
 

 

JA TIL BEDRE BUSS 
GJENNOM FYLKET 

Per Myrstad Kringen: Det skulle vært en buss som gikk gjennom hele fylket til alle døgnets 
tider. Sånn det er nå, er det for eksempel umulig å komme seg fra Mandal til Flekkefjord etter 
17.00 på vanlige hverdager.. Én buss som går til alle byene i Vest-Agder ville jeg brukt mye! 

 

MANDAL 

Louise Pariggi: Jeg bor på Skjernøya, Mandal. Tilhører altså dem som bor litt utenfor 
sentrum. Bussen går noen få ganger om dagen og kun et par ganger i ferie og ingen i helgene. 
Rutene stort sett skolebusser. Og når elvene er litt trege, noe de ofte er, så blir bussen 
tilsvarende sen. Så det er helt umulig å stole på bussen. Og umulig å bruke den til jobb. For få 
ruter, de begynner for sent på dagen (første går ved 8 tiden) og for ofte for sent. Jeg måtte 
derfor gi opp etter ca 6 mnd og kjøpe familiens bil nr to. Noe jeg ikke hadde lyst til i det hele 
tatt. Men etter å ha vært forsinket på jobb 100 ganger, gått i regnet hjem fra E 39 70 ganger så 
gav jeg opp. Dessverre. 

 

LINDESNES 

Siri Mathisen, ansatt på Lindesnes Fyr: Flere turister og sørlendinger hadde tatt turen til 
Norges sydkapp - Lindesnes fyr - dersom det hadde vært mulig å ta buss. Det er gode 
forbindelser både vestfra og østfra med Ekspressbusser, men fra Vigeland til Lindesnes fyr er 



det svært få bussmuligheter. 
Selv om langt de fleste kommer i privatbil har vi jevnlig forespørsler om buss til Lindesnes 
fra både utenlandske og norske som ønsker å besøke Norges sydspiss. 

 

SØGNE 

Tone Martha Sødal: Vi er en familie på fem som bor i et nytt byggefelt på Vognsneset - i 
nærheten av Hellevika/Romsvika på Langenesveien. Hos oss går det, etter siste opptelling, tre 
busser forbi den ene veien, og fem busser den andre veien. I døgnet! 

Om sommeren og i noen ferier går det overhodet ingen busser. Det er fortvilende. For vi har 
heller ikke sykkelsti, eller en gang en veiskulder å sykle på. For ungene er det helt uaktuelt å 
sykle, de tar buss til skolen, og får taxi hjem. Dette betyr at vi må kjøre, kjøre, kjøre, overalt. 
Ille for miljøet - og for samvittigheten.  

Fordi bussene er så få, og sporadiske, blir vi vant til å klare oss uten, så vi får ikke til å 
benytte oss derfor heller ikke av de få bussene som faktisk kjører forbi. Vi er fortvilet - hjelp 
oss!!  

Frode Vestad og Agnes-M. Bjorvand: Vi bor på Vognsneset, og selv om vi er takknemlige 
for de få bussene som går tur-retur Kristiansand, så er de så få at vi ikke benytter oss av dem. 
For hvis vi kan ta en buss TIL jobb, så kan vi f.eks. ikke ta buss HJEM FRA jobb – da er 
avgangene fra Kristiansand sentrum for tidlige på ettermiddagen. (Det går ikke buss etter ca. 
kl. 16.10, og vi er sjelden ferdige på jobb før i 17-tida.) 

Det er også et stort savn at det ikke går en eneste buss i helgene, altså når flere av oss kanskje 
er litt fleksible og godt kunne tenke oss en bytur uten å måtte stresse med bil og bilparkering. 

Det samme gjelder skoleferien om sommeren, da har vi i vår husstand mulighet for litt mer 
fleksible arbeidstider og ville lettere kunnet benytte selv et begrensa busstilbud til og fra jobb 
– men da går det altså ikke en eneste buss fra Vognsneset til Kristiansand sentrum. 

