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Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen
I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble
transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å
oppfylle målet om at veksten i persontransporten i de større byene skal tas med
kollektivtrafikk, sykling og gåing. Byutredninger skal gjennomføres for hver av de ni
byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler eller byvekstavtaler, dersom ikke
utredningsbehovet er dekket eller vil bli dekket på annen måte.
I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen
for Kristiansandsregionen.

1. Hensikt med byutredningen
Det er to primære hensikter med byutredningen: Den skal være et kunnskapsgrunnlag der
sentrale muligheter og utfordringer i byområdet belyses, og som sikrer at en velger riktige
virkemidler og strategier i en fremtidig bymiljøavtale eller byvekstavtale. Den skal også være
et bidrag til arbeidet med neste revisjon av Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033).

1.1

Tilrettelegging for bymiljøavtaler eller byvekstavtaler

Byutredningen skal svare ut utredningsbehovet knyttet til inngåelse av bymiljøavtaler eller
byvekstavtaler. Utredningen skal gi et samlet bilde av utfordringene i Kristiansandsregionen.
Den skal belyse hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målet om at veksten i
persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing (også kalt nullvekstmålet for
persontransport med bil). Nullvekstmålet er således det prosjektutløsende behovet i
utredningen. Tiltak som bidrar til å nå nullvekstmålet har effekt på klima og lokal
luftkvalitet, men det er også viktig at de bidrar til effektiv arealutnyttelse og god byutvikling.
Ambisjonen er å få et omforent faglig grunnlag som kan ligge til grunn for forhandlinger om
bymiljøavtale eller byvekstavtale.

1.2

Arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033

Som grunnlag for neste rullering av Nasjonal transportplan er det nødvendig å analysere
langsiktige strategier for utvikling av de større byområdene, blant annet på bakgrunn av den
raske teknologiske utviklingen og endringene i måten å organisere arbeid, fritid og reiser på.

2. Framdrift
Arbeidet skal ferdigstilles og presenteres i to trinn. Trinn 1 skal ligge til grunn for
forhandlinger om bymiljøavtaler eller byvekstavtaler. Det er tatt sikte på at slike
forhandlinger skal kunne starte etter at Nasjonal transportplan 2018-2029 er behandlet i
Stortinget. Dette betyr at byutredningens trinn 1 bør være ferdig i løpet av 2017 eller
tidligere.
Trinn 2 kan være ferdig senere. Tidspunktet for dette må tilpasses fremdriften av arbeidet
med NTP 2022-2033 og de lokale forholdene.
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Det må tidlig i arbeidet med byutredningen utarbeides en framdriftsplan for det lokale
arbeidet.

3. Innhold
Hovedinnholdet i byutredningen skal være:
1. Beskrivelse av dagens situasjon, forventet utvikling og utfordringer. Aktuelle temaer er
trafikk, klimagassutslipp, arealutvikling, luftforurensning, trafikksikkerhet.
2. Behovsanalyse knyttet til nullvekstmålet
For eksempel forventet utvikling av transportbehov.
3. Strategier og tiltak for å nå nullvekstmålet.
Alle typer av lokale tiltak skal inngå, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som er
ansvarlig. Dette omfatter
a. Arealbruk
b. Kollektivinfrastruktur og tilbud, vurdering av kostnader for både investeringer og
driftstilskudd
c. Tilrettelegging for gående og syklende – infrastruktur og drift
d. Bilregulerende tiltak (parkering, brukerbetaling og liknende) og eventuell
omlegging av vegsystem
e. Holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging
f.

Aktuelle veg- og jernbaneinvesteringer

g. Eksisterende og nye teknologiske løsninger som kan ha innvirkning på valg,
tidspunkt for gjennomføring og/eller effekter av tiltak
4. Stamnett for kollektivtrafikken
Et stamnett for kollektivtrafikken med knutepunkter skal defineres, dersom dette ikke
allerede er gjort.
5. Sammenhengende hovednett for sykkel
Et sammenhengende hovednett for sykkel med god kobling til kollektivnettet, og særlig
knutepunktene, skal også beskrives.
6. Næringstrafikken
Det skal beskrives hvordan næringslivstrafikkens behov kan ivaretas. Aktuelle tiltak for
næringslivets transporter skal også vurderes opp mot nullvekstmålet for persontransport
med bil.
7. Knutepunktsfunksjon
Byutredningene skal også vise hvordan byområdene fortsatt skal ivareta sin
knutepunktsfunksjon og sørge for at gjennomgående nasjonal og regional gods- og
persontransport sikres framkommelighet.
8. Virkemiddelpakker
Med utgangspunkt i KVUen og regionens «Grunnlagsdokument for BMA for
Kristiansandsregionen» skal det gjøres analyser av flere mulige virkemiddelpakker for å
nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Dersom partene ønsker å definere mer
ambisiøse mål enn nullvekstmålet for persontransport med bil må dette komme i tillegg
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til analyser av nullvekstmålet. Måloppnåelse knyttet til andre mål (for eksempel miljø,
fremkommelighet mv) kan omtales, men nullvekstmålet er hovedmålet i utredningen.
9. Analyser og beregninger
Det skal gjennomføres transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger av de
ulike pakkene av tiltak. Det skal ikke konkluderes med én anbefaling i utredningen.
Hvilke tiltak som skal gjennomføres avgjøres gjennom forhandlingene om bymiljøavtale
eller byvekstavtale.
Tidsperspektivet for analysene i byutredningene er 2030, dvs. planperioden for NTP,
men byutredningen skal også sees i et mer langsiktig perspektiv.
Analysene og beskrivelsene skal så langt som mulig ta utgangspunkt i eksisterende data
og utredninger. NTP 2018-2029 og underlagsmateriale som er utarbeidet i
NTPprosessen er også et viktig utgangspunkt for byutredningene.
Transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger skal så langt som mulig
gjennomføres med den samme metodikk og ved bruk av de samme verktøyene. Dette
gjør det mulig å sammenligne utredningene og få et likartet grunnlag for forhandlingene
om bymiljøavtaler eller byvekstavtaler.
10. Metode
Transportetatene har en felles metodikk for transportanalyser og samfunnsøkonomiske
beregninger som skal brukes i byutredningene. Det er imidlertid også behov for
supplerende analyser, for eksempel når det gjelder nytten av gange- og sykkeltiltak.
Statens vegvesen vil, i samarbeid med Jernbanedirektoratet, utarbeide retningslinjer for
metodebruk og analyser. Utviklingen av retningslinjene vil skje i dialog med lokale
parter (regionvegkontorer, kommuner, fylkeskommuner). Arbeidet vil skje parallelt med
oppstart av byutredningsarbeidet. Det vil legges opp til en fleksibel tilnærming slik at
det tas hensyn til problemstillinger som dukker opp underveis i arbeidet med
utredningene.

4. Forholdet mellom byutredningen og KVU Kristiansandsregionen
Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen ble vedtatt av
regjeringen i 2012. KVUen omfatter Birkenes, Iveland (senere innlemmet i ATP-samarbeidet),
Lillesand, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner.
Rammer for videre planlegging ble gitt i brev fra Samferdselsdepartementet datert 9. juli
2012. KVU og KS1 samt nasjonale føringer fra blant annet Nasjonal transportplan 20142023
(NTP) og Klimaforliket, datert 7. juni 2012, er lagt til grunn i det videre arbeidet.
Det arbeides med bompengepakke og det foreligger et grunnlagsdokument for
bymiljøavtale, som må sees i sammenheng med byutredningene.
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4.1

Målene i KVU

Samfunnsmålet for KVU for Kristiansandsregionen er at transportetterspørselen innen 2040
skal håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte. KVUen ble utarbeidet før nullvekstmålet
ble vedtatt i Klimaforliket og NTP 2014-2023. I planleggingen av en bompengepakke og
Grunnlagsdokument for bymiljøavtale er imidlertid nullvekstmålet lagt til grunn. Dette er i
tråd med bymiljøavtalenes/byvekstavtalenes målsetting, som skal være grunnlaget for
byutredningen.

4.2

Analyser av virkemiddelpakkene som omfatter anbefalt konsept i KVU

I byutredningen skal det legges til grunn at nullvekstmålet nås i bymiljøavtalens eller
byvekstavtalens avtaleperiode. Utredningen skal ha en enklere form enn KVU.
I sammensetningen av investeringstiltak skal anbefalt konsept i KVU for
Kristiansandsregionen (2011) og Grunnlagsdokumentet for bymiljøavtale for
Kristiansandsregionen være et utgangspunkt.
I byutredningen skal det gjøres analyser av flere virkemiddelpakker. Den konkrete
sammensetningen av virkemiddelpakken avgjøres av partene i samarbeid. Pakkene kan for
eksempel ha ulik «dosering» av sykkeltiltak, kollektivtiltak og bilregulerende tiltak, og ulik
rekkefølge i tid. Det forutsettes at mobiliteten og framkommeligheten er god, og at
virkemidlene vurderes ut fra effektiv ressursutnyttelse. Det legges til grunn at
totalmobiliteten skal opprettholdes. Transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger
samt andre relevante virkninger av virkemiddelpakkene skal presenteres.
4.3

