elvegata x Dronningensgate / bussprioritering x2 BEL 5 505

1 Fv 471 Lundsbrua-Rundingen	/	bussprioritering	x2 0,5 2 506

1 Fv 471 Rundingen-Universitetet / bussprioritering x2  1 507

1 Fv 471 Universitetet-Bjørndalssletta / bussprioritering x2 1 508

3 Fv Universitetet-sykehuset / bussvei og bru 100 509

4 Bjørndalssletta-Lund	(Østre	ringvei) 20 510

4 Fv 471 Vestre strandgate Nord / bussprioritering x1 50 511

2 Fv 471 Vestre strandgate Sør / bussprioritering x1 5 512

2 Fv 32 Barstølveien Vest / bussprioritering x2  1 601

4 Fv 32 Barstølveien Vest / kollektivfelt x2  40 602

1 Fv 32 Barstølveien	Øst	/	kollektivfelt	x2		(trinn	1) 10 603

2 Fv 32 Barstølveien	Øst	/	kollektivfelt	x2		(trinn	2) 30 603

3 Fv 401 Rona-Strømmeveien / kollektivfelt x2 651

3 Fv 401 Strømmeveien-Dvergsnesveien / kollektivfelt x2 652

3 Kv Travparkveien / bussprioritering - rekkefølgekrav UTB 0 604

2 Park and ride 2 25 701

3 Park and ride 3 25 702
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Vk Vn Hp Km Hp Km Beskrivelse År Tiltak/Merknad