Steffen Aamodt: Jeg bor på Vedderheia i Søgne. Jeg håper på flere lokalruter i Søgne, 
spesielt med tanke på Vedderheia og Ausviga. Ellers så håper jeg på flere ruter i rushtiden 
mellom Tangvall og Kristiansand. 

Martin Christensen: Jeg savner flere avganger ut over kvelden fra Søgne til Mandal. 
Primært i helgene.  



 

MELLOM SØGNE OG SONGDALEN 

Beth Repstad: Jeg vil svært gjerne at det blir mulig å ta buss fra Lohne til Nodeland i 
arbeidstida (08 – 1600). 
 
Jeg bor 1 km vest for Lunde langs gamle E 18. Hvis jeg skal ta buss til jobb og være der kl. 
0800 må jeg starte kl. 0700 hjemmefra og gå / sykle til bussholdeplass på E 39 Eik (ca 2 km) 
Her tar jeg Mandalsbussen til Brennåsen, og er i Brennåsen ca kl. 0730 (hvis det ikke er for 
mye kø på sletta vest for rundkjøringa). 
 
Så kan jeg velge å vente ca 20 min på buss fra Kristiansand til Nodeland eller gå de to km til 
Nodeland. Jeg bruker altså 1 time på turen som tar 10 minutter med bil! 
 
Det er nogenlunde samme rutine for å komme hjem om ettermiddagen. Det er ikke lett å velge 
kollektivtransport når man må bruke så mye av fritida på en reise som i utgangspunktet og 
med bil tar 10 minutter. 

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff: Vi som bor på Nodeland og andre steder i Songdalen 
trenger i blant å komme oss til Søgne - f.eks. til skoletannlegen og annet pga. 
kommunesamarbeid Søgne/Songdalen, til trening, turn, handling eller besøk. Jeg har snakket 
med mange som ønsker seg en direktebuss mellom Songdalen og Søgne på strategiske 
tidspunkt, og som hadde tatt den bussen hvis den fantes. Nå kan det ta lang tid med bussbytte 
i Brennåsen, så man vurderer bil/sykkel/å besøke folk sjeldnere i stedet... 

Inger Johanne Larsen: Det skulle vært en rundrute som går Søgne-Nodeland-Vågsbygd-
Søgne, og motsatt. 

 

 

SONGDALEN 

Christin Jordbrudal: Busstilbudet i Øvre del av Songdalen (Finsland) er omtrent 
fraværende. Og nå har vi mistet 9-bussen, så barnehagen og skolen ikke kommer seg så lett til 
byen lenger. Det er synd. 

 

VENNESLA 

Charlotte Premark Bjørnarå: Jeg tok bussen i september. Bor i Vennesla og jobber i 
Kvadraturen. Kjørte barna til barnehage med bilen, parkerte på Vikeland og tok 
ekspressbussen kl 7.29. Helt supert! Var i byen like utenfor jobben på ca 20 min. Tidligere tok 
bussen 15 min, det enda bedre. Men hvorfor i alle dager har de ikke ekspressbus i retur kl 
16.05 eller 16.15? Det er to avganger fra kvadraturen kl 16.15. En på hver side av elva( nr 30 
og 31) hvorfor kunne ikke en av disse avganger vært ekspressbuss?? Jeg valgte å slutte å kjøre 
buss fordi jeg ikke var hjemme før i fem tida hver eneste dag. De samme som kom på jobb 



07.50 med eksoressbussen har jobbet full dag kl 15.50 og kunne fint rukket 16.05 ekspress. 
Alle har jo parkert eller kommer seg til ekspress-busstoppet på morraen, og krever ikke retur 
til andre stoppesteder. Dette hadde utgjort en stor forskjell. 