Avgrensning av området

Bymiljøavtalen eller byvekstavtalen bør avgrenses til et geografisk område der det er relevant
og rasjonelt å legge til grunn nullvekstmålet for persontransport med bil. Det er naturlig at
en bymiljøavtale eller byvekstavtale omfatter Kristiansand kommune og ev
omegnskommunene (Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand, Songdalen, Søgne og
Vennesla kommuner). Denne problemstillingen bør belyses i byutredningen. Byutredningen
må ta hensyn til trafikken som genereres i hele det funksjonelle bo- og
arbeidsmarkedsområdet. Arealplanleggingen i omegnskommunene påvirker muligheten for
Kristiansandsområdet å oppfylle målet. Det må vurderes om også tiltak i
omegnskommunene skal inngå i byutredningen.
5. Organisering av arbeidet
Arbeidet med byutredningen skal skje lokalt i samarbeid mellom Statens vegvesen,
Jernbanedirektoratet, Vest-Agder fylkeskommune og aktuelle kommuner. Statens vegvesen
Region sør skal ha ansvaret for å lede prosjektarbeidet.
I rammeverket bymiljøavtalene er det et krav at styringsgrupper for bymiljøavtaler skal
organiseres etter modell fra Oslopakke 3 (jf. brev fra SD til Vegdirektoratet datert 2. juni
2014). Styringsgruppen for bymiljøavtale/byvekstavtale i Kristiansandsregionen er etablert
som forutsatt i rammeverket, og vil fungere som styringsgruppe for byutredningen.
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I samarbeid med Jernbanedirektoratet utarbeider Vegdirektoratet utkast til mandat for
byutredningen og forankrer dette i styringsgruppen for Nasjonal transportplan og
styringsgruppen for Bymiljøavtalen i Kristiansandsregionen (jf. avsnittet over). Det skal også
forelegges Samferdselsdepartementet før det vedtas av Vegdirektoratet.
Statens vegvesen Region sør tar initiativ til oppstart av arbeidet så snart mandatet er vedtatt.
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Dette dokumentet er utarbeidet for å vise hvordan Kristiansandsregionen planlegger for en fremtidig
Bymiljøavtale og hvilke prioriteringer som er gjort for at regionen skal kunne nå målet om at all vekst i
persontransporten skal tas av kollektiv, sykkel og gange.
Dokumentet er delt inn i fire deler:
1. Bakgrunn. – føringer, målsettinger, status og utviklingstrekk, virkemidler og finansieringskilder.
2. Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen – Strategier og hovedsatsninger, virkninger og finansiering
3. Rapportering og oppfølging – forslag til hvordan systemet for måling, rapportering og evaluering
kan utformes.
4. Vedlegg og rapporter.
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Forord
Personbiltrafikken i de store byene i Norge har økt betydelig de senere årene og har medført økt
trafikkbelastning, mere kø, mer lokal forurensning og økte klimagassutslipp. Man har etter hvert
kommet til en erkjennelse av at man ikke lenger bare kan bygge seg ut av problemene. Istedenfor å
håndtere trafikkveksten med en ensidig økning i kapasiteten på vegene, må det stimuleres til at flere lar
privatbilen stå og istedenfor bruker kollektivsystemet, sykler eller går.
I Nasjonal Transportplan 2014-2023 (NTP) legges det opp til at de ni største byene skal inngå
bymiljøavtaler med staten på bakgrunn av et mandat fra Samferdselsdepartementet. Avtalene skal være
helhetlige og se tiltak innenfor veg, kollektiv, sykkel og gange samt areal og parkering under ett, for på
den måten å få best mulig effekt.
De syv kommunene og de to fylkeskommunene i Kristiansandsregionen samarbeider om areal og
transportløsninger i ATP-samarbeidet. Det er disse syv kommunene (Kristiansand, Søgne, Songdalen,
Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand), de to fylkeskommunene og Statens Vegvesen som har laget et
forslag til en Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen.
Hensikten med avtalen er at regionen skal nå den overordnede målsettingen om nullvekst for
personbiltrafikken. Dette er en ambisiøs målsetting som krever en helhetlig tilnærming til regionens
transportutfordringer.
En omlegging til et grønnere transportsystem krever store investeringer og forslaget til avtale legger til
grunn en betydelig regional finansiering gjennom bompenger og bruk av fylkeskommunale og
kommunale midler. Samtidig må staten bidra med betydelige beløp for at de overordnede
målsettingene skal nås.
Det foreslås en kraftig satsning på kollektivtransport og ytterligere satsning på tiltak innenfor sykkel og
gange. Kristiansandsregionen har satset tungt på sykkel og oppnådd en svært god sykkelandel de senere
årene. Kristiansand er blant annet utpekt som sykkelby nummer to flere år på rad. Forslaget til en
Bymiljøavtale vil forsterke denne satsningen ytterligere.
Regionen ønsker fortsatt vekst i næringslivet og legger i forslaget til rette for en god trafikkavvikling
gjennom byen og til/fra havneområdet og jernbanens godsterminal. Kristiansand er et
transportknutepunkt på Sørlandet og det er viktig at gjennomgangstrafikken og næringslivets behov for
et effektivt transportsystem ivaretas.
Gjennomgangstrafikken og næringstrafikken skal være unntatt når det gjelder rapportering på målet om
nullvekst.
Kristiansandsregionen har en gledelig utvikling når det gjelder nullutslippsbiler. En stadig økende andel
av nye biler som selges i regionen er elbiler. I en Bymiljøavtale vil et av kriteriene som blir målt være CO₂
utslipp fra biltrafikk og i denne sammenheng vil elbil-andelen bidra positivt til måloppnåelsen. Elbil
andelen som passerer bomstasjonene var ca 5,4 % og er fortsatt stigende. I forhold til
trengselsproblematikken og svevestøv vil imidlertid ikke el-biler bidra positivt slik at el-biler skal telles på
lik linje med øvrige biler.
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I årene fremover kan det også tenkes at det vil komme flere alternative energibærere for utslippsfrie
personbiler.
Areal- og parkeringspolitikken må brukes for å styre etablering av nye boliger og arbeidsplasser slik at
behovet for bruk av privatbil reduseres. Det må bygges tett, med nærhet til eksisterende kollektivakser
og gang- og sykkelveinett.
Tiltakene i en Bymiljøavtale vil være rettet både mot et forbedret miljø og redusert trengsel i trafikken –
unngå køproblemer og redusere forurensningen fra trafikken.
Forslaget til Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen sikter mot at et mer effektivt kollektivsystem og
bedre tilrettelegging for syklende og gående skal gjøre det enklere å la bilen stå, og oftere dekke
transportbehovet med kollektiv, sykkel og gange.
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Del 1 av dokumentet viser hva som ligger til grunn for arbeidet med en fremtidig Bymiljøavtale. Hvilke
føringer som er gitt fra statlig hold, status og utviklingstrekk, målsettinger og virkemidler, samt de
forpliktelser som ligger på regionen i forhold til bompengefinansiering.
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1. Sammendrag
Bymiljøavtalen skal gi en helhetlig løsning for de trafikale utfordringene i Kristiansandsregionen, slik at
nullvekstmålet for personbiltrafikken nås. Den foreslåtte porteføljen vil gi en betydelig kapasitetsøkning i
kollektivsystemet. Dette vil sammen med den fortsatte satsningen på sykkel- og gangetilretteleggingen
gjøre at regionen vil kunne nå målsettingen om nullvekst, dersom det også legges opp til en areal- og
parkeringspolitikk som stimulerer til redusert behov for bilkjøring.
Bymiljøavtalen vil ha flere finansieringskilder. Den viktigste kilden er lokal finansiering gjennom en
bompengeordning. En ny bompengeordning vil måtte fremmes som en Stortingsproposisjon. Denne må gå i
et parallelt løp med en Bymiljøavtale.
Dersom den foreslåtte porteføljen skal gjennomføres er regionen avhengig av en betydelig statlig
medfinansiering.
Nedenfor følger et kort sammendrag av det faglige grunnlaget for en bompengeproposisjon og forslaget til
en Bymiljøavtale.
1.1. Bompengeordning
Statens vegvesen jobber med å ferdigstille en mulighetsstudie for forslag til bompengeordning i
Kristiansand. Dette utformes iht vanlig prosedyre for ordinære bompakker og i samarbeid med
prosjektledelsen for Bymiljøavtale Kristiansandsregionen, prosjektledelsen og vegdirektoratet. Det skal
være lokalpolitisk tilslutning til bompengeordningen som fremmes for behandling i Stortinget. I første
omgang vil dette være et prinsippvedtak rundt bompengeordningen, finansiering og en «grov» portefølje.
Hjemmel til bompengeinnkreving er gitt i veglovens paragraf 27. Ut fra forarbeidene til loven må
paragrafen oppfattes slik at de som avkreves bomavgift skal ha nytte av tiltaket som finansieres. Det stilles
ikke samme direkte krav til sammenheng mellom nytte og betaling når det gjelder bomfinansiering av
bymiljøavtaler.
Bompengeordningen skal legges til grunn for en helhetlig bymiljøavtale.
1.2. Bymiljøavtalen
Gjennom NTP er det fastlagt at de ni største byene skal fremforhandle bymiljøavtaler for alle
transportformene. Hver av de ni byregionene skal utfra sine spesifikke utfordringer utarbeide en helhetlig
plan for hvordan utfordringene i transportsystemet sett sammen med arealpolitikk og restriktive tiltak skal
løses og hvordan de sentrale målsettingene skal nås.
Det har i arbeidet med et forslag til portefølje blitt lagt vekt på at tiltakene skal henge sammen slik at man
får helhetlige løsninger som sammen gir god måloppnåelse.
De vegprosjektene som er foreslått har sitt utspring i Konseptvalgutredningen (KVU) for samferdselspakke
for Kristiansandsregionen (KVU). Det «tyngste» prosjektet er Gartnerløkkaprosjektet – fordelt over tre
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ulike faser. Innhold og omfang av utbyggingsfasene for Kolsdalen til Breimyr må vurderes blant annet på
bakgrunn av fremdrift for E18/E39 Ytre ring og Breimyr – Vigeland. Gartnerløkkaprosjektet vil gi en god
trafikkavvikling i den mest trafikkbelastede delen av Kvadraturen. Prosjektet vil samtidig gi bedre
fremkommelighet for kollektivtransporten og binde sammen sykkelekspressveien. Prosjektet vil også gi en
ny og vesentlig forbedret adkomst til havna for både reisende og godstrafikken inn og ut av landet.
Inkludert i prosjektet er bygging av omlastningsspor til fergeterminalen. Oppgraderingen av RV9 vil samtidig
gi bedre adkomst til jernbanens godsterminal på Langemyr.
Kristiansandsregionen har gjennom et målrettet arbeid fått en meget god sykkelandel og dette forslaget til
portefølje vil ytterligere legge til rette for at flere reisende kan velge sykkel og gange.
I forslaget til portefølje ligger det blant annet flere store prosjekter på sykkelekspressveien langs øst/vest
aksen gjennom byen.
I tillegg foreslås det gang- og sykkeltiltak i kommunene. Disse er alle prioritert blant annet ved bruk av ATPmodellen med unntak av Iveland hvor det er foreslått en uspesifisert post til mindre GS tiltak.
Av gangetiltak er det aksen fra universitetet over Lund torv og inn i Kvadraturen som er det mest
omfattende. Det gjenstår her en del arbeid med å finne detaljløsningene for både gange, sykkel og
kollektivtransport.
Det legges i forslaget opp til en betydelig satsning på kollektivtransport. Kapasiteten i systemet må på sikt
nesten dobles for å kunne håndtere forventet trafikkvekst. Det legges hovedvekt på metro-aksen øst/vest.
Det legges samtidig til rette for at bussparken etter hvert skal bestå av lavutslippskjøretøy
(elektrifiseringsstrategi).
Det planlegges kollektivterminaler i alle de omkringliggende kommunene med innfartsparkering langs de
sentrale innfartsårene til Kristiansand.
Det er utarbeidet en regional areal og transportplan for Kristiansandsregionen (ATP planen). Denne planen
viser hvor videre utbygging skal lokaliseres. Det vil være sentralt for måloppnåelsen at planen følges.
Utbyggingsmønsteret sammenfaller med de sentrale kollektivaksene.
Planen skal rulleres i kommende fireårsperiode (2016-2019). I denne rullering må tiltak og bestemmelser
ses i lys av nullvekstmålet.
Det arbeides i tillegg med en metode for rangering av utbyggingsområder i forhold til de sentrale
målsettingene.
I Kristiansand arbeides det med en gatebruksplan inkludert en parkeringsstrategi for å legge mest mulig av
parkeringsplassene under bakkenivå og fjerne gateparkeringen i deler av Kvadraturen. På denne måten kan
sentrum åpnes opp for gående og syklende samt kollektivtransport. I denne sammenheng ses det på
aktuelle løsninger for kollektivtransport gjennom bysentrum.
I de omkringliggende kommunene legges det til rette for parkeringsmuligheter i tilknytning til
kollektivterminalene slik at reisende kan kjøre bil inn til kollektivterminalene og reise kollektivt derfra, dvs
sammensatte reisekjeder.
De foreslåtte tiltakene er satt sammen til en helhetlig portefølje. Urbanet Analyse har gjennomgått
porteføljen, og vurdert om tiltakene vil være tilstrekkelig for å nå nullvekstmålet. Gjennomgangen viser at
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regionen kan nå målet forutsatt at det inkluderes adekvate tiltak innenfor areal og parkering (areal og
parkeringstiltakene var ikke klar da gjennomgangen ble foretatt).

