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Bakgrunn
I 2004 startet ATP -prosjektet i Kristiansandsregionen opp som et tidsavgrenset prøveprosjekt
under forsøksloven. Etter endt prosjektperiode gikk samarbeidet i 2010 over til å bli et permanent
areal- og transportplansamarbeid i regionen. Fra og med 2021 er ATP samarbeidet i
Kristiansandsregionen blitt et eget IPR i tråd med endringene i kommuneloven (Interkommunalt
politisk råd, § 18-1 i kommuneloven).
ATP -samarbeidet skal følge opp de oppgaver som er listet opp i samarbeidsavtalen punkt 4;
underpunkt 1 til 8.
I innledningen til punkt 2. Oppgaver, heter det:
«ATP- utvalget har som mandat å ivareta samarbeidet i saker som berører
overordnet og kommuneoverskridende areal- og transportplanlegging i
Kristiansandsregionen.
ATP- utvalget kan ikke gjøre bindene vedtak i saker som etter loven skal
sluttbehandles i kommunestyrene og fylkestingene.
ATP- utvalget vil engasjere seg i strategisaker og skal gi råd til besluttende
myndigheter innenfor mandatet.
Nedenfor framgår oppgaver som skal legges til ATP- utvalget. Oppgaver og ansvar
justeres og tilpasses erfaringer og endrede behovet over tid.»
ATP-samarbeidets budsjettet er viktig for å sikre en videreføring av målsettingene til samarbeidet
ved å finansiere, alene eller i samarbeid med andre, viktige prosjekter i regionen. Etter
belønningsperioden 2017-2019 er det inngått en ny belønningsavtale for årene 2020-2023.
Budsjettet 2022 har sterke bindinger opp mot allerede vedtatte prosjekt og inneholder kun få
justeringer i forhold til budsjettet for 2021 og 2020. En betydelig andel av belønningsmidlene er
bundet opp i driften av kollektivtrafikken i regionen.
Som følge av utsettelsen i arbeidet med en byvekstavtale, ble det inngått en ny belønningsavtale
for perioden 2020-2023. Staten har som må å fase ut belønningsordningen og belønningsavtalen
i Kristiansandsregionen vil bli avløst av en byvekstavtale dersom denne inngås før 2023.
Med tanke på rask gjennomføring av tiltakene i budsjettet, er det en stor utfordring at mange tiltak
har en lang planleggingstid. Det kan gå lang tid fra vedtak til ferdigstillelse. Dette skyldes flere
forhold. Kompliserte planforhold, tekniske forhold og det at prosjekter viser seg å bli dyrere
etterhvert som planleggingen skrider fram. Slike forhold er viktige årsaker til forsinkelser og
endringer.
Avsnittene nedenfor gir en punktvis gjennomgang av de åtte hovedmålene i samarbeidsavtalen
for ATP samarbeidet (2.1 – 2.12).

2.1 Regional plan for Kristiansandsregionen
Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP– planen) ble lagt fram og vedtatt våren 2011.
Denne planen er nå revidert (FT-sak. 64/20). Planen er i stor grad knyttet til langsiktig areal og
transport utvikling. Hovedrevisjon av planen vil starte opp nå i Agder fylkeskommune og det
legges opp til en planprosess og vedtak av en ny «ATP- plan» i 2023.
Utfordringen for ATP- samarbeidet er å iverksette prosesser og tiltak som støtter oppunder den
langsiktige utvikling som planen foreslår.
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2.2 Trafikkbildet
Det er naturlig å løfte opp saker som vedrører det totale trafikkbildet i Kristiansandsregionen i
ATP- samarbeidet og at samarbeidet kan gi råd i disse sakene. Det er en hovedoppgave for ATP
samarbeidet å fremme og støtte tiltak som reduserer kø og utslipp. Tiltak som fremmer gåing,
sykling og kollektivtrafikk skal prioriteres.

2.3 Oppfølging av bompengesaker, byvekstavtale og belønningsmidler.
Regjeringen har i NTP 2014-2023 som mål at veksten i persontransporten i storbyene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekst målet). Det ble i 2013 avsatt 673,1 mill. kr til
belønningsordningen for kollektivtrafikk og mindre bilbruk i storbyområdene. Det var en økning på
262,1 mill. kr i forhold til 2012. Gjennom behandlingen av Klimameldingen ble det bestemt at
ordningen skulle økes med 250 mill. kr for hvert av årene 2013 og 2014. I 2018 er det avsatt
631,5 mill. kr til ordningen (utenom de fire største byområdene) og i statsbudsjettet for 2019, 752
mill. kr. For 2020 er det avsatt 350 mill. kr. I tillegg ligger det inne 300 mill. kr til reduserte
billettpriser på kollektivtrafikk i de fem byområdene utover de fire største. I 2020 er det satt av
350 mill.kr til belønningsordningen og 100 mill. kr til ordningen med reduserte billettpriser på
kollektivtrafikk.
ATP- utvalget anbefalte i 2012 Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune å søke
staten om nye belønningsmidler for 2013-2016, fram til en bymiljøavtale kom på plass (ATP
sak14/12). Vi har siden inngått avtale for årene 2017-2019 og nå for perioden 2020-2023.
Avtalene har ved siden av en videre satsing på klimavennlige sykkel- og gangetiltak sikret
tilleggsfinansieringen av kollektivtilbudet i Kristiansandsregionen.
Bymiljøavtalene har siden skiftet navn til byvekstavtale og regionen venter fremdeles på å
komme i gang med forhandlinger med staten.
Den treårige belønningsavtalen for årene 2017-2019 hadde en ramme på 300 mill. kr. Dagens
fireårige avtale for 2020-2023 har en samlet ramme på 360 mill. kr. I tillegg gis AKT et tilskudd fra
staten på 20 mill. kr til takstreduksjons tiltak.
Belønningsavtalene skal være med på å sikre kontinuitet i arbeidet med å opprettholde
nullvekstmålet videre inn mot en byvekstavtale med staten. Uten belønningsavtaler ville
satsingen for å holde nullvekstmålet i regionen måtte trappes ned. Dersom regionen inngår en
byvekstavtale i en pågående belønningsavtale periode vil denne bli innlemmet i en ny
byvekstavtale.
Regionen er per i dag inne i en bompenge pakke med formål å finansiere nytt Garnerløkka kryss
(samferdselspakke 2). Bomstasjonene fra samferdselspakke 1 er de som fremdeles brukes. Uten
en bomring rundt byen, og uten belønningsmidler vil regionen ikke klare å holde nullvekstmålet.
I 2021 ble det bevilget 76 mill. kr til kollektivdrift fra belønningsmidlene. Fylkeskommunen har
innenfor dagens inntektssystem ikke økonomisk mulighet til å kompensere for fravær av
bevilgninger fra belønningsmidler eller fremtidige byvekstmidler til kollektivdriften.
Nestleder i ATP utvalget utgjør 1/3 av forhandlingsutvalget for en byvekstavtale ved siden av
ordfører i Kristiansand og fylkesordfører. Forhandlingene med staten forventes å starte opp i
2022 gitt at samferdselspakke 3 blir vedtatt nå i høst.