Monica Strand Korgerud: For å komme til jobb fra Lomtjønn må jeg først gå 20-25 min for 
å komme til Postgården i Vennesla, busse 15-20 min, så gå nye 10-15 min. Evt. kan jeg ta en 
lokalbuss og slippe unna de første 20-25 minuttene, men da kommer jeg på jobb så tidlig at 
det det nesten blir ett problem for mine kolleger i forhold til at jeg må gå tilsvarende tidlig fra 
jobben for å unngå for mye plusstid. På hjemturen så tar det ytterligere 5-10 min på den 
største gåturen, for den siste lokalbussen har gått lenge før jeg rekker hjem, og det er rimelig 
bra med oppoverbakker fra Postgården til Lomtjønn så her bruker jeg litt lengre tid.  
Jeg bruker altså mellom 45 min til en time hver vei hver dag ved å benytte meg av bussen - 
mot 20 min om jeg hadde tatt bilen, eller 8-9 timer i uken mot 3 timer i uken om jeg hadde 
kjørt selv. 
Det er viktig for meg å være grønn og bruke kollektivtrafikken, men nå begynner jeg å bli lei 
av å tape så mye tid. Det må da være mulig å ha ett bedre tilbud?  

Nicole Nisch: Jeg skulle ønske meg en bus fra Vennesla til Fagerholt, via Ålefjærveien. Det 
er en kjøretur i 20 min. men dessverre er det ikke noe rute der Så jeg må kjøre via 
Kristiansand for å komme meg på jobb. Det tar en time! Det er lenge i forhold til 20 min. 

Kristin Troxel: Hei, vi er en familie med 4 barn fra Kvadraturen med besteforeldre i 
Vennesla som gjerne skulle sett at det gikk flere busser til Vennesla via Ravnåsveien. Også på 
søndager! 

 

KRISTIANSAND 

SYKEHUSET 

Hans Joakim Hauss: Jeg bor på Strømme og arbeider på Sørlandets Sykehus. Jeg sykler hele 
sommeren, og hadde gjerne tatt buss i vinterhalvåret hvis jeg slapp bussbytte med dårlig 
korrespondanse i sentrum. 

Sylvia Løvrak: Jeg bor i Voiebyen og jobber på sykehuset. Jeg hadde tatt bussen til jobben 
hele vinteren hvis det bare gikk direktebuss. Veldig mange av vaktene på sykehuset starter 
halv åtte og åtte om morran. Veldig mye ville vært oppnådd med to direkteforbindelser fra 
Voiebyen som var framme på sykehuset kl 7.15 og 7.45, samt returbuss 15.15 og 15.45. 

Bente Melhus: Det samme gjelder fra Søm til sykehuset. I en travel hverdag er en times 
reisetid hver vei for mye! Direktebuss morgen og ettermiddag hadde garantert fått stor 
oppslutning. Vi er mange som ønsker å tenke miljø, men tiden vår er også kostbar. 

Anne Elise Å. Bruce: Jeg bor i Voiebyen og jobber på Lillebølgen på Eg, dag- og 
kveldsvakter og helgevakter. Jeg hadde tatt bussen til jobb om jeg kunne tatt en buss isteden 
for to (med bytte i byen). Ingen buss går for oss som begynner på jobb kl 7.30 i helgene. 
Skulle ønske det gikk direkte buss til Egsområdet, mange jobber der. 



Rachel Myr: Det er veldig dumt at ikke en vanlig ansatt på Vest-Agders største arbeidsplass, 
som bor i nabolaget med den beste bussdekningen i Kristiansand, kan bruke buss til og fra 
jobb på lørdag og søndag. Jeg arbeider på sykehuset, det går en buss til SSK som er framme 
akkurat i tide til å starte dagvakt lørdagen, men det er ingen andre busser i Kristiansand som 
korresponderer med den. Ingen. Og for sikkerhets skyld starter den bussen i Kvadraturen, ikke 
i Vågsbygd. Eneste tenkelige grunn til at noen tar M3 bussen kl 07 lørdags morgen er å 
komme på jobb på sykehuset, men neida, det går altså ikke an.  
 
På søndag går det ikke an å bruke buss til annet enn å komme hjem fra aftenvakta. Ingen av 
de andre rutetidene egner seg. Første buss søndag morgen ankommer Eg ca 3 timer for sent. 