Ev 39 2 2,4 2 1,3 Breimyrkryss - Rige /kollf x1 Kollektivfelt

Ev 39 2 1,3 2 0,79 Rige - Fjellro /kollf x1 Kollektivfelt

Fv 457 1 1,66 1 0,46 Ærfuglv - Andøya/kolf x1 Kollektivfelt

Fv 456 1 3,2 1 2,5 Kjos - Flødemelka /kollf x1 Kollektivfelt

Fv 456 1 1,34 1 1,86 Lumber	-	Auglandsbukta	via	senter/
busspri x2

Bussproritering

Ev 39 1 20,06 1 0,19 W.Krag - Samsen /kollf x1 Kollektivfelt

Fv 26 1 0 1 0,6 Tollbodgata øst /bussprior Elvegt kollfelt

Fv 471 2 1,14 2 0,64 Lundsbroa	-	Rundingen	/busspri	x2 Drgt kollfelt

Ev 18 1 6,2 2 1,01 Timenes - Hånes /kollf x2 Bussvei 2 veis

Ev 18 2 1,01 2 2,01 Hånes - Rona/busspri fv401 x2 Bussvei 2 veis

Ev 39 1 0 1 0,19 Havnegata Kollf/bussprio

Fv 471 2 2,05 2 2,36 Vestre strandgt syd

Fv 32 1 2,14 1 2,38 Barstøl øst x2 trinn 2

Ev 39 2 2,4 2 4,63 Breimyrkryss - Bukksteinsdalen /koll.
felt x1

Ev 39 2 4,63 2 6,63 Bukksteinsd - Brennåsen /kollf x1

Ev 39 2 6,6 2 4,6 Brennåsen - Bukksteinsd /kollf x1

Fv 456 1 1,86 1 2,5 Auglandsbukta - Flødemelka/kollf x1

Fv 456 1 2,5 1 3,2 Flødemelka - Kjos/kollf x1

Fv 457 1 0 1 0,46 Kjos - Andøya /kollf x1

Fv 457 1 0,46 1 1,66 Andøya - Ærfuglv / kollf x1

Ev 18 3 0 3 0,39 Rona - Haumyrhei /busspri sidev Kollektivfelt

Rv 9 1 0 1 0,89 Gartnerløkka - Jørgen moesgt /kollf 
x1

Rv 9 1 0,89 1 1,8 Grim - Krossen/ kollf x1 Jernbanebro

Rv 9 1 1,8 1 0,89 Krossen - Grim /kollf x1

Fv 401 1 0,8 1 0,9 Rona - Strømme kollf x2

Fv 401 1 0,9 2 0,313 Strømme - Dvergsnesv kollf x2

Ev 39 1 0,87 1 1,97 Statoil - Hannevika Kollektivfelt

Ev 18 4 0,62 4 0 Bjørndalssl - Vollevann/kollf x1 Knutepunkt

Ev 18 4 0 4 0,62 Vollevann - Bjørndalssl /kollf x1 Kollektivfelt

Ev 18 4 0 3 10 Vollevann - Varodden/kollf x1 Kollektivfelt

Ev 18 3 10 3 11,3 Varodden - Haumyrhei/ bru) kollf x1 Kollektivfelt

Ev 18 3 0,39 3 0 Haumyrhei - Rona/ kollf x1 Kollektivfelt

Vedlegg 5 
aRBeIdSVedlegg
proSjekter Sortert etter Veilenke eller tema
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Ev 18 3 0,39 3 1,69 Haumyrhei - Varodden (bru) kollf x1 Kollektivfelt

Ev 18 3 1,69 4 0 Varodden - Vollevann/ kollf x1 Kollektivfelt

Fv 471 2 2,36 2 2,6 Vestre strgdt nord

Fv 32 1 1,45 1 2,14 Barstøl øst x2 trinn 1

Ev 39 2 0,39 2 1,25 Kartheikr - Rige /kollf x1 10 Kollektivfelt

Ev 39 2 1,25 2 2,41 Rige - Breimyrkryss 10 Kollektivfelt

Ev 39 2 6,63 3 0,14 Brennåsen - Rosseland /kollf x2 2 felt, utv 
rundkjøring

Ev 39 3 0,14 2 6,6 Rosseland - Brennåsen

Ev 39 2 4,6 2 2,4 Bukkstensd - Breimyrkryss /kollf x1 9 Kollektivfelt

Fv 456 1 0 1 0,95 Hannevika - Trekanten/bl.tr. Ny veg

Fv 456 1 0,95 1 1,16 Trekanten	-	Lumber/busspri	x2	fv456	
prosj

Bussproritering

Kv HW gate /bussprioriterng HWgt bussgt

Fv 28 1 0,37 1 0,07 Festningsgata/kollf x1 Kollektivfelt

Rv 9 1 0,89 1 0 Jørgen moesgt - Gartnerløkka /kollf 
x1

9 Kollektivfelt

Fv 456 1 2,5 1 2,02 Flødemelka - Auglandsbukta 9 Kollektivfelt

Fv 457 1 0,46 1 0 Andøya - Kjos 10 Kollektivfelt

Fv 456 1 1,85 1 1,32 Auglandsbukta	-	Lumber Bussprioritering

Fv 456 1 1,12 1 0,95 Lumber	-	Trekanten

Fv 456 1 0,95 1 0 Trekanten - Hannevika

Ev 39 1 0,19 1 0,87 Samsen - Kolsdalen /kollf x2 Kollektivfelt

Ev 39 1 10,4 1 10,7 Hennig	Olsen	-	Xstrata Kollektivfelt

Ev 39 1 10,7 1 20,06 Xstrata	-	W.Krag

Ev/
Kv

39 Havnegata Euroterminal

Ev 18 2 2,01 2 1,01 Rona - Hånes Knpkt Rona

Ev 18 2 1,01 1 6,2 Hånes - Timenes Kryss Hånes

Ev 18 1 6,2 1 4,4 Timenes	-	Lauvås Busspri Barstølv

Ev 18 1 4,4 1 6,2 Lauvås	-	Timenes Knutepunkt 
Sørlandssenteret
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Hva skjer?
10.000 kr for månedens beste tips. 
Alle tips som benyttes honoreres.
Tips oss - det kan lønne seg.

NYHETER 3TORSDAG 18. JUNI 2009

Har du et 
bilde til oss?

Send 
bilde og tekst til 03811

MMS
Har det 
skjedd noe?

Send 
tekstmelding til 03811

Har du
et tips?

Ring 03811 og tast 3

Tips oss på e-post.
Bilder kan sendes som 
vedlegg til denne adressen.

tips@fvn.no

SMS RING E-POST

FARSUND
– I den nye anbudsrunden
som kommer til sommeren,
kommer vi til å kreve av
busselskapene at alle skole-
bussene har setebelte, sier Vi-
dar Kleppe i Demokratene.

Han fremmet et realitets-
forslag i Fylkestinget tirsdag,
som førte til en lang debatt.
Voteringen i saken ble utsatt
til onsdag fordi debatten ikke
ble ferdig. Til slutt gikk for-
slaget enstemmig igjennom.