Kollektivtransport 2022
Satsingen på et forsterket kollektivtilbud i Kristiansandsregionen, utover tilskudd fra
fylkeskommunen, er avhengig av bevilgning av belønningsmidler.
I 2019 ble det gjort en betydelig satsing på økt kollektivtilbud. I Agder kollektivtrafikk (AKT) sin
strategiplan for 2020-2025 ligger det til grunn en fortsatt satsing som støtter opp under
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nullvekstmålet. Utviklingen videre må ta hensyn til en strammere økonomi og trender i
samfunnet. Individualisering, klima og miljøfokus og rask teknologisk utvikling er klare trender. I
tillegg til tradisjonell effektiv drift er det blitt enda viktigere å satse på å utvikle kombinerte
mobilitetsløsninger for å møte etterspørselen.
I starten av koronapandemien opplevde kollektivbransjen store tap av billettinntekter og
usikkerhet rundt kompensasjon fra staten. Det førte til at alle produksjonsøkninger for 2020 og
2021 ble satt på vent. Det er usikkerhet knyttet til fremtidige konsekvenser av pandemien.
Pandemien har gitt nye reisevaner. AKT står foran en stor utfordring for å få passasjerene tilbake
til kollektivtransporten. Det er grunn til å tro at covid-19 har vært med på å redusere
kollektivtransportens konkurransekraft, til fordel for andre transportformer, hvor det ikke er like
stor fare for trengsel og smittefrykt. I tiden fremover vil det bli enda viktigere å arbeide med tiltak
som bedrer kollektivtransportens konkurransekraft, for å stoppe forflytningen av reiser fra
kollektivtransport til bil. En rapport fra Urbanet Analyse gir grunnlag til å forvente at pandemien vil
føre til en passasjernedgang på mellom 13-15 % i Kristiansandsregionen.
For 2021 har tapte billettinntekter vært kompensert fra staten. Gjennom forslag til statsbudsjett
for 2022 ser det ut til at regjeringen ikke har tenkt å kompensere for bortfall av billettinntekter.
AKT anslår at det høyst sannsynlig vil være lavere billettinntekter i lang tid fremover. Lavere
forventet billettinntekter vil på lengre sikt øke behovet for økte tilskudd, justering av takster
og/eller reduksjon i kollektivtilbudet. Dette blir konsekvensene dersom de statlige
støtteordningene ikke blir videreført.
AKT har signalisert et behov for en finansiering med inntil 25 mill. kr. årlig for å kompensere for
billettinntekter på 2019-nivå.
Pandemi restriksjonene er per dato fjernet og samfunnet er åpnet opp igjen. Da det ikke er på
plass en finansiell overgangsordning vil det ikke være hensiktsmessig å budsjettere med store
produksjonsøkninger for 2022. Dette gjelder særlig der økningene kun skulle styrke frekvens i
rush. Med de usikre økonomiske rammene fremover vil det være nødvendig å justere den øvrige
produksjonen for å forsøke å få til noen av de prioriterte endringene, der målet er å forsterke og
videreutvikle kollektivtilbudet i regionen.
I Kristiansandsregionen har belønningsmidlene fra staten vært benyttet til økt produksjon av
kollektivtransport i mange år. I 2020 og 2021 ble det avsatt henholdsvis 74 mill. kr. og 76 mill. kr.
til drift av kollektivtilbudet i Kristiansandsregionen. Alle disse midlene er brukt for å realisere
ruteforbedringer iverksatt i 2019 og i tillegg videreføre forbedringer som ble satt i gang tidligere.
En bevilgning fra belønningsmidlene på 77 mill. kr i 2022 går til videreføring av disse tiltakene.