 

DYREPARKEN OG SØRLANDSPARKEN, Kristiansand:  

Eli Erikssen: Mitt ønske er bussrute fra Søm til Sørlandsparken der jeg har arbeidsplassen 
min. Tar jeg bil, kan jeg gå kl 0745, skal jeg ta buss, må jeg gå hjemmefra kl 0710. Bussen 
går kl 0714 og jeg må bytte buss i Rona. Derfra går det buss til Sørlandsparken kl 0731. 
Vinterstid hender det bussen fra Søm er forsinket og da rekker jeg ikke denne bussen og må 
vente til 0745. AKT sier bussrutene fra Søm ikke er lagt opp til å korrespondere med andre 
ruter. Fra Søm kan en også bytte buss v/holdeplassen ved Varoddbrua, men her er 
fartsgrensen 80, det er dårlig avkjøring og vanskelig å få stoppet bussene.  

Anna Asgard: Vi har årskort i Dyreparken, men utenom sommersesongen går det ingen buss 
dit på søndager… 

 

KONGSGÅRD 2 

Klara Sundstøl: Jeg er 83 år og bor på Kongsgård 2. Jeg kjører ikke bil, og kan ikke komme 
meg til byen etter klokka tre. Om sommeren når skolen har ferie er det enda verre, da går det 
ingen busser. Vi som er eldre har vanskelig for å klare oss uten buss. Forbindelsen her på 
Kongsgård II er fantastisk dårlig. 

Randi Sundstøl: Jeg er på besøk hos mine foreldre på Kongsgård 2. Glad jeg har ben som 
virker fremdeles, har blitt mye spasering de siste dagene. Far på 88 år har fremdeles bil, mor 
skulle gjerne komme seg mer ut men uten buss blir utfluktene begrenset. 

Gudrun Skaar: Beboere på Kongsgård 2 får min fulle støtte. Det er en skam at ikke den 
eksisterende busstraseen kjører over Kongsgård 2. Bussen har kjørt denne ruten i 40 år. 
Traseen de kjører i dag er uten bebyggelse.  

 
 



Wainy Ommundsen: Hei! Jeg bor på Kongsgård 2 og skulle veldig gjerne at buss nr 23 
hadde fått flere avganger om kvelden og i helgene. Siste buss på ukedagene går fra byen kl. 
1625! På lørdag går siste buss tidlig på ettermiddagen, og ingen søndagsbuss overhodet. 
Da vi flyttet hit til området i 1985 hadde vi 1 til 2 busser i timen fra tidlig morgen til sene 
kvelden også i helgene. Dette tilbudet er gradvis blitt redusert og vi står nå igjen bare med et 
minimum. I tillegg til at bussene er nesten ikke eksisterende har de også sluttet og kjøre over 
heia her, men raser avsted nede ved Vollevannet hvor det ikke finnes et hus. Av hensyn til alle 
de flere hundre eldre som tross alt bor her og som nå for det meste må gå mange hundre meter 
ut til E18 burde busstilbudet styrkes på en eller annen måte. 

Cheryl Macdonald: Vi bor på Hestnestangen på ruten til buss nr. 23. Den første bussen går 
kl. 07.20 og slutter å gå kl. 16.30... Det gjør det vanskelig å regne med bussen. Den kan aldri 
brukes til og fra fritidsaktiviteter. Da blir det sykkel til og fra jobb/skole og bil på 
ettermiddagen. Prisen er ikke så viktig når bussen ikke går.  

 

BRÅVANN  

Linn Kamilla Nesheim: Busstilbudet til Bråvann kan en vel kalle dårlig, buss 1 gang i timen 
man-fre frem til kl 18. Etter det er det bare å ta bena fatt. Null tilbud lørdager og søndager! 
Når du først tar bussen, så må du hoppe av med Vågsbygd kirke for i det hele tatt kunne 
komme til byen. Ikke akkurat noe å skryte av. 
 
Caroline Louise Gabrielsen: Jeg har bodd på Bråvann og flyttet derfra. I de aller fleste 
tilfeller er man avhengig av minst to busser for å komme seg noe som helst sted fra Bråvann.  

Heidi Buås: Bor på Bråvann, og det er et j…. sted å bo fordi busstilbudet er elendig. Etter kl 
18:00 går det ingen buss, og i helgen går det ikke buss i det hele tatt. Er det noen som 
fortjener å få mere buss er det Bråvann. Det bor ganske mange på Bråvann og det er ikke bare 
å labbe opp den bakken i regn og på vinteren. 