– Vi vet det vil koste litt
mer, men vi vil ha det sikreste
og beste tilbudet for våre
barn. Jeg er veldig glad for at
alle sluttet seg til forslaget,
sier Kleppe fornøyd. 

I Vennesla er Oddbjørn
Ånonsen, som leder kommu-
nalt foreldreutvalg i kommu-
nen, svært fornøyd. 

– Dette er jo helt topp! Da
virker det jo som om proble-
met er løst, i alle fall her lo-
kalt, sier han. 

Siden i fjor høst har han en-
gasjert seg sterkt for å hindre
at skoleelever må stå eller sit-
te usikret i skolebussen. Sete-
beltene vil være på plass i
skolebussene i begynnelsen
av 2011. 

Kleppe har jobbet lenge for
å få fylkestinget med på kra-
vet, og er glad Vest-Agder nå
følger etter andre fylker.

– Ulykker og sikkerhet er så
viktig å gjøre noe med, sier
han. MARI HORVE

Skole-
barn får
setebelte
Et enstemmig fylkes-
ting i Vest-Agder gikk
inn for å kreve sete-
belte i alle skolebusser. 

SLUTT: Nå er det slutt på usikker
skoleskyss. Politikerne i Vest-
Agder har bestemt at alle barna
skal ha sitteplass med setebelte
på vei til skolen. 
ARKIVFOTO: TORE-ANDRÉ BAARDSEN

– Jeg synes det
er kjempespen-
nende å se om
vi kan få til noe
av dette i vår re-
gion, sier fyl-
kesordfører
Thore Westermoen (KrF).

BELØNNINGSMIDLER. Han me-
ner det er helt nødvendig å ten-
ke nytt for å få bukt på økt tra-
fikk og køer.

– Det er fint å ha folk og eks-
pertise som tenker i de baner.
Med belønningsmidlene tren-
ger vi heller ikke å være like
nøkterne som tidligere. Vi kan
tillate oss å tenke større og mer
fremtidsrettet, sier Wester-
moen. Han har tro på at visjone-
ne er realiserbare.

– Det krever selvfølgelig plan-
legging og prioritering, men noe
av dette er absolutt realiserbart,
sier Westermoen.

STOPPES AV FINANSIERING.
Arild Birkenes (Frp) er noe
mer nøktern.

– Jeg mener
at AKTS visjo-
ner absolutt er
noe vi bør utre-
de videre, for å
vurdere om det
kan bli et godt
alternativ, sier Birkenes.

Han har imidlertid vanskelig
for å se at visjonene kan realise-

res på nåværende tidspunkt.
– Et slik initiativ vil alltid ha et

kostnadsspørsmål, og i dag fore-
ligger ikke pengene, sier Arild
Birkenes. 

Han kan heller ikke i over-
skuelig fremtid se at disse pen-
gene skal kunne skaffes gjen-
nom fylkeskommunens bud-
sjett. 

– Så det spørs om det ikke er
på finansieringen visjonene vil
stanse opp først, sier han.

– Et kjempespennende initiativ

KRISTIANSAND
Dette er visjonene Agder kollek-
tivtrafikk (AKT) presenterte for
fylkespolitikerne denne uken,
og gjett om de fikk respons. 

– Kjempespennende, sier fyl-
kesordfører Thore Wester-
moen.

VIDEREUTVIKLING AV METRO.
Superbussene er store og kom-
fortable busser, som har hyppi-
ge avganger i egne traseer.
AKT-direktør Siv E. Wiken me-
ner dette kan bli en fin videreut-
vikling av dagens bussmetro.

– Vi ønsker å utarbeide en
langsiktig visjon med målset-
ting for kollektivtrafikken i
Kristiansandsregionen. I den

forbindelse viser vi fram su-
perbusseksempelet, sier Wiken.

Superbussene har allerede
blitt prøvd ut i andre europeiske
storbyer. 

– I andre byer har dette kon-
septet blitt veldig godt mottatt,
og det fungerer bra. Da ser man
busser med høy kvalitet, andre
farger, flotte designelementer,
veldig fine traseer og moderne
informasjonsteknologi om bord
og på holdeplasser. Noen steder
kjører man også på eget dekke,
for bedre komfort, sier fagdirek-
tør i AKT, Kåre Riseng.