År
Beløp

2010
25

2011
24

2012
25

2013
36,5

2014
37

2015
43

2016
47

2017
55

2018
65

2019
73

2020
74

2021
76

2022
77

Tabell: Tilskudd til bussdrift i Kristiansandsregionen fra belønningsmidler - antall MNOK
Oversikten over den årlige økningen i tilskuddet til drift av kollektivtransporten gjenspeiler en
tydelig satsing på kollektiv i Kristiansandsregionen. I tillegg ble det i 2021 bevilget 20 mill. kr fra
SD til takstreduserende tiltak. Tilsvarende bevilgning er avsatt for 2022. Disse midlene er brukt til
å redusere prisen på periode- og flexikort i Kristiansandsregionen. Dette er to produkter som er
unike for dette området og det er dermed lettere å formidle en prisreduksjon på disse uten å
ødelegge for et samordnet prissystem.
En sterkere markedsretting av kollektivtilbudet har bidratt til flere reiser, men noe svakere
flatedekning. Investeringer i verktøy for å gi kundene god informasjon og måle etterspørselen gir
grunnlag for økt treffsikkerhet når tilbudsendringer skal gjennomføres. Stadig flere husstander er i
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dag i stand til å basere sitt mobilitetsbehov på busstilbudet. Med innføring av flere avganger på
kvelder og i helgene eksisterer det i dag et reelt tilbud for handels- og fritidsreiser.
Infrastrukturtiltak
For at kollektivtransporten skal være konkurransedyktig, så må reisetiden med buss ikke være for
lang sammenlignet med bil. Det er krevende å oppnå dette. Busspassasjerer har gangtid til og fra
holdeplass, ventetid på påstigningsholdeplass samt ventetid på holdeplasser underveis. Bussen
må derfor ha rask framføring, og ikke hindres av øvrig trafikk eller andre busser. Det må ikke
være unødvendig mange busstopp. Dette gjelder for metrolinjene og de tyngste bylinjene. På
fellesstrekningen med størst busstrafikk (Hannevika – Rona) må det være nulltoleranse for
forsinkelser. Forsinkelser på denne strekningen forverrer reisetidsforholdet buss/bil for alle linjer
(også regionruter), ettersom alle linjene går gjennom Kvadraturen. Dette krever full
bussprioritering på denne strekningen, både i kryss, og i traseene ellers.
Ved siden av rene driftstilskudd til bedring av kollektivtransporten har det blitt satset på
infrastrukturtiltak for å øke bussenes fremkommelighet Dette har resultert i at bussene kommer
raskere frem på fellesstrekningen mellom Hannevika og Bjørndalssletta.
Punktlighet er en annen viktig faktor for de reisende. Punktligheten på bussene, også i rushtiden,
har økt med mer enn 10% som følge av signalprioritering. AKT har fått mye bedre oversikt på
driftssituasjonen og kapasitetsutnyttelsen gjennom verktøy som automatisk passasjertelling og
datavarehus. De strekningene som har størst variasjon i kjøretid, er fra Bjørndalssletta holdeplass
til Universitetet, Østerveien holdeplass til Lund torv og videre til Kvadraturen skolesenter i
morgenrush, retning vest. I tillegg er det stor variasjon i kjøretider fra holdeplassen nederst i
Tollbodgata/Markens til holdeplassen øverst i Vestre Strandgate. Gjennomføring av enkle
fremkommelighetstiltak er prioritert. Gjennom arbeid i fremkommelighetsprosjektet i Kristiansand
er det foreslått en rekke tiltak som vil bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten langs
fellesstrekningen i Kristiansand. Forslag til aktuelle tiltak omfatter blant annet; forenkling av
kryssløsninger, forkjørsregulering, feltbruk, kollektivfelt m.m.

Belønningsavtalene
Arbeidet med å gjennomføre og sluttføre prosjektene i avtalene pågår for fullt. Kompleksitet og
omfanget er stor i noen av prosjektene. I disse prosjektene hender det derfor at framdriften går
noe senere enn forutsatt.
Belønningsbudsjettet 2017-2019, og 2020-2023 er oppdatert i tabell 1. ATP budsjett 2022.
Enkelte justeringer er foretatt ettersom nye og bedre anslag er blitt tilgjengelige.
Tabell 1 nedenfor gir samlet oversikt over alle enkeltprosjektene i porteføljen, med en kolonne for
opprinnelig bevilgning og en for gjenværende bevilgning (Budsjett 2021). I tillegg viser tabellen
belønningsavtalens oppsatte beløp i 2023. Under tabellen er det satt opp en kort omtale av hvert
enkelt prosjekt.
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Tabell 1. ATP-budsjett 2022. Oversikt over budsjettmidler fordelt på prosjekt
Samlet
Finansiering
bevilgning
Belønningsmidler 2017-2019
10,0
Ekstra belønningsmidler 2016
3,5
Belønningsmidler 2017-2019
10,0
Belønningsmidler 2017-2020
2,5
Belønningsmidler 2013-2016
2,0
Belønningsmidler 2017-2019
4,1
Belønningsmidler 2017-2019
3,0
Belønningsmidler 2017-2019
8,0
Renetemidler 2017
Budsjett 2019
Budsjett 2021
rev bud 2019
rev bud 2021
5,0

Nr.
Prosjekt / tiltak
8 Breddeutvidesle Hengebroa Haus-Mosby
19 GS Fv 405 Vennelsaheimen - Holteveien
29 Kollektivterminal Tangvall
29 Kollektivterminal Åkle
31 Kollektivtrase Rutebilområde til Bjørndalssletta, utredninger
42 Reasfaltering av viktige kommunale sykkelveier
62 Trygg sykkelparkering kommunene
66 Universell utforming - oppgradering av holdeplasser
75 Oppradering av sykkeltellepunkter
78 Hurtiglading for el-taxi
83 Bussframføring Rutebilområde til Bjørndalssletta, tiltak
85 Nullutslippsløsninger (Hurtiglading el-buss)
86 GS-vei Fv3908 Skudeviga-Kilura
Del sum

Ny belønningsavtale periode 2020 - 2023
101 Driftstilskudd til kollektivtrafikken
Belønningsmidler 2020-2023
104 Hurtiglading for buss
Belønningsmidler 2020-2023
105 Hurtiglading el-taxi
Belønningsmidler 2020-2023
106 Kvadraturen - mindre fremkommelighetstiltak
Belønningsmidler 2020-2023
107 UU holdeplasser og linjer
Belønningsmidler 2020-2023
114 Mosby-Haus - Hengebro tilleggbevilgning (til prosjekt 8)
Belønningsmidler 2020-2023
115 Fv. 456 x 457: Kjoskrysset - Fremkommelighet og TS for sykklende og gåendeBelønningsmidler 2020-2023
117 Fv. 3766: Birketveit, Iveland sentrum. Fortau - Ferdigstillelse.
Belønningsmidler 2020-2023
121 Fv. 4234: Toftelandsveien-Toftelandsbrua: Fortau
Belønningsmidler 2020-2023
122 Fv. 420: Heldal - Tingsaker - forenklet løsning i Helldalsbakken
Belønningsmidler 2020-2023
124 Fv. 4234 Løsning fra innkj. til Volleberg til gangbru over Songdalselva v. Birkeli
Belønningsmidler 2020-2023
126 Vennesla: Kv. XX Auravegen: Oppgradering/Separering
Belønningsmidler 2020-2023
127 Birkeland: Tollnes, oppgradering av kryss også TS-tiltak
Belønningsmidler 2020-2023
128 Sykkelparkering i barnehager og skoler
Bud 2022

Budsjett
2022
10,0
3,5
10,0
2,5
0,9
1,0
1,0
5,0
0,4
1,0
3,3
2,8
5,0

48,1

46,3

307,0
3,0
1,0
1,0
1,0
5,0
23,2
1,3
3,0
5,0
4,0
4,5
1,0
1,2
361,2

2022
77,0
3,0
1,0
1,0
1,0
5,0
10,0
1,3
3,0
5,0
4,0
4,5
1,0
1,2
118,0

Total sum

SUM alle bel.midler

164,3

Tilsk.Driftstilskudd til kollektivtrafikken i krs. regionen til takstiltak

Statstilskudd

20,0

2023
80,0

13,2

93,2

Kort om status for hvert tiltak/prosjekt:
8.