2. Bakgrunn
I dette kapittelet beskrives bakgrunnen for hvorfor det nå skal utarbeides bymiljøavtaler for de største
byene i Norge og hva som skal ligge til grunn for avtalene. Det beskrives også hvordan dagens system med
bompengeordning og belønningsmidler fungerer.
2.1. Bymiljøavtale
Bymiljøavtalene er en ny ordning som skal sikre at det ikke skal være vekst i personbiltrafikken i de største
bymområdene. Hele veksten skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

2.1.1. Hvorfor Bymiljøavtaler
Personbiltrafikken i de store byene i Norge har økt betydelig gjennom mange år og har medført økt
trafikkbelastning, mere kø og økt forurensning. Man har etter hvert kommet til en erkjennelse av at det
ikke lenger er mulig å bygge seg ut av problemene. Istedenfor å håndtere trafikkveksten med en ensidig
økning i kapasiteten på vegene, må det stimuleres til at flere lar privatbilen stå og istedenfor bruker
kollektivsystemet, sykler eller går.
I Nasjonal Transportplan (NTP) legges det opp til at de ni største byene skal inngå bymiljøavtaler. Avtalene
skal være helhetlige og se tiltak innenfor veg, kollektiv, sykkel, gange, areal og parkering under ett, for på
den måten å få best mulig effekt. Alle virkemidlene skal ses under ett.

2.1.2. Hva må ligge til grunn for en Bymiljøavtale
Styringsgruppen har i arbeidet lagt til grunn at det skal være:
 En styringsdyktig organisasjon
 En bærekraftig arealpolitikk
 En velbalansert portefølje
I tillegg til dette kommer de føringer som ligger i NTP kap. 9.5.1. vedr. "generelle krav til rammer,
avklaringer og vedtak i helhetlige bymiljøavtaler".
2.1.2.1. En styringsdyktig organisasjon
Arbeidet med Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen er organisert med en styringsgruppe bestående av
representanter fra Knutepunktskommunene, Vest Agder fylkeskommunene, Statens Vegvesen og
Jernbaneverket. Arbeidsgruppen har bestått av:
 Ordføreren i Kristiansand (leder), Pt Harald Furre
 Fylkesordfører i Vest Agder, Pt Terje Damman
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 Nestleder i ATP, Pt Torhild Bransdal (representant for knutepunktskommunene)
 Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Lars Aksnes / Kjell Inge Davik
 Jernbaneverket, Lars Christian Stendal
I tillegg møter Fylkesmannen i Vest Agder som observatør – Pt Magnus Thommasen.
Det er tilsatt egen prosjektleder for arbeidet og på administrativt nivå er arbeidet organisert i ulike
arbeidsgrupper med representanter fra partene.
Figuren nedenfor viser hvordan arbeidet er organisert.

Styringsgruppe

ATP – utvalget
(rådgivende)

Politikk
Administrasjon
k

Prosjektledelsen

Kommunikasjon
Finansiering og virkemidler

Veg

Kollektiv

Sykkel og gange

Sykkel

Gange

Illustrasjon 01 - Organisering
Det er etablert et organisatorisk skille mellom politikk og administrasjon.
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Styringsgruppen har nedsatt et forhandlingsutvalg som skal forestå forhandlingene med staten. Utvalget
består av:
a) Ordføreren i Kristiansand
b) Fylkesordføreren i Vest Agder
c) ATP's representant i Styringsgruppen

2.1.2.2. En bærekraftig arealpolitikk
ATP – samarbeidet har utarbeidet en felles arealplan for de syv samarbeidende kommunene (Regional plan
for Kristiansandsregionen 2011-2050). Planen legger til grunn at fremtidige utbygginger skal skje langs
kollektivakser og kollektivknutepunkter. Denne planen ble vedtatt i 2011 og skal rapporteres på innen fire
år og rulleres innen 8 år, dvs i løpet av 2018.
Det er i forbindelse med Bymiljøavtalen foretatt en gjennomgang i 2015/16 med kommunene mht til
hvordan planen er fulgt opp og hva som har skjedd av utvikling siden planen ble vedtatt. Foreløpig
kartlegging tyder på at det har vært arbeidet godt med fortetting.
Det arbeides også med en metode for rangering av utbyggingsområdene i hver kommune i forhold de
målsettingene som ligger til grunn for Bymiljøavtalen. Rangeringer vil inngå som en del av
beslutningsgrunnlaget for arealpolitikken.
Det er nærmere redegjort for arealpolitikken i Del 2, kap. 3.4.2

2.1.2.3. En velbalansert portefølje
Det er satt sammen en helhetlig portefølje for Kristiansandsregionen som er balansert mellom de ulike
transportformene. Det er nærmere redegjort for satsningsområdene og porteføljen i Del 2.
Porteføljen er satt sammen slik at man utfra en helhetlig vurdering kan nå de fastsatte målsettingene. For å
ha en uhildet gjennomgang av porteføljen i forhold til måloppnåelse har Urbanet Analyse vært engasjert til
å gjøre en kvantitativ og kvalitativ gjennomgang av den foreslåtte porteføljen. Utredningen konkluderer
med at Kristiansandsregionen vil kunne nå nullvekstmålet med den foreslåtte porteføljen. Det tas imidlertid
forbehold om at det sammen med tiltakene også må tas i bruk adekvate tiltak innenfor areal og parkering.
På tidspunktet hvor Urbanet Analyse gjorde vurderingen var det ikke fastlagt tiltak innen disse feltene.
Dette har kommet til i etterkant.
Rapporten fra Urbanet Analyse følger som vedlegg 9.
2.1.3. Regionalt samarbeid - ATP
Kommunene i Kristiansandsregionen har etablert et areal- og transportsamarbeid (ATP). Det er de syv
kommunene Kristiansand, Søgne, Vennesla, Songdalen, Iveland, Birkenes og Lillesand som sammen med
Fylkeskommunene i de to Agderfylkene samarbeider. Gjennom dette samarbeidet er det vedtatt en felles
arealplan; Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050.
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Det regionale samarbeidet i Knutepunkt Sør dekker et stort areal. Bysentrum og de bynære områdene
utgjør et relativt sett lite område, og det er her hovedtyngden av befolkningen bor og arbeider.
De seks omkringliggende kommunene har hvert sitt senter med sentrumsfunksjoner.

5200

1300

6.500 14.400
10.700
89.100
11.300

Bysentrum og
bynære områder

Illustrasjon 02 – Avtaleområdet med antall innbyggere i hver kommune pr utgangen av 3 kvartal 2016.
Totalt innbyggertall pr. utgangen av 3 kvartal 2016 er ca 138 000.
2.1.4. Måleområdet
Det regionale samarbeidet dekker alle de syv kommunene, men det foreslås at selve måleområdet dekker
et mindre geografisk areal. Dette fordi bosettingsmønsteret er klart sentrert til Kvadraturen, de bynære
områdene og de omkringliggende kommunesentrene. Måloppnåelsen må ses i direkte sammenheng med
hvor det er rasjonelt å sette inn tiltak og hvor tiltakene har størst effekt på nullvekstmålet. Samtidig kan
avtaleområdet inkludere omkringliggende kommuner da blant annet arealpolitikken i disse kommunene
påvirker mulighetene for å oppfylle nullvekstmålet. Dette gjelder særlig bosettingsmønster, innpendlig og
etablering av et rasjonelt kollektivtilbud.
I dette forslaget er tiltakene i hovedsak foreslått der de vil ha størst effekt. Det vil si i byen og de bynære
områdene, kommunesentrene samt innfartsårene fra de omkringliggende kommunene. De foreslåtte
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målepunktene sammenfaller i stor grad med etablerte målepunkter i området. Øvrige etablerte
tellepunkter i vegsystemet brukes til å verifisere trafikkstrømmer og eventuelt prioritere korrigerende tiltak
i forbindelse med porteføljestyring.
De etablerte tellepunktene i regionen er vist på kartet under. De tellepunktene som er foreslått til
målepunkter for Bymiljøavtalen er markert med rødt. Nærmere beskrivelse av målepunktene fremkommer
i del 3, kap. 1.

Illustrasjon 03 – Telle- og målepunkter
De foreslåtte målepunktene vil fange opp trafikkstrømmene vestfra (Søgne og Songdalen), nordfra
(Vennesla og Iveland) og østfra (Lillesand og Birkenes), samt inn til Sørlandsparken og mellom Kvadraturen
og bydelen Lund.

2.2. Underliggende dokumenter
I dette kapittelet er det gitt en kort gjennomgang av de underliggende dokumentene som legger føringer på
arbeidet med Bymiljøavtalene.
2.2.1. Nasjonal transportplan
Inneværende NTP (2014-2023) omtaler Bymiljøavtaler for de ni største byene. I tillegg nevnes retningslinje
to (R2) for kommende revisjon av NTP. Det arbeides med forslag til ny NTP 2018-2029.
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Det vises i denne forbindelse også til brev datert 2 juni 2014 fra Samferdselsdepartementet til
Vegdirektoratet.
Det er NTP som stiller opp hensikt, målsettinger og krav til fremtidige Bymiljøavtaler. De konkrete kravene
til en fremtidig Bymiljøavtale fremgår av NTP kap. 9.5 – boks 9.1:

Boks 9.1 Generelle krav til rammer, avklaringer og vedtak i helhetlige bymiljøavtaler
KS1:
-

KVU og KS1 for Byområdets transportsystem er gjennomført. Regjeringens føringer er fulgt
opp.
- Gjennom KVU/KS1 er det synliggjort hva som må til for at persontransportveksten skal tas
med kollektivtransport, sykling og gange. KVU/KS1 suppleres dersom dette ikke er tilfelle.
- Om nødvendig er KS2 for større enkeltprosjekt gjennomført.
Mål og innsatsområder:
- Klimaforlikets mål om at veksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange legges til
grunn.
- Langsiktige mål og mer kortsiktige etappemål er vedtatt.
- Lokalt vedtatte mål harmonerer med nasjonale mål.
- Hovedinnsatsområder er avklart mellom partene. Det kan f.eks. være stamnett for
kollektivtrafikken, større kollektivinvesteringer og hovednett for syklende og gående.
- Innføring av restriktive tiltak må være avklart.
Arealplanlegging:
- Regional eller interkommunal arealplan etter Plan- og bygningsloven er vedtatt eller er
vedtatt utarbeidet/revidert i tråd med målene i den helhetlige bymiljøavtalen, og med
intensjon om en konsentrert arealbruk som bygger opp under knutepunkt og mer
kollektivtransport, sykling og gange. Det forutsettes at føringer fra regionale eller
interkommunale planer følges opp i den kommunale arealplanleggingen.
Finansiering:
- Brukerbetaling som bidrar til finansiering er avklart. Det er gjort nødvendige vedtak på
kommunalt og fylkeskommunalt nivå i tråd med kravene for ordinære bompengepakker.
- De ulike forvaltningsnivåenes bidrag til finansiering er konkretisert og vedtatt lokalt. Staten
gjør sitt vedtak ved behandling i Stortinget.
- Drift av kollektivtilbudet er avklart. Dersom en økning av tilbudet skal inngå, må dette være
avklart.
Styringssystem:
- System for styring av gjennomføringen og oppfølging av økonomi er avtalt.
Indikatorsystem for måloppnåelse er avtalt.