Wiken tror det nye konseptet
vil gjøre bussen til et mer attrak-
tivt fremkomstmiddel.

RASKERE OG MER PUNKTLIG.
– Ved bruk av egne traseer vil

bussen få bedre regularitet, ras-
kere reisetid og høyere komfort,
sier hun. 

AKT mener den mest sann-
synlige traseen til superbussen
vil gå langs dagens metroakse
fra Rona til Vågsbygd.

– Det kompliserte i dette blir
Kvadraturen. Christian Quart
var forut for sin tid, men han
tegnet ikke inn superbusser da
han tegnet Kristiansand, sier
Riseng. Han synes det er van-
skelig å si noe om tidsaspektet
for en eventuell superbuss.

– Det kan ta mange år å få rea-
lisert dette, og vi må ta ett skritt
om gangen, sier Riseng.

IKKE GRATIS. Konseptet er
imidlertid ikke gratis. Selv om
man ennå ikke har regnet på
kostnadene, tipper Wiken og
Riseng at prislappen for kon-
septet kan komme på over en
halv milliard kroner.

– Det er klart at en full realise-
ring av visjonene kan koste mer
enn dette også. Men så må en

vurdere hvilken grad av mål-
oppnåelse vi skal ha. En kan få
gjort mye for noen hundre milli-
oner kroner også, sier Wiken.
Hun mener det er viktig å satse. 

– Det er den eneste måten å få
til noe på. Det er ikke uten
grunn at Kristiansand får en
stor del av regjeringens beløn-
ningsmidler. Det får vi fordi det
satses her, konstaterer hun.

REALISERBART PÅ SIKT. I dag
er superbussen kun en visjon,

men til høsten setter AKT ned
en gruppe for å se om et slikt ini-
tiativ er mulig i Kristiansand.
Wiken tør ikke si om visjonene
er realiserbare. 

– Vi er redde for å skape for-
ventninger blant folk, som ikke
kan innfris. Men vi har tro på å
få realisert et godt høykvalitets
busstilbud på sikt, konkluderer
Wiken.

Tekst: Marte S. Tveit
marte.tveit@fvn.no – 38 11 32 06

Supermetro på egne bussveier?

Kristiansand kan få 
fasjonable superbusser
på egne traseer, til en
prislapp på minst en
halv milliard kroner.

INITIATIVTAKERE: Siv E. Wiken (adm.dir.) og Kåre Riseng (fagdirektør) i
Agder kollektivtrafikk tror at superbusser på egne traseer kan være med og
gjøre bussen til et mer attraktivt fremkomstmiddel. FOTO: JON ANDERS SKAU

VISJONEN: I byen Nantes i Frankrike har de superbusser som går på egne
traseer gjennom byens gater. Dette kan bli realiteten i Kristiansand også, 
dersom AKT får det som de vil. FOTO: KÅRE RISENG

FAKTA

Superbusser
� Superbusser, eller «Bus rapid tran-

sit» kan enten ha egne rettigheter i
trafikken og egne traseer reservert
for buss, eller kjøre eksisterende
ruter, med begrensede stopp. Målet
er raske og punktlige busser.
KILDE: WIKIPEDIA.ORG

KOLLEKTIVTRAFIKK � Presenterte planer for fremtidens bussmetro 

I KORTE TREKK

� Agder Kollektivtrafikk presenterte
denne uken fremtidsvisjonene for
busstrafikken i Kristiansand. Drøm-
men er komfortable superbusser
som går i egne traseer. Prislappen
estimeres til minst en halv milliard
kroner.
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� Utdanning / kurs s. 31
� Torvet s. 23
� Dyr og utstyr  s. 23
� Biler  s. 24-25
� Motorsykler  s. 24
� Båter  s. 26
� Eiendom s. 28-30
� Til leie / Ønskes leid  s. 30
� Foreninger / lag  s. 30
� Underholdning  s. 30
� Kino / Teater / Konsert  s. 31
� Radio og tv s. 32-35
� Været s. 36

Del 1

Del 2

� = Tekstsider   � = Annonsesider

��Nyheter

Innhold:

Tips: TAST 3

Du treffer oss på:

Tips til redaksjonen.
SMS og MMS: 03811
Fax: 38 11 32 01  E-post: tips@fvn.no

Sentralbord:
Vi hjelper deg med det meste!
Fax: 38 11 30 01  E-post: 03811@fvn.no