Breddeutvidelse av hengebro Haus – Mosby i forbindelse med nødvendig vedlikehold.
Det er startet opp arbeid med regulering. Dialog med NVE, Arkeologiske undersøkelser
pågår. Sannsynlig bygging i 2023. Sees i sammenheng med prosjekt nr. 114
(bevilgning på 5 mill. i 2022).

19

GS Fv 405 Vennelsaheimen – Holteveien. Vennesla kommune har regulert.
Byggetegninger er under arbeid. Før anbud tar kommunen kontakt med
fylkeskommunen for å få forhåndsgodkjenning i forhold til overtakelse. Kommunen
jobber ut fra at det skal ut på anbud i høst med ferdigstillelse før sommeren 2022.

29.

Kollektivterminal Tangvall. Det er utarbeidet en detaljregulering. Denne er dimensjonert
for fire oppstillingsplasser for buss. Etter at reguleringsplanen ble utarbeidet, har det
skjedd en del endringer på Tangvall og på omkringliggende veisystem. Dette har gjort
det nødvendig å gjennomføre en ny vurdering av hva slags kollektivterminal som best
vil løse transportbehov i området. I det videre arbeid vil det bli vurdert hvor mange
busser som er nødvendig å ha plass til samtidig, trafikksikkerhet for myke trafikanter og
utforming av holdeplass for å sikre inn- og utkjøring uten behov for rygging. En ny
kollektivterminal må ha sentral beliggenhet og nærhet til sykkelparkering, skolesenteret
på Tangvall og park and ride.
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29.

Kollektivterminal Iveland, Åkle. I dette prosjektet er det planlagt en enklere terminal,
som vil bestå av en holdeplass med leskur og mulighet for sanntidsinformasjon.
Etableringen av ny holdeplass vil gi et løft for kollektivtrafikk lokalt, ved at den får en
mye tryggere og tydeligere plassering. Det kan bli styrket transport internt i Iveland i
regi av frivilligsentralen og kjøring til ungdomsaktiviteter, da er holdeplassen et naturlig
oppsamlingspunkt.
Fylkeskommunen skal bygge innenfor eksisterende plan, og må få til en god løsning
over bekken. Det utarbeides et kostnadsoverslag som viser realismen i omfanget av
prosjektet, og deretter dialog med kommunen.

31.

Prosjektet utreder busstrasene igjennom sentrum fra Rutebilområdet til Bjørndalssletta.
Arbeidet sees i sammenheng med portefølje for en kommende byvekstavtale for
Kristiansandsregionen.

42.

Sekkeposten er avsatt til asfaltering/reasfaltering av GS- veger i kommunene.
Prioriteringsliste utarbeidet i 2019 etter søknadsrunde i kommunene. Resterende midler
lyses ut av ATP-sekretariatet. Forslag til budsjettet 2022: Tiltaket tilføres 0,1 mill. kr fra
mindreforbruk på tidligere prosjekt nr. 81 «Utenomhus rutebil»

62.

Trygg sykkelparkering kommunene. Prosjekterer er bestemt. Bygging av nye
sykkelparkeringer i kommunene pågår. Lumberkrysset og Hannevika er ferdige. Ferdig
med alt grunnarbeid og støpning i Narviga og Oddernes kun montering av boden
gjenstår. Så står det kun Andøykrysset igjen som blir påbegynt straks alle
godkjenninger er på plass. Det settes her av midler til Vennesla. Det skal settes opp
sykkelstativer på skoler i løpet av 2022. Løpende utbetalinger av tilskudd.

66.

Universell utforming – holdeplasser. Det pågår et systematisk arbeid der holdeplasser
langs busslinjer oppgraderes til universell utforming. AKT og kollektivgruppen i Agder
arbeider med en revidert plan for tilrettelegging med kartlegging av behov for
holdeplassoppgradering. Sees i sammenheng med post 107.

75.

Oppgradering av sykkeltellepunkter. Det er vesentlig å ha best mulig data tilgjengelig
når prioriteringer skal foreslås. Sykkeltelling har vist seg å være vanskeligere å få gode
data på. Arbeid pågår.

78.

Hurtigladere for el-taxi. Tiltaket skal bidra til at taxi eiere å vurdere anskaffelse av eltaxi. I dag er det et problem at taxiene ikke har sikkerhet for å slippe til på en hurtiglader
pga. kø - når de trenger strøm. Dedikerte hurtigladere vil avhjelpe for dette. Når
markedet har ordnet tilstrekkelig hurtigladerkapasitet, vil også disse dedikerte
hurtigladerne frigis til alle elbiler. Det er etablert taxilader ved rutebilstasjonen i
Kristiansand og på sykehuset på Eg. Kjevik flyplass gjenstår. Pga. Covid 19 og stopp i
flytrafikken og minimalt med taxitrafikk på Kjevik stoppet arbeidet med
hurtigladestasjonen for taxi på lufthavnen opp. Dette arbeidet tas nå opp igjen fra der
en slapp. Også andre knutepunkt kan etter hvert bli vurdert i samråd med bransjen.

83.

Bussframføring Rutebilområde til Bjørndalssletta. Midlene går til ulike tiltak som skal gi
bussen bedre og raskere framføring på strekningen og er en del av fremkommelighetsprosjektet for kollektivtrafikken. Avklaringsarbeid mot andre planer i området pågår i
fylkeskommunen.

85

Hurtiglading el-buss. Den teknologiske utviklingen går fort og før en gjør konkrete
beslutninger om investeringer innen nullutslippsløsninger må ta høyde for dette. Det
pågår et avklaringsarbeid om bl.a. plassering og kapasitet på ladeinfrastruktur for buss i
dag og videre framover. Posten sees i sammenheng med prosjekt 104.
GS-vei Fv3908 Skudeviga-Kilura. 4 mill. kr fra revidert budsjett i 2021 og tilleggsbevilgning foreslås på 1 mill. kr i budsjettet for 2022. Tiltaket ligger i handlingsprogram

86
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for fylkesveg i Agder Fylkeskommune som ble vedtatt sommeren 2021. Det
økonomiske handlingsrommet for Agder fylkeskommune har blitt mindre, og av tidligere
vedtatte prosjekter er det kun igangsatte prosjekter som automatisk ble videreført i nytt
handlingsprogram. Det er likevel vedtatt gjennomført flere viktige prosjekter i ATPregionen. Det er bl.a. bevilget delfinansiering av fv.3908 fortau Vesterøya som er
planlagt gjennomført i perioden. For fv.3908 fortau Vesterøya er det en forutsetning for
gjennomføring at ATP og Kristiansand kommune stiller med om lag 7 mill. hver.
Fra ATP sin side ligger det nå 5 mill. kr til tiltaket. Det forutsettes som vanlig at tiltaket
ferdigstilles/igansettes før utbetaling av ATP tilskudd blir foretatt.