Illustrasjon 04 – NTP sine krav til rammer, avklaringer og vedtak.
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2.2.2. Føringer / bestillinger fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har gitt føringer for arbeidet med bymiljøavtaler i brev datert 2014.06.14:
"Fastsettelse av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige Bymiljøavtaler".
I tillegg til dette er det utarbeidet utkast til mandat for "byutredninger". Byutredningene skal utarbeides for
de byene som skal utarbeide Bymiljøavtaler. Arbeidet skal gjøres i regi av Statens Vegvesen og
styringsgruppen for Bymiljøavtalen skal også være styringsgruppe for arbeidet med byutredning.
Mandatet er pt ikke endelig vedtatt, men det forutsettes at fase 1 av utredningen skal være ferdig i løpet av
2017. Fase 2 vil ta noe lenger tid.
2.2.3. Konseptvalgutredning for Kristiansandsregionen
Det ble i 2011 utarbeidet en konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen (KVU).
Rapporten ble utarbeidet av Statens Vegvesen med bred deltakelse fra regionen.
Utredningen drøfter mulige framtidige transportløsninger for Kristiansandsregionen, og viser hvordan ulike
arealbruksscenarier påvirker transportbehovet. Konkurransen mellom Kvadraturen og Sørlandsparken er
også vurdert. Utredningen analyserer både areal- og transportspørsmål, inkludert langsiktig
transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor biltrafikken, framtidige investeringsbehov,
jordvernhensyn og forholdet knyttet til klimagassutslipp.
De prosjektutløsende behovene er beskrevet som:




Bedre fremkommelighet i rushtiden på de nasjonale transportkorridorene E18/E39, Rv 9 og
korridoren mot Danmark og bedre kobling mellom korridorene.
Utvikle et transportsystem for fremtidig transportvekst i regionen med forutsigbar avvikling.
Redusere bruk av privatbil i byområdet.

Samferdselsdepartementet fastla følgende samfunnsmål for utredningen:
"Innen 2020 skal transportetterspørselen i Kristiansandsregionen håndteres på en effektiv og miljøvennlig
måte."
I drøftingen og anbefalingen sier rapporten blant annet at:
Konseptet Ytre ringvei legges til grunn for den videre utviklingen av transportsystemet i
Kristiansandsregionen.
Beregninger med en bomring viser at man minst må doble taksten i forhold til dagens nivå for at endringene
i trafikkmengder og reisemiddelvalg skal være vesentlig. Dette bør kombineres med restriktive tiltak på
parkering og et bevisst forhold til samordnet arealbruk for å oppnå miljømålene som er satt.
Utbyggingen bør starte på Gartnerløkka og inkludere en ny løsning for E39 over havna. Etterfølgende
utbygging bør sikre kapasitet og fremkommelighet for kollektivtrafikken, syklende og gående.
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Køsituasjonen tilsier også behov for tiltak på E39 Breimyrkrysset – Søgne grense, men begrenset kapasitet
nærmere sentrum tilsier at det neppe er gunstig å prioritere denne parsellen før Ytre ringvei.
Ny vei til Kjevik og i søndre Vågsbygd anbefales som siste trinn i utbyggingsrekkefølgen etter at Ytre ringvei
og E39 vestover er bygget.
Etter at KVU'en ble laget har det kommet nye målsettinger gjennom NTP som skal legges til grunn for en
fremtidig Bymiljøavtale. Der KVU rapporten la til grunn en trafikkvekst relatert til anslått befolkningsvekst,
skal det i forslaget til en Bymiljøavtale legges til grunn at hele veksten i persontransporten skal tas av
kollektiv, sykkel og gange. Dette innebærer at anbefalingene i KVU rapporten har blitt dreiet inn mot de nye
målsettingene.
2.2.4. Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen, med tilhørende regjeringsbeslutning
KS1-rapporten, datert 28. mars 2012, ble gjennomført av Vista Analyse AS og Holte Consulting på oppdrag
fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.
Rapporten støtter KVU-ens konklusjon om å foreta en trinnvis innføring av tiltak i årene framover.
Utbyggingen av infrastruktur bør imidlertid være mindre enn det KVU-en legger opp til. Konklusjonen i
KVU-en om at en raskt tar tak i problemene med trafikkavviklingen på Gartnerløkka støttes. Valg av
omkjøringstrase bør utredes videre med sikte på å fatte en rask beslutning slik at videre planlegging av
denne kan komme i gang. Det bør vurderes nøye hvilke av de foreslåtte tiltakene for å øke gang og
sykkeltrafikken som eventuelt bør gjennomføres. De utredede tiltakene framstår som svært
kostnadskrevende i forhold til virkningene. Det bør derfor gjøres nærmere utredninger av kostnader og
virkninger av deltiltak, der det også vurderes flere løsningsalternativer for gang- og sykkeltrafikken.
Nytterealiseringen avhenger av at det innføres en effektiv veiprising (rushtidsavgift). Det anbefales derfor
at innføring av rushtidsavgift legges som premiss for statens videre engasjement i samferdsels-pakke for
Kristiansandsregionen, og at avgiften innføres så raskt som mulig. Med en effektiv vegprising kan behovet
for videre utbygging av Rv9, E18/E39, Fv 465 og Rv 41 utsettes, og, for noen av strekningene, muligens falle
bort.
Regjeringen har behandlet saken på grunnlag av KVU, KS1 og den lokale høringen, jfr brev fra
Samferdselsdepartementet datert 2012.07.09.
2.2.5. Fylkeskommunale og kommunale planer
Regional plan for kollektivtransport i Kristiansandsregionen utarbeides parallelt med Bymiljøavtalen. Planen
forventes vedtatt i 2017.
Det arbeides også med en utredning for bussfremføring gjennom Kvadraturen. Det forutsettes at langt flere
busser må gjennom Kvadraturen i et allerede belastet vegsystem. Det er gjort analyser for den kollektive
infrastrukturen og det konkluderes med at det er strekningen fra Gartnerløkka gjennom Kvadraturen over
gamle Lundsbroa og Lund torv (Rundingen) til UiA og inn på E18 som blir flaskehalsen i et oppgradert
system. Kristiansand kommune og Vest Agder fylkeskommune har startet arbeidet med å se på hvordan
man best kan få kollektivtrafikken til å flyte på denne strekningen.
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Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 ligger til grunn for arealdisponeringen i regionen.
2.2.6. Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen ble vedtatt av de syv knutepunktskommunene i 2014 og
er det langsiktige fundamentet for næringsarbeidet i kommunene som har vedtatt planen. Planen er
utviklet som et strategisk overordnet dokument og berører ikke enkeltnæringer, bedrifter, programmer
eller spesifikke prosjekter.
Den overordnede målsettingen er at Kristiansandsregionen skal ha høy vekst sammenliknet med øvrige
storbyregioner.
2.3. Regional prosess og høringsinnspill – prinsippvedtak om bompengefinansiering
ATP utvalget har blitt holdt orientert underveis i prosessen om prinsippvedtak om bompengefinansiering av
Bymiljøavtalen og har hatt anledning til å gi føringer for det videre arbeidet.
Alle de syv knutepunktskommunene, med unntak av Lillesand, har våren 2015 blitt gitt en orientering om
status og gitt anledning til å komme med innspill. Basert på disse innspillene er et første utkast til
Bymiljøavtale utarbeidet.
Sommeren / høsten 2016 ble det gjennomført en politisk prosess for et prinsippvedtak om
bompengefinansiering av Bymiljøavtalen, med høring i alle de syv kommunene og de to fylkeskommunene.
Endelig vedtak ble gjort i Kristiansand Bystyre (novemeber-16) og Fylkestinget (desember-16). Se kap. 3.
Basert på vedtakene i kommunene og fylkeskommunene vil det bli laget et omforent dokument som er
regionens utgangspunkt for forhandlinger om en endelig Bymiljøavtale.
2.4. Dagens bompengeordning
Samferdselspakke fase 1 for Kristiansandsregionen ble vedtatt av Stortinget desember 20091. Den
finansierer tiltak for nær 2 mrd. 2016-kr. Prosjektet Fv 456 Kolsdalen – Lumber på Vågsbygdveien utgjør
rundt to tredeler av dette. Den er økonomisk fordelt med rundt 525 mill. kr til Myk pakke, 200 mill. kr til
planlegging og forberedelser av neste fase av bypakken, og inntil 150 mill. kr til tiltak langs rv 41/451
Timenes – Kjevik. Dagens bompengeordning ventes å være ferdig nedbetalt på nyåret 2018. Det er fattet
lokalpolitiske vedtak med søknad om tillatelse til å forlenge dagens ordning med om lag to år. Søknaden er
pt ikke behandlet av Stortinget enda.

1

Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 98 (2008-2009) Om utbygging og finansiering av
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1. Takster ble endret ved behandling av Prop. 156 S (2012–
2013) Ein del saker på Samferdselsdepartementets område. Kapittel 3.2 Samferdselspakke for
Kristiansandsregionen fase 1 – innføring av tidsdifferensierte bompengetakster.
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Fem bomstasjoner danner en tett ring rundt Kristiansand sentrum. Stortinget vedtok juni 2013 dagens
takst- og rabattordning, med tidsdifferensierte takster. Lette kjøretøy betaler 21 kroner i rushtidene og 14
kroner ellers, mens tunge kjøretøy betaler det dobbelte. Abonnenter får 20 prosent rabatt. Det er ordning
med timesregel og passeringstak på 50 passeringer i måneden.
Bomstasjonene bidro i 2014 med 225 mill. kr netto til investeringer, etter at 15 mill. kr til drift av
innkrevingen var trukket fra. Dagens bompengeordning avsluttes januar/februar 2018. Det er søkt
Stortinget om å forlenge innkrevingen med rundt to år. Utvidelsen skal blant annet finansiere diverse
sykkel- og kollektivtiltak som er høyt prioritert i arbeidet med bymiljøavtale for Kristiansandsregionen, samt
prosjektering av E39 Gartnerløkka – Kolsdalen og annen planlegging og forberedende arbeider.
2.5. Dagens belønningsordning
Den 4-årige belønningsavtalen med Samferdselsdepartementet løper ut 2016. Fra og med 2017 vil
Kristiansandsregionen ikke motta belønningsmidler til bruk for opprettholdelse/forbedring av
kollektivtilbudet. Dersom det ikke bevilges friske penger fra fylkeskommunen, vil dette innebære betydelige
kutt i kollektivtilbudet. Videre vil det bli utfordrende å fortsette satsingen på å bedre forholdene for
syklende og gående i regionen.
Fra Samferdselsdepartementet er det tidligere uttalt at det ikke tas sikte på å inngå nye 4-årige avtaler,
men at belønningsmidlene skal inngå i nye Bymiljøavtaler. Samtidig er det uttalt at de byområdene som har
hatt 4-årig belønningsavtale ikke skal «stå tomhendte» i påvente av forhandling om Bymiljøavtale. For
Kristiansandsregionen er det, slik det ser ut i dag, absolutt tidligste tidspunktet for inngåelse av
Bymiljøavtale fra og med 2018, det er derfor minimum en periode på ett år som må lukkes med en
belønningsavtale.
På denne bakgrunn er det søkt om belønningsmidler for perioden 2017-2019. Søknaden er koordinert mot
forslaget til Bymiljøavtale og viktige satsningsområder er kollektiv, sykkel og gange – tiltak som vil bygge
opp under nullvektsmålet.