Postadresse: P.b. 369, 4664 Kristiansand
Adr.: Svanedamsveien 10, Fiskåtangen

Annonse: TAST 1

Abonnement: TAST 2

Redaksjonelle lokalkontor:
Kristiansand Torvet: 03811
Mandal: 38 27 17 42 Lyngdal: 38 33 10 42
Lillesand: 37 26 91 50   Valle: 37 93 71 03       

Forretningsannonser - Private rubrikk-
annonser - Annonser for foreninger, lag
og kunngjøringer.
E-post: kundesenter@fvn.no

Bestilling av abonnement - 
Uteblitt avis - Adresseendring
E-post: kundesenter@fvn.no
Fax: 38 11 34 01

03811
Annonse

Abonnement
Sentralbord

Tips
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Hva skjer?
10.000 kr for månedens beste tips. 
Alle tips som benyttes honoreres.
Tips oss - det kan lønne seg.
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Har du et 
bilde til oss?

Send 
bilde og tekst til 03811

MMS
Har det 
skjedd noe?

Send 
tekstmelding til 03811

Har du
et tips?

Ring 03811 og tast 3

Tips oss på e-post.
Bilder kan sendes som 
vedlegg til denne adressen.

tips@fvn.no

SMS RING E-POST

FARSUND
– I den nye anbudsrunden
som kommer til sommeren,
kommer vi til å kreve av
busselskapene at alle skole-
bussene har setebelte, sier Vi-
dar Kleppe i Demokratene.

Han fremmet et realitets-
forslag i Fylkestinget tirsdag,
som førte til en lang debatt.
Voteringen i saken ble utsatt
til onsdag fordi debatten ikke
ble ferdig. Til slutt gikk for-
slaget enstemmig igjennom.

– Vi vet det vil koste litt
mer, men vi vil ha det sikreste
og beste tilbudet for våre
barn. Jeg er veldig glad for at
alle sluttet seg til forslaget,
sier Kleppe fornøyd. 

I Vennesla er Oddbjørn
Ånonsen, som leder kommu-
nalt foreldreutvalg i kommu-
nen, svært fornøyd. 

– Dette er jo helt topp! Da
virker det jo som om proble-
met er løst, i alle fall her lo-
kalt, sier han. 

Siden i fjor høst har han en-
gasjert seg sterkt for å hindre
at skoleelever må stå eller sit-
te usikret i skolebussen. Sete-
beltene vil være på plass i
skolebussene i begynnelsen
av 2011. 

Kleppe har jobbet lenge for
å få fylkestinget med på kra-
vet, og er glad Vest-Agder nå
følger etter andre fylker.

– Ulykker og sikkerhet er så
viktig å gjøre noe med, sier
han. MARI HORVE

Skole-
barn får
setebelte
Et enstemmig fylkes-
ting i Vest-Agder gikk
inn for å kreve sete-
belte i alle skolebusser. 

SLUTT: Nå er det slutt på usikker
skoleskyss. Politikerne i Vest-
Agder har bestemt at alle barna
skal ha sitteplass med setebelte
på vei til skolen. 
ARKIVFOTO: TORE-ANDRÉ BAARDSEN

– Jeg synes det
er kjempespen-
nende å se om
vi kan få til noe
av dette i vår re-
gion, sier fyl-
kesordfører
Thore Westermoen (KrF).

BELØNNINGSMIDLER. Han me-
ner det er helt nødvendig å ten-
ke nytt for å få bukt på økt tra-
fikk og køer.

– Det er fint å ha folk og eks-
pertise som tenker i de baner.
Med belønningsmidlene tren-
ger vi heller ikke å være like
nøkterne som tidligere. Vi kan
tillate oss å tenke større og mer
fremtidsrettet, sier Wester-
moen. Han har tro på at visjone-
ne er realiserbare.

– Det krever selvfølgelig plan-
legging og prioritering, men noe
av dette er absolutt realiserbart,
sier Westermoen.

STOPPES AV FINANSIERING.
Arild Birkenes (Frp) er noe
mer nøktern.

– Jeg mener
at AKTS visjo-
ner absolutt er
noe vi bør utre-
de videre, for å
vurdere om det
kan bli et godt
alternativ, sier Birkenes.

