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4-årig belønningsavtale med Kristiansand kommune og Vest-Agder
fylkeskommune.
Vurdering av rapportering for 2011 og tildeling av midler for 2012

Vi viser til mottatt rapportering for 2011 i tråd med avtalen mellom Samferdselsdepartementet
og Kristiansand kommune/Vest-Agder fylkeskommune innenfor belønningsordningen for
bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

Formålet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i
storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet
kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Avtalene innenfor ordningen skal bidra til
å bygge opp under målsetningene i Klimaforliket og Soria Moria II, og må sees i sammenheng
med etableringen av bypakker. I Klimaforliket står det bl.a. at byområder som ønsker å utprøve
veiprising, differensierte bompenger eller andre trafikkregulerende tiltak skal prioriteres i
belønningsordningen.

På vegne av departementet har Statens vegvesen Vegdirektoratet foretatt en gjennomgang av
rapporteringen, og sammenholdt denne med innholdet i avtalen. Gjennomgangen viser at
avtalen ikke er fulgt verken når det gjelder virkemiddelbruk (rushtidsavgift) eller måloppnåelse
(reduserte trafikk).

Det foreligger ikke vedtak om rushtidsavgift eller andre tiltak med tilsvarende effekt (for
eksempel tidsdifferensierte bompengetakster) i Kristiansand kommune, slik det gjør i Vest-
Agder fylkeskommune. Verken avtalen eller intensjonene i avtalen når det gjelder restriktive
tiltak for mindre bilbruk, slik det er presisert i brev fra Samferdselsdepartementet av
01.07.2011, er altså fulgt opp.
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Avtalen har to hovedmål:
Biltrafikken gjennom bomringen i rushtid (0700-0900) skal i avtaleperioden reduseres med
5 % sammenliknet med 2008. Dette målet er foreløpig ikke oppnådd.
Den samlede biltrafikken i området skal ikke øke fra og med 2010, og helst reduseres. Det
er usikkert om dette målet oppnås.

Disse trafikktallene skal ikke korrigeres for befolkningsvekst. Kristiansand ser derfor ikke ut til
å nå målene om redusert biltrafikk i avtaleperioden 2009-2012. Dette kan skyldes at det ikke er
innført rushtidsavgift (eller andre tiltak med samme effekt) slik som angitt i avtalen, og/eller
sen gjennomføring av kollektivtrafikktiltak som lokale myndigheter ikke kan lastes for.

Videre ser vi at det er brukt mindre til investeringer og mer til drift enn forutsatt, og at det
fortsatt er ubrukte midler fra 2009-2011. Det er opplyst om at gjenstående investeringstiltak for
buss er fullfinansiert og planlagt bygget i 2012, slik at man ved utgangen av perioden vil ha
gjennomført investeringstiltak i tråd med avtalen. Videre pekes det på at det er viktig med tiltak
som sikrer driften av kollektivtilbudet etter avtaleperiodens slutt, for å sikre langsiktig effekt av
ordningen.

Siden det fortsatt er svært usikker om Kristiansand vil nå målene i avtalen, vil
Samferdselsdepartementet følge Vegdirektoratet sitt råd om å avvente utbetaling av midler til
flere av kollektivtiltakene er gjennomført og ny vurdering av måloppnåelsen kan gjennomføres.
Departementet ber derfor om en tilbakemelding på når/om målene forventes nådd og når en
evt. kan gjennomføre en ny vurdering av måloppnåelsen. Vi ber om tilbakemelding på dette
innen 1.06.2012.

Hvis restriktive tiltak i henhold til avtalens innhold og intensjoner blir vedtatt lokalt i løpet av
kort tid, vil vi vurdere en utbetaling av midler på nytt.
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Kristiansand kommune Serviceboks 417 4604 KRISTIANSAND S
Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND S
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