3. Delvis bompengefinansiering av Bymiljøavtalen – formelle vedtak
3.1 Bymiljøavtalen
Bompengefinansiering av en fremtidig Bymiljøavtale har vært gjenstand for en bred politisk debatt og har
vært til høring i alle kommunene og begge fylkeskommunene i knutepunkt-samarbeidet.
I dialog med Samferdselsdepartementet har det blitt lagt til grunn at det i første omgang fattes et
prinsippvedtak for bompengefinansiering, og at det deretter forhandles med staten om en Bymiljøavtale.
Dersom det lykkes å fremforhandle en avtale vil denne ligge til grunn for en samordnet sak til Stortinget
med både en Bymiljøavtale og en tilhørende bompengeproposisjon.
Prosessen med et prinsippvedtak følger tidligere praksis for bompengevedtak i regionen. Areal- og
transportplan utvalget sendte saken ut på høring til de syv kommunene og de to fylkeskommunene.
Høringsfristen ble satt til 2 september 2016.
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Styringsgruppen behandlet høringsinnspillene og utarbeidet et forslag til likelydende vedtak i Kristiansand
kommune og Vest Agder fylkeskommune (alle bompunktene blir liggende i Kristiansand kommune).
Kristiansand Bystyre fattet vedtak 2016.11.23. Vest Agder Fylkesting fattet vedtak 2016.12.14.
Det likelydende vedtaket er formulert slik:
1. Vest Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale
etableres et bomsystem i Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) 12-15 bompunkter (5 eksisterende og 7-10 nye) hvor vedlagte kart2 brukes som utgangspunkt for
endelig plassering. Dette inkluderer også en vurdering av bompunkt ved IKEA. Det siste må gjøres i
dialog med Lillesand kommune.
b) En økning av dagens satser på 50%.
c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20% for lette kjøretøy.
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert så tidlig som mulig.

2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av porteføljen.
3. Vest Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert
på de forutsetninger som fremgår av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle
kommuner og begge fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget.
Det er i tillegg til selve vedtaket politisk enighet om noen tilleggspunkter både i Kristiansand kommune og
Vest Agder Fylkeskommune. Det legges til grunn at disse punktene følges opp av kommunen og
fylkeskommunen. Det er ikke nærmere redegjort for disse tilleggspunktene her.
3.2 Forlengelse av inneværende bompengeperiode
Inneværende bompengeperiode vil gå ut før en ny Bymiljøavtale er klar. Regionen har derfor søkt om en
forlengelse av inneværende bompengeperiode med to år. Søknaden om forlengelse har vært politisk
behandlet i regionen og er oversendt Statens Vegvesen. Pt ligger saken i Vegdirektoratet. Det forventes en
avklaring tidlig i 2017.

2

Kart og nærmere omtale – se kap 6.
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4. Status og utviklingstrekk
4.1. Statistikk og beskrivelser
I dette kapittelet gis det en kort gjennomgang av sentrale data og utviklingstrekk for Kristiansandsregionen.

4.1.1. Trafikkmengder og transportmiddelfordeling
Trafikkmengdene som passerer dagens bompunkter har holdt seg relativt stabilt de siste fem årene. Antall
passeringer steg i perioden 2011 og frem til september 2013 da det ble innført tidsdifferensierte satser i
bomsystemet. Fra dette tidspunktet har antall passeringer gått ned og selv om det har vært noe økning fra
2014 til 2015 viser totalbildet at man fremdeles er under nivået i 2012.
Utviklingen er vist i tabellen på neste side. Tabellen viser antall passeringer for personbiler. Dette
inkluderer elbiler. Antallet elbiler har hatt en kraftig økning, fra 2% i 2014 til 4% i 2015, og for de to første
månedene av 2016 utgjør andelen ca 5,4%.

SUM januar -desember
2011

2012

2013

2014

2015

E18 Bjørndalsletta

7 616 843

7 846 094

7 889 251

7 956 390

8 138 195

E39 Vesterveien

6 958 183

6 981 630

6 897 656

6 923 559

7 161 861

Rv9 - Grim

2 518 359

2 467 076

2 415 770

2 134 829

1 881 288

Kv - Presteheia

554 114

551 458

521 073

510 019

508 833

Fv1 - Sødal

950 694

973 024

957 732

944 433

956 579

18 598 193

18 819 282

18 681 482

18 469 230

18 646 756

SUM

Illustrasjon 05 - Trafikktall fra Bomstasjonene (personbiler).
På noe sikt vil det bli en gjennomgang av elbil insentivene og det kan bli aktuelt at også elbiler og andre
nullutslippsbiler vil måtte betale bompenger.
Transportmiddelfordeling i Kristiansandsregionen.
Om lag halvparten av alle daglige reiser som gjennomføres av befolkningen i Kristiansand-regionen er
bilførerreiser (56 %). 8 % av reisene er bilpassasjerreiser, 19 % går, 8 % sykler og 6 % reiser med
kollektivtransport.
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Andelen av reisene som foretas med miljøvennlige transportmidler er høyest blant beboerne i Kristiansand
kommune med en gangandel på 21 %, en sykkelandel på 10 % og en kollektivandel på 7 %. Andelen
miljøvennlige transportmidler har økt noe siden 2009. Vi ser en økning i bilførerandelen i Kristiansand
kommune, fra 48 % i 2009 til 51 % i 2013/14, og en nedgang i bilpassasjerandel, fra 13 % i 2009 til 8 % i
2013/14. Dette er en del av en nasjonal trend.
Andelen miljøvennlige transportmidler er høyest blant befolkningen i Kristiansand sentrum; 34 % av reisene
skjer til fots, 19 % med sykkel og 6 % med kollektivtransport. 35 % av reisene foretas som bilfører, mens 5 %
er bilpassasjerreiser.
Andelen miljøvennlige transportmidler er lavest blant befolkningen i Vennesla kommune: I 2013/14 er
gangandelen på 13 %, sykkelandelen er på 4 % og kollektivandelen er på 3 %. Kommunen har en
bilførerandel på 70 % og en bilpassasjerandel på 4 %.
Kristiansand har en kollektivandel på ca 8%, mens Kristiansandsregionen under ett har en kollektivandel på
ca 6 %. Av den samlede kollektivandelen i Kristiansandsregionen utgjør buss 87 %, mens tog utgjør 2 % av
reisene. 8 % av kollektivreisene gjennomføres med andre kollektive transportmidler, som for eksempel
drosje.

Illustrasjon 06 - Transportmiddelfordeling på daglige reiser, prosent 2013/2014.

4.1.2. Ulykker

Det har siden 2009 vært en betydelig og gledelig nedgang i antall trafikkulykker i de syv kommunene
samlet. Det samme gjelder antallet drepte og skadde i trafikkulykker. Utviklingen for perioden fra 2008 til
og med 2015 er vist i figuren på neste side.
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Antall ulykker og antall drepte og skadde i alle
7 kommunene 2008-2015
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Illustrasjon 07 – Antallet drepte og skadde.

4.1.3. Risiko og sårbarhet
Det har vært gjennomført en SAMROS, risiko og sårbarhetsanalyse med hensyn til samfunnssikkerhet,
for rute 3 (Oslo-Stavanger) i region sør. I denne kommer E18 gjennom Kristiansand sentrum ut som svært
sårbar med tanke på risiko og sårbarhet, da eneste omkjøringsmulighet er via Kristiansand sentrum, noe
som gitt trafikkmengden i praksis ikke vil være mulig å gjennomføre. Det kan likevel ved ulykker og
hendelser være nødvendig å sende all trafikk gjennom sentrum for en kortere tid, selv om dette vil medføre
køer og store forsinkelser.
Vi må i våre byregioner ha et vegsystem som er pålitelig og sikrer innbyggernes livsviktige transporter til
tjenester som lege, brann og politi. Det framgår av analysene at vi har steder av samfunnskritiske betydning
i byene Oslo, Drammen, Kristiansand og Stavanger. Trafikkavvikling i byene er komplekse problemer som
må finne sine løsninger spesielt for hver by og i et samarbeid med bypakkene og de kommunene det
gjelder.
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4.1.4. Flaskehalser i vegnettet og for kollektivsystemet
For kollektivsystemet er det strekningen Gartnerløkka – Kvadraturen via Lund torv til UiA og inn på E18 som
er den største flaskehalsen. Med den frekvensen på kollektivtrafikken som det legges opp til vil det
antakelig være nødvendig å reservere en trasé på denne strekningen for kollektivtrafikk. Det er den gamle
Lundsbroa som er den største fysiske flaskehalsen på strekningen. Broa er gammel og fundamentert slik at
det ikke er mulig å utvide broa. Broa må rives og bygges på nytt for å kunne utvide den i bredden for å få
kollektivfelt. I forhold til trafikkavviklingen totalt sett kan ikke denne broa rives før ny bro til Eg-Sødal og
Ytre ringvei er bygget. Dette også utfra beredskapshensyn. Man vil imidlertid vurdere å reservere
Lundsbroa for kollektiv, sykkel og gange, enten som et prøveprosjekt og/eller som en permanent ordning.
Kristiansand kommune har startet arbeidet med å vurdere kollektivtrasé på den aktuelle strekningen ved
blant annet Lund Torv.
Kristiansand har europaveien gjennom nord-vestre del av sentrum, Gartnerløkka-området. Det aller meste
av trafikken inn til byen og til havna og jernbanen går gjennom dette området. I tillegg passerer all
gjennomgangstrafikken øst-vest gjennom det samme området. De aller fleste av
trafikkavviklingsproblemene i dag kan spores tilbake til dette området.
Styringsgruppa har prioritert strekningen Gartnerløkka til Kolsdalen som det viktigste vegprosjektet.
Prosjektet inneholder tiltak som vil gi forbedret fremkommelighet for kollektivtrafikken og som vil gi en
sentral strekning på sykkelekspressveien. Tilsvarende vil gjelde for Rona og Varoddbroa samt Kjoskrysset.

4.2. Utviklingstrekk – befolkning og næring
De syv kommunene i knutepunktsamarbeidet har laget en felles areal og transportplan som skal legge til
rette for at regionen skal fungere som et felles bo- og arbeidsmarked. Illustrasjon 8 gir en oversikt over
andelen yrkesaktive som pendler ut av bostedskommunen.
Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av bostedskommunen

Illustrasjon 08 – utpendling fra bostedskommunen.
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Tabellen viser andel inn og utpendling og andel med arbeidsted i kommunen i forhold til sysselsatte som
bor i kommunen. Vi ser at alle kommunene utenom Kristiansand har netto utpendling. Kristiansand har 20
% flere arbeidsplasser i kommunen enn kommunens egne sysselsatte. 84 % av de sysselsatte med bosted
Kristiansand jobber i Kristiansand.
I motsatt ende finner vi Iveland og Vennesla som har høy utpendling og liten innpendling. Disse
kommunene har et pendlerunderskudd på 36 % av de sysselsatte som bor i kommunen.