Han har imidlertid vanskelig
for å se at visjonene kan realise-

res på nåværende tidspunkt.
– Et slik initiativ vil alltid ha et

kostnadsspørsmål, og i dag fore-
ligger ikke pengene, sier Arild
Birkenes. 

Han kan heller ikke i over-
skuelig fremtid se at disse pen-
gene skal kunne skaffes gjen-
nom fylkeskommunens bud-
sjett. 

– Så det spørs om det ikke er
på finansieringen visjonene vil
stanse opp først, sier han.

– Et kjempespennende initiativ

KRISTIANSAND
Dette er visjonene Agder kollek-
tivtrafikk (AKT) presenterte for
fylkespolitikerne denne uken,
og gjett om de fikk respons. 

– Kjempespennende, sier fyl-
kesordfører Thore Wester-
moen.

VIDEREUTVIKLING AV METRO.
Superbussene er store og kom-
fortable busser, som har hyppi-
ge avganger i egne traseer.
AKT-direktør Siv E. Wiken me-
ner dette kan bli en fin videreut-
vikling av dagens bussmetro.

– Vi ønsker å utarbeide en
langsiktig visjon med målset-
ting for kollektivtrafikken i
Kristiansandsregionen. I den

forbindelse viser vi fram su-
perbusseksempelet, sier Wiken.

Superbussene har allerede
blitt prøvd ut i andre europeiske
storbyer. 

– I andre byer har dette kon-
septet blitt veldig godt mottatt,
og det fungerer bra. Da ser man
busser med høy kvalitet, andre
farger, flotte designelementer,
veldig fine traseer og moderne
informasjonsteknologi om bord
og på holdeplasser. Noen steder
kjører man også på eget dekke,
for bedre komfort, sier fagdirek-
tør i AKT, Kåre Riseng.

Wiken tror det nye konseptet
vil gjøre bussen til et mer attrak-
tivt fremkomstmiddel.

RASKERE OG MER PUNKTLIG.
– Ved bruk av egne traseer vil

bussen få bedre regularitet, ras-
kere reisetid og høyere komfort,
sier hun. 

AKT mener den mest sann-
synlige traseen til superbussen
vil gå langs dagens metroakse
fra Rona til Vågsbygd.

– Det kompliserte i dette blir
Kvadraturen. Christian Quart
var forut for sin tid, men han
tegnet ikke inn superbusser da
han tegnet Kristiansand, sier
Riseng. Han synes det er van-
skelig å si noe om tidsaspektet
for en eventuell superbuss.

– Det kan ta mange år å få rea-
lisert dette, og vi må ta ett skritt
om gangen, sier Riseng.

IKKE GRATIS. Konseptet er
imidlertid ikke gratis. Selv om
man ennå ikke har regnet på
kostnadene, tipper Wiken og
Riseng at prislappen for kon-
septet kan komme på over en
halv milliard kroner.

– Det er klart at en full realise-
ring av visjonene kan koste mer
enn dette også. Men så må en

vurdere hvilken grad av mål-
oppnåelse vi skal ha. En kan få
gjort mye for noen hundre milli-
oner kroner også, sier Wiken.
Hun mener det er viktig å satse. 

– Det er den eneste måten å få
til noe på. Det er ikke uten
grunn at Kristiansand får en
stor del av regjeringens beløn-
ningsmidler. Det får vi fordi det
satses her, konstaterer hun.

REALISERBART PÅ SIKT. I dag
er superbussen kun en visjon,

men til høsten setter AKT ned
en gruppe for å se om et slikt ini-
tiativ er mulig i Kristiansand.
Wiken tør ikke si om visjonene
er realiserbare. 

– Vi er redde for å skape for-
ventninger blant folk, som ikke
kan innfris. Men vi har tro på å
få realisert et godt høykvalitets
busstilbud på sikt, konkluderer
Wiken.

Tekst: Marte S. Tveit
marte.tveit@fvn.no – 38 11 32 06

Supermetro på egne bussveier?

Kristiansand kan få 
fasjonable superbusser
på egne traseer, til en
prislapp på minst en
halv milliard kroner.