Rita Takvam: Jeg bor på Eg og var forleden på besøk hos en kollega som bor på Bråvann. 
Der går det ikke buss etter kl 18, så jeg tok voiebybussen og gikk i 15 - 20 min for å komme 
opp, når jeg skulle hjem måtte jeg gå helt ned til Kjosbukta for å få en buss som 
korresponderer med buss til Eg, spasertur på 20 - 25 min. For meg var det fine turer i flott 
høstvær, men det er jo ikke lagt opp til at folk som bor der oppe skal kunne klare seg med 
kollektivtransport. 



RANDESUND 
 

Oddbjørn Sødal Egeland: Jeg ville tatt bussen hvis den gikk til arbeidsplassen min Kringsjå 
skole. Dette er en offentlig grunnskole uten busstilbud.  
 
Vi har bedt om en enslig buss mellom 0730 og 0800 gjennom flere år, men busstilbudet på 
morgenen er utradert. Ergo må man ha bil eller sykkel - og slett ikke alle kan sykle (og det er 
vanskelig om vinteren naturligvis). Gjelder også andre brukere av skolen som foreldre, 
studenter, renholdspersonale m.fl. 
 
AKT snakker om lønnsomhet, Kristiansands politikere peker på fylket og fylket overlater det 
til AKT og Nettbuss. Håpløst at det ikke finnes busstransport til en offentlig skole.  

 

HØIETUN 

Willy Gran: På Høietun hvor vi bor går helgens siste buss fra Kristiansand lørdag 1500 (ca) 
Er du å handler i Kristiansand en lørdag så er bussen stapp full og barnevognene må stå på 
høykant. Kunne jo godt kjørt ett par til i løpet av ettermiddagen. 
 
Nå skulle en jo tro at vi kunne ta Evjebussen nede med riksvei 9 men de stopper bare om de 
vil da de egentlig ikke skal stoppe før Mosby. 
 
Bor man på Høietun må man ha en eller to biler slik det er nå. 

 

HAMRESANDEN 

Marit Løvstuen: Mine jenter tar mye buss mellom Bjørndalssletta og Hamresanden, og dette 
går kjempefint på ukedagene. Derimot i helgene, og da spesielt søndag, er det vanskelig. På 
søndager er det slettes ikke lurt å ha sommerjobb på Hamre Familiecamping....da er du helt 
avhengig av å bli kjørt med bil. Så flere busser i helgene mellom Tveit og byen er mitt store 
ønske!  

 

GRIMSMYRA 

Julie Jørgensen: Det hadde vært veldig nyttig om det kunne settes opp en buss som går 
direkte fra Grimsmyra til universitetet. Tar man bussen 08:48 korresponderer det bare med en 
buss som gjør at man er ved Spichern tre minutter før forelesning, og dermed ender opp med å 
måtte ta bussen en hel time tidligere. Hvorfor slutter også bussene fra Grimsmyra å gå så 
tidlig?  

 



Solveig Unhjem-Stray: Mine foreldre bor på Grimsmyra og reagerer på at det ikke går 
busser derfra på søndager. Og det er dumt at den ofte ikke går lenger en til Henrik 
Wergelandsgate. 

 

GIMLEVANG/SØDAL/KOKLEHEIA 

Anna Aasgard: Etter at 19-bussen ble lagt ned (endret rute til Lund) mangler Kokleheia, 
Sødal og Gimlevang bussforbindelse. Spicheren er et godt stykke unna, og god forbindelse 
med Metrobussen er ikke fullverdig kompensasjon. Vi blir spreke av å sykle eller gå, men 
dersom man har mye å bære på blir det taxi eller be om å kjøre med venner.. Mange eldre i 
området har flyttet som resultat av nedlagt bussrute. Det er fullstendig uakseptabelt at et så 
stort område overhode ikke har bussforbindelse.  