Pendler matrise 2013
Bokommune
Arbeids-kommune
Lillesand
Birkenes
Iveland
Kristiansand
Vennesla
Songdalen
Søgne
Andre

Lillesand Birkenes Iveland Kristiansand Vennesla Songdalen Søgne
50 %
3%
0%
29 %
0%
0%
0%
18 %

10 %
48 %
1%
24 %
2%
1%
1%
13 %

0%
2%
38 %
26 %
15 %
2%
1%
16 %

1%
0%
0%
83 %
2%
2%
1%
11 %

1%
1%
1%
43 %
43 %
2%
1%
8%

1%
0%
0%
48 %
2%
31 %
7%
11 %

0%
0%
0%
41 %
1%
6%
40 %
12 %

Illustrasjon 09 – utpendling fra bostedskommunen - matrise.
4.3. Regionens transportknutepunkt
Kristiansand er et regionalt transportknutepunkt med vegforbindelser mot øst, vest og nord. Byen er også
et knutepunkt for jernbanen øst – vest.
I knutepunktet møtes veg, jernbane, buss og havn. Gartnerløkka som et sentralt punkt i vegsystemet,
jernbanestasjonen, havna (person- og godstrafikk) og rutebilstasjonen ligger alle innenfor et svært
konsentrert område.
Det går jernbanespor til havna og dette legger godt til rette for at området kan være et intermodalt
knutepunkt hvor man kan få en tilnærmet sømløs overgang mellom de ulike transportformene. Det er en
betydelig utenlandstrafikk over havna. Reguleringsplan for Gartnerløkka – Kolsdalen (godkjent februar
2015) legger opp til to jernbanespor for gods til og fra fergeterminalen.
Kristiansand lufthavn Kjevik ligger litt øst for sentrum og er en del av det overordnede transportnettet i
regionen.

28

BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

Illustrasjon 10 – Kristiansand som knutepunkt.
4.4. Sentrumskvaliteter
Kristiansand er regionhovedstaden på Sørlandet. Byen har alle de regionale funksjonene og er et sentralt
transportknutepunkt.
Kristiansand har et kompakt sentrum, med kort avstand til sykehus og universitet. Det ligger godt til rette
for bruk av sykkel og gange internt mellom de sentrale funksjonene i byen og disse to institusjonene.
Kvadraturen er tett bebygd men med grønne lunger sentralt plassert. Kvadraturen er åpen ut mot sjøen på
to sider og i sør er det et stort friluftsområde på Odderøya (tidligere militært område). Det er også andre
store friluftsområder tett på byen (Baneheia og Jegersberg). Det er et politisk ønske at flere skal bo i
Kvadraturen.
De omkringliggende kommunene har hvert sitt kommunesentrum med typiske senterfunksjoner. Iveland
kommune er dog så spredt befolket at det er begrenset med sentrumsfunksjoner. Det er imidlertid etablert
et sentrumsbygg med butikk, museum og boliger, mv.
Alle de seks omkringliggende kommunesentrene ligger landlig til med kort avstand til friluftsområder.
Det legges opp til å etablere kollektivterminaler tilpasset behovene i hvert kommunesenter. Med et slikt
system vil kollektivforbindelsene inn til byen bli slik at det er et reelt alternativ til privatbil.
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5. Mål for Bymiljøavtalen
5.1. Hovedmål og delmål
Hovedmålet for bymiljøavtalene er at veksten i persontransporten skal tas av kollektiv, sykkel og gange.
Regionen har satt opp en enkel målstruktur for å operasjonalisere hovedmålet.

Illustrasjon 11 – Målsettinger.

Delmålene er satt opp for å operasjonalisere hovedmålet i forhold til de ulike transportformene samt
arealbruk og parkering, og vil bli brukt i regionen for å følge opp utviklingen på hvert område.
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5.2. Indikatorsett
Det er utarbeidet et indikatorsett for oppfølging av Bymiljøavtalen. Indikatorsettet er vist nedenfor.

Indikatorer

Trafikkutvikling

Parkering

CO₂ utslipp fra
biltrafikk

Areal

Rapportere

Følge opp

Illustrasjon 12 – Hovedindikatorer.

5.2.1 Indikatorer for vurdering av måloppnåelse
De to hovedindikatorene (trafikkutvikling og CO₂ utslipp) er delt opp i operasjonelle indikatorer som skal
rapporteres på for å vurdere om regionen når målsettingene:
Trafikkutvikling:
 Utvikling av persontransport, målt i endring i antall kjøretøykilometer med personbil i byområdet –
RVU.
 Endring i ÅDT for lette kjøretøy (vegtrafikkindeksen) for byområdet - rapporteres årlig.
 Endring i transportmiddelfordelingen – RVU.
 Endring i antall kollektivreiser (påstigende/reiser) – rapporteres årlig.
CO₂ utslipp fra biltrafikk:
 Utvikling av klimagassutslipp, målt i CO2-utslipp fra vei (tonn CO2 ekvivalenter) i byområdet.
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5.2.2 Indikatorer som skal følges opp mellom partene
I tillegg til de to indikatorene som skal brukes til å etterprøve måloppnåelse er det fastlagt to anbefalte
hovedindikatorer som er operasjonalisert slik at de skal benyttes av partene i felles oppfølging av avtalen.
Areal:
 Boligens avstand til avtaleområdets sentra/ store kollektivknutepunkt.
 Besøks-/ arbeidsplassintensive arbeidsplassers avstand til avtaleområdets sentra/ store
kollektivknutepunkt.
Parkering:
 Andel arbeidstakere med fast oppmøtested som har gratis parkeringsplass (disponert av
arbeidsgiver).
 Antall parkeringsplasser som tillates ved nye besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter i ulike
områder i gjeldende parkeringsnorm.
 Antall offentlige tilgjengelige parkeringsplasser i avtaleområdets sentra/ kollektivknutepunkt.
o Andel av de offentlige tilgjengelige parkeringsplassene som har makstid på opp til 2 timer.
o Andel av de offentlige tilgjengelige parkeringsplassene som har progressiv prising.
 Kvalitative beskrivelser av betingelser og endringer (som har betydning for kommunens arealbruk
og parkeringspolitikk).

5.3. Lokale tilpasninger
Geografien i regionen er sammensatt. Et ganske klart definert by- og bynært område, samt tettbygde
kommunesentre i de omkringliggende kommunene. For øvrig er området til dels spredt bebygd og/eller
ubebygd. Tiltakene som er foreslått i porteføljen bærer klare preg av det bosettingsmønsteret som er i
området. Tiltakene foreslås der de har størst effekt.
I Kristiansandsregionen vil hovedtyngden av kollektivtilbudet være busstransport. Skinnegående
kollektivtransport vil kun være et supplement hvor passasjerene kan benytte eksisterende togforbindelser
til/fra Oslo og Stavanger.
Det legges stor vekt på et kollektivsystem som har kapasitet og kvalitet til å håndtere forventet trafikkvekst.
Dette innebærer en styrking av bussmetroaksen og gode forbindelser til/fra terminalene i de
omkringliggende kommunene.
Kartet nedenfor viser regionen og hvilke områder som har eller vil få et kollektivtilbud som vil være et reelt
alternativ til privatbil (grønt område). I det området som er markert som rødt er det ikke befolkningsmessig
grunnlag for et tilsvarende kollektivtilbud. I disse områdene satses det på å etablere gode
kollektivterminaler i kommunesentrene slik at de som bor i spredtbygde områder kan kjøre bil inn til
terminalen og reise kollektivt derfra.
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Illustrasjon 13 – Kollektivtransport.

5.4. Måloppnåelse
Urbanet Analyse har blitt engasjert til å foreta en kvalitativ og kvantitativ gjennomgang av porteføljen for å
se om det er mulig å nå målsettingen om nullvekst slik at veksten i persontransporten kan tas av kollektiv,
sykkel og gange.
Det har vist seg vanskelig å gjøre en slik gjennomgang kun ved bruk av eksisterende transportmodeller. Det
er i lys av denne erkjennelsen Urbanet Analyse har blitt engasjert til å vurdere måloppnåelsen med både
kvantitative og kvalitative vurderinger.
Konklusjonen i rapporten er at Kristiansandsregionen vil kunne nå nullvekstmålet under forutsetning av at
den fysiske porteføljen suppleres med strenge tiltak innenfor arealbruk og parkering.
Rapporten følger som vedlegg 9.
5.5. Gjennomgangstrafikk og næringstrafikk
Gjennomgangstrafikken og næringstrafikken skal være unntatt fra telling relatert til måloppnåelse. Det er
ønskelig med vekst i næringslivet og man forsøker å unngå at tiltakene i dette forslaget rammer
næringslivets transporter. Med en forventet befolkningsvekst fremover vil vi få en helt nødvendig og også
ønsket økning i næringstrafikken for at samfunnet skal fungere i fremtiden. Tiltakene forsøkes styrt inn mot
33

BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN
å begrense personbiltrafikken. Mest sannsynlig vil man bruke reisevaneundersøkelser (RVU) for å få et best
mulig bilde av hva som er næringstrafikk og hva som er privattrafikk. Dette kan suppleres med manuelle
tellinger med jevne mellomrom. En slik telling utført i 2015 viser at 18 - 20% av trafikken er
næringstransport. Tilsvarende tellinger i Oslo og Trondheim viser at næringstrafikken ligger på det samme
nivået.
Det er og vil være en betydelig gjennomgangstrafikk i området. Dette gjelder i hovedsak trafikk øst/vest på
E18/E39 og nordover langs Rv 9.
Det er også en betydelig gjennomgangstrafikk over havna ut mot Danmark og kontinentet.

6. Virkemidler
I arbeidet med Bymiljøavtalen har det blitt lagt til grunn fire hovedgrupper av virkemidler. Hver av disse
gruppene har blitt vurdert som en del av en helhet med siktemål å nå målet om nullvekst.

Virkemidler

Kollektiv

Bomsystem

Sykkel og gange

Areal og Parkering

Illustrasjon 14 – Grupper av virkemidler.