101

Tiltak i den nye belønningsavtalen 2020-2023:
Driftstilskudd fra belønningsmidlene til økt kollektivtilbud i Kristiansandsregionen.

104

Hurtiglading for buss. Utbygging el-infrastruktur for kollektivtrafikken. Se også post 85.

105

Hurtiglading el-taxi. Se også post 78.

106

Kvadraturen - mindre fremkommelighetstiltak. Posten brukes til gjennomføring av gode
forslag om mindre justeringer og tiltak som kan gi bedre og raskere framføring av den
rutegående busstrafikken. Sees i sammenheng med post 83 og 31.

107

Universell utforming av holdeplasser langs busslinjer. Se også post 66.

114

G/S bru Mosby-Haus over Otra.– Hengebro, tilleggsbevilgning. Se også post 8.

115

Fv. 456 x 457: Kjoskrysset - Fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklende og
gående. Prosjektet skal bl.a. gi kollektivtrafikken, gående og syklende en bedre og
tryggere framkommelighet igjennom krysset.
Total bevilgning 23,2 mill.kr. Bestillingsavklaring pågår.
Prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på 130 mill. kr. Prosjektet er ikke prosjektert
og kostnadene er ennå forbundet med betydelig usikkerhet. Prosjektet er også med inn
i foreslått byvekstportefølje.

117

Fv. 3766: Birketveit, Iveland sentrum. Fortau. Klart for utbygging, men avventer revidert
kostnadsoverslag fra Utbygging Øst i Agder fylkeskommune. Prosjektet er i umiddelbar
tilknytning til kollektivterminal prosjektene i Åkle og sees i sammenheng med dette (post
29).

121

Fv. 4234: Toftelandsveien-Toftelandsbrua: Fortau langs Toftelandsveien fra vest til
Toftelandsbrua, ca. 300 m. Strekningen ligger like øst for Tangvall som er
tyngdepunktet i gamle Søgne. Stort potensialet for økt andel syklende og gående. Ikke
igangsatt.

122

Fv. 420: Heldal - Tingsaker - forenklet S/G veg løsning i Helldalsbakken i Lillesand.
Sykkelvei med fortau. Delstrekningen på 5- 600 m.

124

Fv. 4234 Løsning fra innkjøring til Volleberg til gangbru over Songdalselva v. Birkeli.
Prosjektet har vært inne i porteføljen også tidligere. Tidligere avsatt 2,3 mill. kr gjennom
ATP til veiskulder langs Fv. 114 fra undergangen til Volleberg og frem til gangbrua til
Birkelid (400 m strekning). Grunnet flom ble gangbrua ødelagt - nå er ny bru ferdigstilt.
Med en veiskulder kan elvene gå langs fylkesveien og videre over bro – rett til skolen.
Tidligere bevilgning har gått til forsterkning av skulder og tilskudd til etablering av ny GS
bro over elven. Gjenstår en kort strekning med G/S veg. Ikke igangsatt.

126

Auravegen i Vennesla sentrum. Oppgradering/Separering av gående og biler. Her
starter kommunen byggprosjektering i høst. Kommunen har tidligere meldt inn at de
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ikke hadde mulighet anlegge denne før tidligst 2022 da den må sees i sammenheng
med utskiftning av en større bekkeledning som ligger inne i kommunale budsjett.
127

Tollnes, oppgradering av kryss også TS-tiltak. Birkenes kommune har startet arbeidet i
samarbeid med Statens vegvesen. Statens vegvesen er veieier av RV41 og en naturlig
samarbeidspartner. Prosjekteringen er i gang, men arbeidet vil ikke starte med det
første. Det er lite sannsynlig at arbeidet vil bli ferdig i 2021. Det er sannsynlig at man vil
være i gang og arbeidet avsluttet i løpet av første halvår 2022. Dette avhenger også av
hvordan vinteren vil arte seg.

Tilsk. Tilskudd fra staten til takstreduserende tiltak i kollektivtrafikken. Midlene brukes til å
holde takstene på fleksikortordningen lav. Midlene er overført fra staten sammen med
belønningsmidlene.

Omtale av tiltak og tiltaksområder
Nedenfor er tiltak og tiltaksområder omtalt utover det som er gjort i tabellgjennomgangen over.
Oppgraderings av holdeplasser til helhetlig universell tilrettelegging
ATP-utvalget opprettet i 2015 en lokal ordning for universell utforming av holdeplasser for
Kristiansandsområdet til erstatning for den statlige tilskuddsordningen som ble lagt ned.
Hensikten var å sikre videre samarbeid om tilrettelegging av kollektivtransporten i Kristiansand på
en helhetlig og samordnet måte. Ordningene har bidratt til at stadig flere linjer har blitt ferdig
tilrettelagt ved hjelp av tilskudd til utbedring av holdeplasser og med krav til tilrettelagt materiell
på alle bybusser.
AKT og kollektivgruppen i Agder arbeider med en plan for linjevis tilrettelegging og behov for
holdeplassoppgradering. Ved valg av tiltak prioriteres særlig tilrettelegging av holdeplasser på
fellesstrekningen i Kristiansand, men også langs andre viktige linjer i regionen. I tillegg til tilskudd
fra ATP, forutsettes det som tidligere at kommunen og fylkeskommunen utfører arbeid for egne
midler.