INITIATIVTAKERE: Siv E. Wiken (adm.dir.) og Kåre Riseng (fagdirektør) i
Agder kollektivtrafikk tror at superbusser på egne traseer kan være med og
gjøre bussen til et mer attraktivt fremkomstmiddel. FOTO: JON ANDERS SKAU

VISJONEN: I byen Nantes i Frankrike har de superbusser som går på egne
traseer gjennom byens gater. Dette kan bli realiteten i Kristiansand også, 
dersom AKT får det som de vil. FOTO: KÅRE RISENG

FAKTA

Superbusser
� Superbusser, eller «Bus rapid tran-

sit» kan enten ha egne rettigheter i
trafikken og egne traseer reservert
for buss, eller kjøre eksisterende
ruter, med begrensede stopp. Målet
er raske og punktlige busser.
KILDE: WIKIPEDIA.ORG

KOLLEKTIVTRAFIKK � Presenterte planer for fremtidens bussmetro 

I KORTE TREKK

� Agder Kollektivtrafikk presenterte
denne uken fremtidsvisjonene for
busstrafikken i Kristiansand. Drøm-
men er komfortable superbusser
som går i egne traseer. Prislappen
estimeres til minst en halv milliard
kroner.
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Vedlegg 7 
franSke ekSempler-SUperBUSSer i roUen og nanteS

rouen (ca.	400	000	innbyggere)	bygde	den	første	virkelige	bussmetroen	i	Frankrike.	TEOR,	

ble satt i gang på slutten av 90-tallet. I 2007 ble den utvidet med nye dedikerte baner i det 

sentrale	byområdet	og	delvis	dedikerte	kjørefelt	i	forstedene.	TEOR	har	tre	ruter	over	en	sam-

let strekning på vel 15 km. Metroen transporterer mer enn 53 000 personer per dag (2007). 
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nantes (ca. 600 000 innbyggere) gjennomførte en bussmetro, kalt BusWay, i slutten av desember 

2006. Metroen strekker seg over 5 km med flere P + R og en buss hvert 5. minutt på det meste. Bus-

sene skiller seg ut med egen design, billetteringsmaskiner er plassert på hver stasjon. Bussmetroen 

benyttes av 19 000 personer i gjennomsnitt hver dag (2006).
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Byborgerne skal kunne velge offentlig trans-

port fordi den er effektiv og attraktiv, ikke 

bare fordi det ikke finnes noe alternativ. dette 

er en av hovedutfordringene for bærekraftig 

byutvikling. det er en kjent sak at brukerne 

foretrekker status quo. derfor må forandring  

oppleves som en betydelig forbedring. Kval-

itetsnivået må være ekstremt høyt hvis målet 

er at bussen skal være førstevalget, også for 

dem som ikke reiser kollektivt.

Sammendrag fra rapporten «To what extent - and how – does public transport contribute to sustainable urban 

development?» – Institut Veolia Environnement, Paris.
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pRoSjeKtetS oRganISeRIng:
•	 Hovedutvalget	for	samferdsel,	areal,	miljø	(SAM)	er	prosjekteier	på	vegne	av	

 Vest-Agder fylkeskommune.

•	 Areal-	og	transportutvalget	(ATP)	er	prosjektråd.

•	 Administrativ	styringsgruppe	består	av	samferdselssjef	Vidar	Ose	i	Vest-Agder	

 fylkeskommune (VAF), administrerende direktør Siv Wiken i Agder kollektivtrafikk (AKT),  

 teknisk direktør Ragnar Evensen i Kristiansand (KRS), avdelingsdirektør Johan Mjaaland 

 i Statens vegvesen (SVV).

•	 Prosjektgruppa	har	bestått	av	Hans	Seland	(leder/SVV),	Inger	Ann	Fidjestøl	(VAF),	

	 Sigrid	Hellerdal	Garthe	(SVV),	Øystein	Holvik	(KRS),	Ingvald	Kaarikstad	(KRS),	

	 Kåre	Riseng	(AKT),	Egil	Strømme	(VAF),	Jan	Otto	Hansen	(VAF),	Alf	Inge	Helle	(SVV),	

 Asbjørn Heieraas (SVV).

Inge Fosselie og Brit Elve Strand har redigert og produsert rapporten.

Nina A. Knutsen og Alf Inge Helle har laget kart og tabeller.

Foto: Anders Martinsen Fotografer. Foto fra Rouen og Nantes: Kåre Riseng
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grafisk.senter@
vegvesen.no

Statens vegvesen, Region sør
Serviceboks 723, 4808  aRendal

vegvesen.no