6.1. Bomsystem
Det foreslås et bomsystem som rundt Kristiansand i store trekk tilsvarer dagens ordning. I tillegg foreslås
det bompunkter på innfartsveiene inn til Sørlandssenteret og på Tinnheia.
Disse bompunktene vil danne kjernen i det foreslåtte bomsystemet.
I tillegg til dette foreslås det 4 bompunkter – to vest for byen og en på hver av de to broene over Otra.
Det foreslåtte bomsystemet er vist i illustrasjon 15. Detaljer rundt enkelte bompunkter skal avklares.
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Illustrasjon 15 – Bomsystem.
Inntektene fra et bomsystem vil være fundamentet i den lokale finansieringen av porteføljen i en
Bymiljøavtale. Regionen har lagt til grunn følgende premisser for bomsystemet:
1. 12-15 bompunkter (5 eksisterende og 7-10 nye) hvor vedlagte kart brukes som utgangspunkt for
endelig plassering. Dette inkluderer også en vurdering av bompunkt ved IKEA. Det siste må gjøres i
dialog med Lillesand kommune.
2. 50 % økning i avgiften.
3. Fortsatt tidsdifferensierte bomsatser.
4. Fortsatt timesregel.
5. Fortsatt rabattordning (20% for lette kjøretøy).
6. Fortsatt månedstak (60 passeringer).
7. Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert så tidlig som mulig.
Statens Vegvesen har foretatt beregninger av forventede trafikkmengder og hva dette vil generere av
inntekter i bomsystemet. Dette er det gjort nærmere rede for i del 2 – Bymiljøavtale for
Kristiansandsregionen.
Det er diskutert om man på sikt skal legge om til et system med miljødifferensierte bomsatser. Regelverket
for dette er foreløpig ikke på plass, men så snart dette er på plass vil det bli tatt opp i Styringsgruppen.
Dette må avklares etter hvert som avklaringene faller på plass.
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6.2. Kollektiv
Kollektivtransport vil være et helt sentralt virkemiddel for at regionen skal kunne nå målet om nullvekst.
Kristiansandsregionen har en relativt moderat kollektivandel pr 2015 og for at regionen skal kunne nå
nullvekstmålet må det satses betydelig på kollektiv, både i forhold til infrastruktur og drift.
Kollektivsystemet må på sikt dimensjoneres for en dobling i kapasiteten.
Kostnadene for dette er store. Med mindre staten blir med på å finansiere kollektiv drift, vil det vil det være
nødvendig å bruke bompenger til både investering og drift. Det vil på denne bakgrunn være en utfordring
for regionen å opprettholde driftsnivået etter at den foreslåtte bompengeperioden er avsluttet.
Det legges opp til et bussmetro-system og en indre kollektiv-ring. Bussmetrosystemet vil frakte passasjerer
på lengre distanser, mens den indre kollektiv-ringen vil frakte passasjerer mellom sentrale punkter i
sentrumsområdet. Det legges opp til gode overgangspunkter mellom disse to systemene. Dette er
nærmere beskrevet i del 2 – Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen.
Det gjenstår å legge opp et system for prioritert kollektivfremføring gjennom selve Kvadraturen fra
Gartnerløkka til Lund torv. Det arbeides videre med dette.
6.3. Sykkel og gange
Kristiansandsregionen har en meget god sykkelandel pr 2015. I dette forslaget har man prioritert en fortsatt
utbygging i de områder hvor effekten er størst og hvor man har potensiale til å fange opp flest mulig nye
syklende og gående. I arbeidet har man blant annet benyttet ATP-modellen for å prioritere de foreslåtte
tiltakene for på den måten å treffe målet best mulig.
Høyt prioriterte tiltak er fire delstrekninger på sykkelekspressveien langs øst/vest aksen, som er den mest
trafikkerte aksen i regionen. I tillegg til dette foreslås det andre gang- og sykkeltiltak som binder sammen
eksisterende nett både i Kristiansand og de omkringliggende kommunene.
Av gangetiltak vil det være aksen Universitetet – Lund torv – Kvadraturen som er mest omfattende. Det
gjenstår en del arbeid for å finne en samlet løsning for gange, sykkel og kollektiv på denne strekningen.
Andre gangetiltak har fokusert på snarveier mellom boligområder og holdeplasser i kollektivsystemet.
6.4. Areal og parkering
I dette kapittelet redegjøres det kort for de tiltakene som er foreslått og det arbeides med innenfor
arealbruk og parkering.
6.4.1. Areal
På lang sikt er arealplanleggingen det viktigste virkemiddelet for å nå målet om nullvekst i
personbiltrafikken.
Kristiansandsregionen har en vedtatt areal- og transportplan (Regional plan for Kristiansandsregionen 2011
– 2050). Denne er vedtatt i 2011, og stadfestet av departementet. Planen skal rulleres i inneværende 4 års
periode (2016-2019). Planens utbyggingsstrategi er:
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”å utvikle arealer innenfor eksisterende tettstedstruktur med særlig fokus på å utvikle og styrke eksisterende
sentre. Utbygging utover dette bør i hovedsak konsentreres om aksen øst – vest fra Lillesand til Søgne (med
armer til Kjevik og Birkeland) og rundt Vennesla.”
Planen anbefaler å satse på utbygging av leiligheter i tilknytning til eksisterende sentra. Boligbygging for
øvrig anbefales i hovedsak finne sted innen 1 km fra disse eller utbyggingsaksene. Bakgrunnen for å
anbefale å satse på utbygging av leiligheter er bl.a at det allerede finnes svært mange eneboliger i regionen.
Nasjonal reisevaneundersøkelse 2013/14 viser hvor viktig arealbruken er for å legge til rette for
miljøvennlig transport. I Kristiansand sentrum (Kvadraturen, Grim og Lund) sto miljøvennlig transport
(kollektiv, sykkel og gange) da for ca 60% av transporten, mens ca 40% av transporten foregikk med bil. I
resten av kommunen sto miljøvennlig transport bare halvparten av dette (ca 30%), mens hele 70% av
transporten foregikk med bil.
Årsaken er at konsentrert utbygging slik vi har det sentralt i Kristiansand gir små avstander, og legger til
rette for spesielt sykkel og gange. Også utenom sentrum og i nabokommunene er konsentrert utbygging
sentralt viktig, også for å kunne gjøre det mulig å tilby et godt kollektivtilbud.
Beregninger gjort som ledd i arbeidet med bymiljøavtalen viser at dersom Kristiansands utbyggingspolitikk
med stor grad av feltutbygging langt fra sentrum videreføres, må mer enn dobbelt så mange som i dag (ca
120% økning) ta bussen i 2029 for å nå nullvekstmålet. Hvis en derimot satser tungt på utbygging sentralt i
Kristiansand, vil det være tilstrekkelig med ca 60% økning i antall busspassasjerer. Årsaken til den store
forskjellen er at satsing på utbygging sentralt vil føre til at mange vil gå og sykle, noe som i liten grad er
aktuelt ved usentralt feltutbygging pga store avstander.
Hvis dagens utbyggingspolitikk videreføres vil det på sikt bli svært vanskelig å nå nullvekstmålet. For selv
om en klarer å finansiere et kollektivtilbud med tilstrekkelig kapasitet, vil det likevel neppe bli brukt i
tilstrekkelig grad, fordi reisetiden med buss vil bli for lang.
Hvis derimot utbyggingspolitikken i kommunene legges om i tråd med vedtatt regional plan, vil en legge
bedre til rette for miljøvennlig transport, som igjen vil bygge opp under nullvekstmålet.
Det er spesielt viktig hvis vi skal nå målsettingen innenfor det foreslåtte kollektivkonseptet at kommunene
utsetter eller stopper feltutbygging i utkanten av kommunene, og fremskynder byutvikling i sentralt.
Kristiansand kommune har utarbeidet en metode for rangering av utbyggingsområder i forhold til sentrale
målsettinger.
Det pågår en prosess i forhold til kommune- og fylkesstruktur og det kan bli endringer ved sammenslåing av
kommuner og/eller fylkeskommuner.
6.4.2 Parkering
Indikatoren for parkering skal også følges opp av partene og vil være en viktig faktor for å nå målsettingen
om nullvekst.
I Kristiansand arbeides det nå med en gatebruksplan inkludert en parkeringsstrategi for å legge mest mulig
av parkeringsplassene under bakkenivå og fjerne gateparkeringen i deler av Kvadraturen. På denne måten
kan sentrum legges bedre til rette for gående og syklende samt kollektivtransport.
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I de omkringliggende kommunene legges det til rette for gode parkeringsmuligheter i tilknytning til
kollektivterminalene slik at reisende kan kjøre bil inn til kollektivterminalene og reise kollektivt derfra. En
slik løsning er valgt fordi områdene rundt kommunesentrene er så spredt bebygd at det ikke lar seg gjøre å
etablere et godt kollektivtilbud i disse områdene.
Det foreslås også å etablere flere innfartsparkeringer på de sentrale innfartsårene til byen, slik at bilistene
kan sette fra seg bilen der og kjøre kollektivt inn til byen.

7. Finansieringskilder
Den foreslåtte porteføljen til en Bymiljøavtale er omfattende og vil kreve en betydelig medfinansiering fra
staten og fra regionen gjennom bompenger og andre finansieringskilder. Forslaget til portefølje fremgår i
del 2 av forslaget til Bymiljøavtale.
Nedenfor vises en grov oversikt over finansieringskilder.
Satsingsområder

Finansiering

Portefølje

Bompenger

Prosjektfinansiering gjennom NTP
Bussmetro
Videreføring av belønningsmidler

Sykkelekspress

Fylkeskommunalt tilskudd til kollektiv
Portefølje
Kommunalt tilskudd til kollektiv

Transportknutepunkt
Kristiansand

Fylkeskommunalt investeringstilskudd

Grønt skifte

Statlig medfinansiering til Bymiljøavtalen

Annen lokal medfinansiering

Illustrasjon 16 – Finansieringskilder.
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Porteføljen, areal- og parkeringstiltak og finansieringen vil være gjenstand for forhandlinger med staten, og
må anses som et utgangspunkt for dette. Den endelige porteføljen og tiltakslisten vil ikke være klar før
forhandlingene er gjennomført.
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Del 2 av dokumentet viser strategier og hovedsatsninger for de utfordringene regionen har og hvordan
innretningen av tiltakene / prosjektene bør være for å kunne nå den overordnede målsettingen om at all
vekst i persontrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange.
De fire satsningsområdene er beskrevet og de viktigste tiltakene / prosjektene innen hvert satsningsområde
er vist.
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1. Strategier og hovedsatsninger
Nullvekstmålet har vært førende for arbeidet med Bymiljøavtalen. For å kunne nå nullvekstmålet er det
pekt på noen hovedutfordringer: Kollektivtransport, Næringslivets transporter, Sykkel og gange samt Areal
og parkering.
Andelen av de reisende som bruker kollektivtransport (RVU – reisemiddelfordelingen) er relativt lav i
Kristiansandsregionen. Det må settes inn betydelige ressurser for å få andelen opp. Rutetilbud, frekvens og
kapasitet må forbedres. Strategien som er valgt legger til grunn at man må dimensjonere kollektivtilbudet
slik at det har kapasitet til å håndtere trafikkveksten og at kollektivtrafikken skal ha en mest mulig hinderfri
fremføring, der det er nødvendig – på bekostning av biltrafikken.
Det er deretter sett på hvilke infrastrukturtiltak som må på plass for å få dette til å fungere. Etter en ekstern
faglig gjennomgang er infrastrukturen fastlagt og driftsopplegget dimensjonert. Etter en tilsvarende ekstern
gjennomgang av driftsopplegget er "Kollektivkonsept 2030" utviklet. Det er lagt vekt på kollektivakser og
kollektivknutepunkter som legger til rette for en tett utbygging av boliger og arbeidsplasser.
Det arbeides videre med kollektivfremføringen gjennom byområdet.
Næringslivets transporter er viktige for å legge til rette for videre utvikling. Kristiansand er et strategisk
viktig transportknutepunkt og hovedsatsningen på veisiden er i forbindelse med transportknutepunkt
Kristiansand (Gartnerløkka-området). Kristiansand er en intermodal havn med tilknytning veg og jernbane.
En forbedret fremkommelighet for næringstransport vil også gi forbedret fremkommelighet for
kollektivtrafikken og øvrig trafikk.
Kristiansandsregionen har en meget god sykkelandel. Det har vært satset strategisk og målrettet på sykkel
over lang tid. Denne satsningen ønskes videreført slik at andelen reisende som bruker sykkel eller går
fortsetter å øke. Areal- og transportplanen legger føringer på at boliger og arbeidsplasser etableres langs
kollektivakser og kollektivknutepunkter. En hovedsatsning er utbygging av sykkelekspressvei slik at man får
en gang- og sykkelvei med gul stripe fra øst til vest gjennom byen.
Universitetet og sykehuset ligger i gangavstand fra sentrum. Dette er to viktige gangakser som prioriteres
høyt og som det er et betydelig potensiale i. Øvrige gangetiltak har blant annet fokus på bedre
gangforbindelser fra boligområder til kollektivholdeplasser.
Areal og parkering er sentrale elementer for å legge til rette for at flest mulig kan reise kollektivt, sykle eller
gå. Kristiansandsregionen var tidlig ute med å få på plass en felles areal- og transportplan som legger
føringer på utbyggingsmønster. Denne planen skal rulleres i inneværende valgperiode.
Det arbeides også med en metode for å rangere utbyggingsområder etter målsettingene i Bymiljøavtalen.
Det tas sikte på at denne metoden kan rulles ut i alle kommunene.
I bysentrum legges det opp til å få mest mulig parkering under bakkenivå for på den måten å kunne åpne
opp bysentrum for syklende og gående og samtidig få en god fremføring av kollektivtrafikken i utvalgte
traséer. I de omkringliggende kommunene satses det på innfartsparkeringer som legger til rette for at de
som bor utenfor områder med akseptabel kollektivdekning kan kjøre bil til sentralt plasserte
innfartsparkeringer og reise kollektivt derfra.
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Regionen har utpekt fire satsningsområder:
 Bussmetro
 Sykkelekspress
 Transportknutepunkt Kristiansand
 Grønt skifte
De fire satsningsområdene er videre omtalt i dette dokumentet.
Det porteføljeforslaget som er utarbeidet er basert på en helhetlig tilnærming med utredninger og analyser
på sentrale områder. Dette er vist i figuren nedenfor og er nærmere beskrevet i del 4 av dokumentet.