2.4 Driftsbudsjett
I tråd med gjeldende samarbeidsavtale for ATP-Kristiansandsregionen, finansieres
driftsbudsjettet av Agder fylkeskommunen og de fem kommunene i samarbeidet.
I 2022 vil fylkeskommunen bidra med et tilskudd på 812 000 kr. Kommunene betaler en sum per
innbygger, som var 35 kr i 2010. Dette tilskuddet indeksregulertes løpende.
Som tidligere og i ny samarbeidsavtale (2021) skal bidraget fra fylkeskommunen og kommunene
dekke driften av ATP-sekretariatet og prosjekter i kommunene.
Det foreslås å bruke samarbeids-midlene for 2022 i tråd med oppstillingen i dette budsjetthefte.
Kommunene trukket med i budsjettprosessen
ATP-sekretariatet har de siste årene hatt møte med ATP-kontaktene i kommunene
for å ha en prosess på sammensetningen av driftsbudsjettet. Kommunens ønske om en ganske
stor pott til mindre tiltak er fulgt opp på samme måte som tidligere. Dette har vært det viktigste
innspillet fra kommunene i tidligere budsjettprosesser. Den frie potten for 2021 er foreslått til 1,8
mill. kr.
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Økonomisk ramme for budsjett 2021
Inntektene fra fylkeskommunen og kommunene indeksreguleres hvert år med den nasjonale
deflatoren for kommuner og fylkeskommuner. Det samme er gjort for tilskuddet
fra Agder fylkeskommune. Deflatoren vedtas i statsbudsjettet. I budsjettarbeidet for 2022 er det
lagt til grunn en indeks på 2,5 %.
Folketallet ved utgangen av 2021 er beregnet ved å fremskrive befolkningsutvikling med basis i
SBBs statistikk for 2. kvartal 2021.
Bidragene fra Agder fylkeskommune og de fem kommunene utregnet til: 7,87 mill. kr.
Renteinntekter og momsrefusjon
Renteinntekter, momsrefusjon, og overføring av ubrukte øremerkede midler tilføres og
disponeres innenfor samarbeidet. Disse midlene innarbeides i budsjettsaken samt i forbindelse
med sak om årsrapport med regnskap.
Driftsbudsjett Areal, Transport plan
(ATP) samarbeidet i Kristiansandsregionen 2022
Inntekter:

Utgifter:

Kommune- og fylkeskommunalt
bidrag 2022*:
Kommune

Driftsbudsjett for ATP 2022
Tall i 1000 kr

Tusen. kr

Birkenes

257

Iveland

63

Kristiansand

Post
1 Fag sekretariat ATP-samarbeidet
2 Politisk sekretariat, ATP utvalget

5 457

Lillesand

546

Vennesla

730

Tiltak
3 Kurs / studietur

Rest. bundet 2020
Sum
Agder fylkeskommune

Kommuneog fylkeskommunalt
bidrag:
2 572

Agder
fylkes
kommune

Samlet
Budsjett
(brutto)

1 350

3922

190

190
0

100

100

4 Søknader om tiltak for sykkel og
gang i kommunene
5 Skolekampanjer

1 800

1800

350

350

6 Sykkelglede

1 200

1200

53

53

8 Bymiljøkonferansen 2022

200

200

9 Utredninger kollektivtrafikk

300

300

10 Kunstprosjekter ved gang- og
sykkelveier
11 Kart

200

200

800

800

12 Oppgradering av ATP-elsykler

100

100

7 053
812

7 Mobilitetsuka

Total sum

7 865
*) Bidragene fra kommunene er basert
på beregnet folketall ,SSB. Alle bidrag
er deflatorjustert.

Total sum

7 865 *)

1 350

9 215

*) Innsats som dekkes av Agder fylkeskommune. Blir ikke belastet ATP sammarbeidet
sin budsjettramme.