Camilla Juell Moe Bøksle: Vi bor på Kokleheia og savner buss. Også Sødal burde hatt 
mulighet til å ha bussforbindelse til sentrum. Særlig går det ut over eldre mennesker som 
ønsker å bo her, de kan ikke sykle ned glatte bakker på vinteren og det er for langt å gå. 

Pamela Melhus: Ingen busser på Sødal Terrasse siden vi flyttet hit. Vennesla bussen går ikke 
så ofte eller seint og for å komme til jobb på Gimlekollen blir det bytting og venting - mye 
lettere dessverre med bil. Jobbet tidligere på Hånes og det var heller ikke lett å få komme på 
jobb uten å bruke mer enn en time. 

Marit Hagane: Det er for ille at så mange bydeler i Kristiansand har et minimalt eller er helt 
uten busstilbud! Ethvert boområde bør ha et kollektivtilbud. Ned med prisene og hyppige 
avganger så er vi der alle mann! På Skaugo har flere eldre måtte flytte bort pga mangel på 
buss. Og alle studentene som bor i området fortviler fordi det ikke går en eneste buss denne 
veien, heller ikke om kvelden! Siste dagen bussen gikk sin ordinære rute her oppe så måtte jeg 
fram med fotoapparatet! Tenkte jeg måtte vise eventuelle barnebarn at “en gang så gikk det 
buss her på Skaugo” 

 

AUGLAND 

Lene Simonsen: Jeg begynner på jobb enten kl. 5:30 eller kl. 6. Første bussen fra her hvor jeg 
bor (Augland terrasse) går kl. 6. Rute 10, 11 og 12. Men med de høye bussprisene i Kr. Sand 
tviler jeg på om jeg ville latt buss være et alternativ til bil. Jeg jobber i Hannevika, også bor 
jeg jo egentlig veldig sentralt også. Bussruta mi tar jeg fra Vågsbygd Ringvei nesten opp ved 
Åsane. 

SLETTHEIA 

Vidar Jortveit: Jeg bor på Slettheia. Rutetilbudet om søndagen er for dårlig. 
Ingen avganger fra Slettheia eller andre steder forøvrig før kl. 10 (det hender jo at det skjer 
noe i byen eller andre steder før 10.30). Siste avgang fra byen er dessuten allerede 23.05. 
 



Jeg tar av og til ekspressbussen fra Oslo kl. 18, og den er ikke i Kristiansand før 23.15. Da må 
jeg ta taxi hjem hvis jeg har med meg en del bagasje og ikke kan gå fra Blørstad og opp... 

 

GJENNOMGÅENDE RUTER 

Morten Teinum: Jeg bor på Flekkerøya. Jeg hadde tatt bussen til jobben hvis det gikk direkte 
ekspressbuss fra øya til Sørlandsparken. 

 

Brit Johnsen: Jeg bor på Justvik og jobber i Vågdbygd (turnus). Nå kjører jeg bil og bruker 
ca 30 min tur/retur jobb. Dersom jeg skulle tatt buss ville jeg brukt ca 3 timer daglig til/fra 
jobb. Søndager kunne jeg uansett ikke tatt bussen, da første avgang er kl 12.48, og jeg 
begynner kl 07.00 
 
På ukedager må jeg ta bussen kl 5.53 for å nå jobben kl 7.00. I tillegg tar det ca 15 min å gå til 
holdeplassen. Tungvint med minst ett buss-bytte, der jeg må gå gjennom sentrum for å 
komme til neste buss.  

 

Djordje Maric: Ønske: at buss nr 15 fra Tinnheia kjører videre til Lund slik at jeg må ikke 
bytte buss. Før hadde vi direktebuss, det var mye mer praktisk. Jeg bor på Tinnheia og jobber 
på Lund (på Kjøita) 

 

 

 

Busshistoriene er samlet inn i perioden september til november 2012 av Naturvernforbundet. 

Busshistoriene dokumenterer behovet for bedre finansieringen av kollektivtrafikken i Vest-

Agder. 

www.naturvernforbundet.no/vest-agder  

Mer informasjon: Kontakt Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, 

 marterum@naturvernforbundet.no Tlf 97 59 59 67  
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