1.Fagsekretariat for ATP- samarbeidet.
Dette er utgiftene for å drive samarbeidet. Det er her lagt inn stillingsressurser tilsvarende 2,6
årsverk i Kristiansand kommune som finansieres av ATP-samarbeidet. I tillegg kommer ett
årsverk i Agder fylkeskommune, som finansieres av fylkeskommunen selv.
2.Politisk sekretariat ATP utvalget
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Det er avsatt noen midler til å drive det politiske sekretariatet for ATP- utvalget sine møter. Dette
består i arkivering, trykking og utsendelser av sakshefter, protokoll, møtelokaler og bevertning
mv. Politiske sekretariat i Agder fylkeskommune utfører dette arbeidet.
3.Kurs / studietur
Det settes av 100.000 kr til kurs og eller studietur for ansatte i de fem kommunene i regionen. For
eksempel kan det være kurs i sykkelplanlegging, konferanser om transport og mobilitet eller en
studietur til en by / kommune som er gode på å planlegge / tilrettelegge for miljøvennlig transport.
4.Fysiske tiltak i kommunene – sykkel, gange og kollektiv
Det settes av 1,8 mill. kr til fysiske tiltak i kommunene. Dette er en sekkepost for kommunene.
Kommunene melder sitt behov til ATP-sekretariatet som avgjør hvilke konkrete tiltak som skal
prioriteres.
ATP-sekretariatet er i dialog med kommunene gjennom hele året for å finne de mest aktuelle
prosjektene med hensyn til gjennomførbarhet og effekten av tiltaket.
5.Skolekampanjer
Dette budsjettet fordeles på to kampanjer på skolenivå: Beintøft og Sykkelopplæring i
barneskolene.
Miljøagentene driver Beintøft kampanjen på nasjonalt nivå. Satsingen på Beintøft i vår region går
ut på å markedsføre kampanjen, slik at flest mulig barneskoleelever deltar. I tillegg brukes midler
til premiering og til å organisere utdeling av premier. Stort sett er det ordførere som deler ut
premier. Beintøft gir mange synergieffekter utenom miljøaspektet: Tryggere skolevei, sprekere
elever, sosiale kontakter elevene mellom og bedre læring når elevene kommer opplagte til
skolen.
Kristiansands Cykelklubb KCK gjennomfører sykkelopplæring i barneskolene. KCK besøker ulike
skoler en dag hvor hver klasse deltar i en time sykkelopplæring. Ulike øvelser øker
trygghetsfølelsen med sykkelen med hjelp av profesjonelle, pedagogiske sykkeltrenere. ATPsamarbeidet har for første gang støttet prosjektet i 2021. Skolene har respondert veldig positivt
på tilbudet og KCK ønsker å utvide tilbudet i 2022.
6.Sykkelglede
«Sykkelglede» er en kampanje som skal fremme sykling i ATP-område året rundt. Kampanjen
innebærer minst en kommunikasjonskampanje til «sesongstarten» om våren og ulike enkelttiltak,
for eksempel: gratis sykkelsjekk, sykkelparade, varme drikker til vintersyklister, utdeling av lys,
olje, refleks i egenregi eller i samarbeid med andre aktører for eksempel universitetet i Agder.
Alle tiltak innen Sykkelglede skal motivere folk til å sykle. Kommunikasjonskampanjen skal
synliggjøre ulike positive effekter ved å sykle. Mange sykler allerede i Kristiansand, og det har
bidratt i mange år til at Kristiansandsregion har nådd nullvekst i personbiltrafikk. Det er spesielt
viktig å fokusere på å øke andel sykkel etter pandemien og etter en periode uten bompenger som
har påvirket reisevaner.
7.Mobilitetsuka
Miljøvennlige reisemidler og nullvekst i personbiltransport fremmes hvert år over hele Europa
gjennom mobilitetsuka som gjennomføres fra 16. september til 22. september. ATP-sekretariatet
ønsker å bruke denne anledningen for å synliggjøre myk transport i Kristiansandsregionen i 2022.
Ulike aktiviteter fra andre ATP-prosjekter kan tilpasses og gjennomføres i mobilitetsuka. I tillegg
ønsker vi sette av penger til dedikert markedsføring og gjennomføring av tiltak i mobilitetsuka.
8.Bymiljøkonferansen 2022
Bymiljøkonferansen har blitt gjennomført hvert år siden 2012. Konferansen gir informasjon og
faglig påfyll om bærekraftig byutvikling med fokus på mobilitet og transport i
Kristiansandsregionen. I 2021 ble konferansen gjennomført digitalt. Det ble en stor suksess. Til
2022 planlegger ATP-sekretariatet å tilby konferanse både fysisk og digitalt. I tillegg skal
Bymiljøkonferansen blir en del av aktivitetene rundt mobilitetsuka.
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9.Utredninger kollektiv
Det settes av 300.000 kr til kollektivformål. Dette er en fast post i budsjettet som dekker
planbehov som måtte oppstå. Midlene finansierer arbeidet med å utrede kollektiv-infrastruktur og
andre kollektivtrafikk relaterte formål.
10.Kunstprosjekter ved gang- og sykkelveier
Forskningen viser at gå- og sykkelturer i et område som oppleves trygt og hyggelig - føles kortere
enn i områder som er grå og kjedelige, og ikke tilpasset myke trafikanter. Brukere til
kollektivtransport er også gående - til og fra bussholdeplassen. Derfor jobber ATP-samarbeidet i
et prosjekt med utforming av uteområder gjennom samarbeid med kunstnere.
11.Kart
ATP-samarbeidet ønsker å opprette godt kartgrunnlag av sykkelveier i Kristiansandsregionen
både digitalt og i papirversjon. Oversikt og kunnskap av veinettet har to hovedbruksområder:
Prioritering av administrasjonsarbeid: Kartlegging gjør det lettere å oppnå optimal prioritering av
vedlikeholdt og utbygging av gang- og sykkelveinettet.
Hjelpemiddel for syklister: Kunnskap om sykkelveinettet er grunnleggende for at flere velger
sykkel. Å finne ut av hvor en kan sykle trygt er viktig spesielt for dem som sykler for første gang.
Kart kan hjelpe med å få oversikt for følgende:
Lengede av turen
Standard på sykkelveien
Stigningsforhold
Orientering
Arbeidet med kartlegging er i startfasen. Det er et langsiktig prosjekt som må oppdateres jevnlig.
12.Oppgradering av ATP el-sykler
ATP har kjøpt inn 47 el-sykler over tid. De fleste ble delt ut til kommunene for noen år siden. Et
lite antall har ikke vært i bruk på grunn av manglende batteri og andre tekniske mangler.
Prosjektet vil finansiere en teknisk gjennomgang og eventuell istandsetting av disse syklene.
Avhengig av den tekniske tilstanden og at det er mulig å anskaffe nye batteri, vil nye batteri bli
innkjøpt og syklene gjort kjørbare. Syklene skal fordeles på nytt etter denne prosessen.

2.4 Nasjonal transportplan
Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram av regjeringen Solberg 19. mars 2021.
Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i
retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt
transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –
tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.
Som statlig finansieringsbidrag er det i handlingsprogrammet satt av egen ramme for
programområdemidler til byvekstavtaler. I tillegg kommer belønningsordningen. Rammene er i
samsvar med NTP. Statens vegvesen har opplyst at rammene til belønningsmidler kun gir rom til
en liten økning sammenliknet med hva byområdene har i dag.
Fylkeskommunedirktøren i Agder har i saken til fylkestinget gitt denne vurderingen av
finansieringen av byvekstavtalene:
Statens vegvesen har lagt til grunn at riksveimidler til programområdene kun skal benyttes langs
riksvei. Unntaket er hovedsykkelveinett med riksveifunksjon som går på kommunal vei eller
fylkesvei.
Basert på statlige føringer gjennom NTP har byregionene hatt fokus på et helhetlig
transportsystem hvor man søker å prioritere og finansiere de gode løsningene uavhengig av
ATP-samarbeidet – Budsjetthefte 2022
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forvaltningsnivå. Fylkesrådmannen mener de statlige finansieringsrammene til byvekstavtalene er
for lave og viser manglende helhetstenkning. Rammene til belønningsmidler er ikke tilstrekkelige
til å dekke behovet for en betydelig økning av driftsmidler til kollektivtransporten. I tillegg er det
behov for finansiering av en rekke infrastrukturtiltak langs kommunal- og fylkeskommunal vei.
Fylkeskommunene har hatt en koordinerende rolle i forbindelse med arbeidet med Nasjonal
Transportplan 2022 – 2033. Sentralt har dette arbeidet vært flyttet til Samferdselsdepartementet
v/statsråden.

2.6 Fylkesveger
Handlingsprogram for fylkesveg i Agder Fylkeskommune ble vedtatt sommeren 2021. Det
økonomiske handlingsrommet for Agder fylkeskommune har blitt mindre, og av tidligere vedtatte
prosjekter er det kun igangsatte prosjekter som automatisk ble videreført i nytt handlingsprogram.
Det er likevel vedtatt gjennomført flere viktige prosjekter i ATP-regionen. Tre delprosjekter av
fv.456 GS Hølleveien, tilskudd til utbedring av kryss mellom fv.401 Høvågveien og fv.494
Dvergsnesveien, samt delfinansiering av fv.3908 fortau Vesterøya er planlagt gjennomført i
perioden. For fv.3908 fortau Vesterøya er foreløpig anslått å koste drøyt 20 mill. kr og det en
forutsetning fra fylkeskommunen for gjennomføring at ATP og Kristiansand kommune stiller med
om lag 7 mill. hver. Det legges i budsjettet 2022 opp til tilleggsbevilgning på 1 mill. kr (fra tidligere
bevilgning på 4) til 5 mill. kr. Det er en forutsetning for denne bevilgningen at prosjektet blir
gjennomført og bevilgningene fra ATP utbetales etterskuddsvis.

2.7 Regionalplan for Kristiansandsregionen (ATP- planen)
Det er igangsatt et arbeid med hovedrevisjon av ATP-planen. Planprogrammet vil bli fastsatt
våren 2022. En legger opp til å vedta ny plan, som også omfatter Lindesnes kommune, i løpet av
første halvår 2023. ATP-utvalget vil bli involvert i planarbeidet i utvalgets møter i 2022.

2.8 Planer for miljøtiltak
Luftkvaliteten i Kristiansand monitorers løpende via luftmålestasjonene i byen. Målingene viser at
luftkvaliteten er innenfor gjeldene grenseverdier.
Det er en rekke faktorer som påvirker luftkvaliteten i byen. De viktigste kildene er vegtrafikken,
skipstrafikken, og vedfyring om vinteren, mens vind og vær påvirker effekten.
Dagens nye busspark sammen med stadig flere el- og hybridbiler er eksempler på ny teknologi
som gir positivt bidrag - med redusert støy og lokalutslipp.
Elektrifiseringen av Danmarks-ferjen når den ligger i havn er et viktig tiltak for å redusere
lokalutslippet her. Det samme gjelder anlegget for cruiseskip som ble åpnet i 2018.
Agder fylkeskommune har vedtatt egen plan om klimanøytralitet og utslippsreduksjoner. Denne
planen vil selvsagt berøre transportsektoren. Det er viktig at kommunene i regionen og
fylkeskommunene kommer fram til felles politikk og tiltak på området. Utslipp i fra biltrafikken blir
et viktig parameter som det skal måles på i en byvekstavtale med staten.
ATP- samarbeidet følger opp og initierer planer for miljøtiltak knyttet til transportsektoren, med
forslag til tiltak og fordeling av ansvar for gjennomføring. Fokus i dette arbeidet er tiltak som kan
støtte oppunder de primære miljømålsettingene ATP- samarbeidet har. Områder som vil kikkes
på er bl.a. lokal næringstrafikk og andre kilder til miljøutslipp fra transport.

2.9 Gang og sykkelvegtilbud
Oppfølging av gang- og sykkelvegtilbudet er det i hovedsak kommunene som tar ansvar for, og
det er avsatt egne bevilgninger til dette arbeidet budsjettet.
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ATP-samarbeidet har fokus på tiltak for å øke bruken av sykkel som alternativt transportmiddel
for bil. Det er derfor viktig oppgave å samordne sykkelstrategien i ATP- område med
sykkelstrategiene til andre veieiere i regionen.
Regionen og byen er i dag blant de fremste i landet i å ta i bruk sykkel som framkomstmiddel.
Bruk av el-sykkel har vokst og bidrar til at flere sykler, bl.a til og fra jobb. El-sykkelen erstatter for
flere bil nummer to. Økt sykling er et resultat av et langsiktig og systematisk arbeid med å utvikle
sykkelvegnettet og sykkelbruken i regionen.
For å nå nasjonale klimamål i regionen vår, vil gåing vil bli viktigere og viktigere for å løse
nærtrafikken. Fokus på prioritet og å gjøre det attraktivt å ferdes til fots på de viktigste gåaksene
er derfor avgjørende. Arbeidet med snarveier er en viktig del av det å fremme gange og bruk av
buss.

2.10 Framkommelighet for kollektivtrafikken
Bilde av kollektivtrafikken hos befolkningen og hos de kollektivreisende påvirkes i stor grad av
hvordan kollektivtrafikken framstår. En viktig faktor i dette er forutsigbarhet – å ha en
kollektivtrafikk som holder rutetidene. Dette sammen med rask framføring av bussene bidrar til at
kollektivtrafikken får bedre konkurranseforhold i forhold til privatbilen. Kostnadene for å drifte
kollektivtrafikken påvirkes også av framkommeligheten til bussene. God framkommelighet bidrar
til å holde kostnadene nede.
ATP- samarbeidet arbeider løpende med tiltak som bedrer bussenes framkommelighet og det er
brukt og planlegges brukt betydelige midler i dette arbeidet.

2.11 Parkering
Parkering er en viktig del av samferdselsplanleggingen. Det jobbes med parkering hos offentlige
og andre interesserte parter i områder det er god kollektivbetjening, men også god
parkeringsdekning. Felles parkeringspolitikk i slike områder vil bedre kollektivtrafikken, sykkel og
ganges konkurransekraft opp mot privatbilbruk. Fjerning av gateparkering i kollektivtraseene i
kvadraturen vil være et viktig grep for å øke framkommeligheten for bussene, syklende og
gående. En del parkeringsplasser er fjernet allerede og det legges opp til at flere vil bli fjernet
etterhvert.
Parkering er en viktig del av Kristiansandskommunes planlegging. Parkering vil bli fulgt opp som
en del arbeidet videre bl.a i ny regional plan for Kristiansandsregionen (ATP- plan).

2.12 Nullutslipp
Nullutslipp innen transportsektoren er et hovedmål i norsk politikk. Det er avsatt midler til å
redusere utslipp innenfor kollektivtrafikken og innfor drosjetransport. Det arbeides konkret med
infrastruktur for nullutslipp. Tre dedikerte ladestasjoner for el-taxi er oppført / under oppføring.
Ladeinfrastruktur for bussene er etablert, og det vil arbeides for å tilrettelegge for flere elektriske
busser i framtiden. Hydrogen er et viktig satsingsområde for tungtrafikk og skipsfart. ATPsamarbeidet vil sammen med bl.a. Agder fylkeskommune, arbeide for at Kristiansandsregionen
ikke sakker akterut i utviklingen av hydrogensamfunnet.
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