Areal- og transportplan

Konseptvalgutredning

Faglige rapporter

Sosioøkonomiske
virkninger

Sykkel og gange
Kollektiv
Justert for
nullvekstmålet

Lokaltog

Portefølje
Bymiljøavtalen

Ekstern vurdering – vil vi kunne nå nullvekstmålet ?

Ja
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2. Helhetlig portefølje
Regionen har lagt til grunn føringene i Nasjonal transportplan (NTP) om helhetlige bymiljøavtaler. Det er
lagt vekt på at porteføljen skal bygges opp slik at man får helhetlige løsninger som til sammen gir god
måloppnåelse.
Det er tenkt helhetlige løsninger som i størst mulig grad binder sammen transportsystemet. At
trafikkavviklingen blir best mulig, at gang og sykkelveinettet blir sammenhengende og at det blir gode
koblinger mellom gangveinettet, innfartsparkeringer og kollektivnettet. De veiprosjektene som er tatt inn i
porteføljen skal også bidra til gode løsninger for kollektiv, sykkel og gange.
Kollektivsystemet foreslås oppgradert med fokus på hinderfri fremføring på sentrale strekninger og en
vesentlig kapasitetsøkning sammen med en optimalisering av rutetilbud og frekvens. Det foreslås
kollektivterminaler i de omkringliggende kommunene og innfartsparkering på sentrale innfartsårer til
bysentrum.
Med dette porteføljeforslaget vil regionen kunne nå målet om nullvekst (ref Urbanet Analyse rapporten,
vedlegg 9). De reisende vil kunne ha et reelt alternativ til bilen og vil kunne bruke bil når de må og benytte
kollektiv, sykle eller gå når de kan. Detaljert portefølje følger som vedlegg 8.
For mer informasjon om Bymiljøavtalen i Kristiansandsregionen se: www.bymiljøavtalen.no

3. Satsingsområder
Selv om porteføljen er en helhet vil vi i de følgende kapitlene presentere de viktigste tiltakene samlet i fire
satsingsområder for henholdsvis Metrobuss, Sykkelekspress, Transportknutepunkt Kristiansand og Grønt
skifte.
Bussmetro:
Metroaksen, sentrumsring, terminaler, bussdepot.

Bussmetro

Sykkelekspress:
Ekspressaksen med tilførsler. Andre prosjekter.

Sykkelekspress

Transportknutepunkt Kristiansand:
Gartnerløkka, intermodalt transportknutepunkt.

Transportknutepunkt
Kristiansand

Grønt skifte:
Gange, areal og parkering, grønt skifte, ren luft.

Grønt skifte
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3.1 Bussmetro

Grønn sone: Område med god kollektivdekning.
Rød sone: Spredt bebygd område uten
befolkningsgrunnlag for et tilfredsstillende
kollektivtilbud.

Illustrasjon 01 – Overordnet kollektivsystem / Metrosystem – se blå faktaboks.

Kollektivkonsept - Bymiljøavtalen



Dobling av kapasiteten
Kollektivterminaler i kommunene (hvite rundinger
på grønn bakgrunn på kartet).

Park & ride på sentrale innfartsårer (hvite bokser på
kartet).
På kartet er avtaleområdet vist med to farger – rødt og grønt.
I det grønne området er det / vil det bli god kollektivdekning.
I det røde området er det ikke befolkningsgrunnlag for et
optimalt kollektivtilbud, bortsett fra hovedinnfartsårene. Man
ser her for seg at reisende kan bruker andre transportmidler
inn til kollektivterminalene og reise kollektivt derfra.
Togtransport som arbeidsreise er et alternativ for noen på
reiser fra Vennesla og Songdalen. På sikt kan det bli aktuelt å
øke frekvensen for på den måten å legge til rette for økt
togtransport.
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Det er utredet et kollektivkonsept for
Bymiljøavtalen. Det legges her opp til en
dobling i kapasiteten og bedre
fremkommelighet for kollektivsystemet
slik at man kan møte den forventede
trafikkveksten. Dette innebærer at det er
nødvendig med både fysiske tiltak for
infrastrukturen og en vesentlig styrking av
driften. Det er utarbeidet en egen rapport
for det fremtidige kollektivsystemet
(vedlegg 1).
Hovedtrekkene for infrastrukturtiltakene
er å etablere et regionalt kollektivnett
som binder sammen kommunesentrene
med bysentrum, etablere
kollektivterminaler i de omkringliggende
kommunesentrene, og innfartsparkeringer
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på de sentrale innfartsårene inn til bysentrum.
Hovedtrekkene i det fremtidige kollektivsystemet er vist på illustrasjon 01, ovenfor.
I området markert med grønt er det eller vil bli et godt kollektivtilbud som vil være et reelt alternativ til
privatbil. I området markert med rødt er bosettingen mer spredt og det vil være vanskelig å få et godt nok
kollektivtilbud. I dette området legges det til rette for at man kan bruke privatbil til kollektivterminalene
eller til de sentrale innfartsparkeringene (markert som hvite firkanter), sette fra seg bilen der og reise
kollektivt inn til bysentrum.
I de bynære områdene er det hovedfokus på "metroaksen" og bussfremføringen i byområdet inkludert en
sentrumsnær trasé som vil binde sammen sentrale punkter i byen: Gartnerløkka, Kvadraturen, Lund,
Universitetet og sykehuset. Det er langs denne bynære traséen stor befolkningstetthet og mange
arbeidsplasser. Det planlegges flere byutviklings- og boligprosjekter langs denne traséen.
Nedenfor vises illustrasjon 2 - en prinsippskisse av kollektivsystemet med den indre bynære traseen og et
kartutsnitt.

Illustrasjon 02 – Bynær trasé – ruteillustrasjon - overordnet.
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Sykehuset

Universitetet
Bjørndalen

Lund

Marviksletta

Rutebilstasjon
Fergeterminal
Jernbanestasjon

Illustrasjon 03 – Bynær trasé - kart.
Det fremtidige kollektivsystemet dimensjoneres for å kunne ta den forventede trafikkveksten som følger av
målet om nullvekst for personbiltrafikken.
Det er foretatt en ekstern gjennomgang av det foreslåtte kollektivsystemet – først infrastruktur, deretter
driftsopplegget (vedlegg 2 og 3). Det blir her påpekt at flaskehalsen i et fremtidig kollektivsystem er
fremføring gjennom sentrumsområdet i Kristiansand. Arbeidet med å fastlegge endelig trasé fra
Gartnerløkka, gjennom Kvadraturen over Lund og videre til E18 ved Bjørndalsletta er ennå ikke avsluttet, og
vil kunne medføre endringer i porteføljen. Det er imidlertid lagt inn kjente tiltak på strekningen.
Driften av kollektivsystemet må styrkes kraftig for å kunne møte forventet trafikkvekst. Urbanet Analyse AS
har i forbindelse med KVU'en estimert at kapasiteten må økes med mellom 60 og 120 % for å kunne ha
tilstrekkelig kapasitet.
Jernbane
Det går i dag jernbane på strekningen Vennesla – Kristiansand – Nodeland. I noen utstrekning brukes det
ordinære tilbudet også for jobbreiser. Frekvensen er imidlertid ikke god nok til å være et fullgodt alternativ
for pendlere / jobbreiser. En vesentlig forbedring av frekvensen medfører betydelige investeringer i
infrastruktur og drift. På lang sikt vil dette kunne bli aktuelt, men med dagens passasjergrunnlag vurderes
en større satsning som uaktuelt.
Det er utarbeidet en rapport som drøfter muligheter og begrensninger for et lokaltogtilbud på strekningen
Vennesla – Kristiansand – Nodeland (og Marnardal). Denne følger som vedlegg 13.
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Tiltak
Nedenfor er det vist en tabell (i aggregert form) over tiltakene innenfor kollektiv infrastruktur.
Prosjekt
Ny bro over Otra
Bussfremføring gjennom byen
Ladepunkter for hybrid
Kollektivterminaler
Ronakrysset
Innfartsparkeringer
Kollektivfelt Kjos - Flødemelka
Bussdepot
Kollektivfelt E18 og FV 456
Kollektivtrasse Otra- UiA - Bjørndal
Kollektivfelt Varoddbrua - Rona
Opprustning av holdeplasser mv.

Kostnadsestimat
(millioner kr)
500
800
5
80
200
105
200
200
220
300
200
140

Type tiltak
Sentrumsnær Trasé
Metroaksen øst/vest
Metroaksen øst/vest
Metrosystem
Metroaksen øst/vest
Metrosystem
Metroaksen øst/vest
Metrosystem
Metroaksen øst/vest
Metroaksen øst/vest
Metroaksen øst/vest
Metrosystem

Planlagt
gjennomført
Fase 1 - 2
Fase 1 - 4
Fase 1
Fase 1
Fase 1
Fase 1 - 2
Fase 1
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 3
Fase 4

Illustrasjon 04 – Kollektivtiltak - aggregert. Listen er ikke uttømmende. Fullstendig portefølje finnes som
vedlegg (vedlegg 8).
Nærmere om de enkelte tiltakene:
Kollektivterminaler i kommunene
Det planlegges kollektivterminaler i de omkringliggende kommunene med tilhørende parkeringsmuligheter.
Tanken bak dette er å legge opp til et godt kollektivtilbud mellom terminalene og bysentrum, samtidig som
man stimulerer til at de som bor i områder med lav kollektivdekning kan bruke bil, sykle eller gå inn til
terminalene og reise kollektivt derfra. Terminalene vil ha en fornuftig og gjenkjennbar standard.
Det legges opp til å bygge terminalene i den første fireårs-fasen.
Ny bro over Otra - Eg
Dette prosjektet vil binde sammen området ved Universitetet med sykehusområdet og være en del av en
sentrumsnær kollektivtrasé som vil inkludere: Gartnerløkka, Kvadraturen, Lund, Bjørndal, Universitetet og
sykehuset.
Dette prosjektet vil også ha en beredskapsmessig side i forhold til transport til sykehuset.
Bussfremføring i bysentrum
Det er i porteføljen foreslått en del tiltak i forbindelse med å få en god og mest mulig hinderfri fremføring
av bussen gjennom byen. Bussfremføringen i byen er pekt på som den største flaskehalsen i
kollektivsystemet og det er utfordrende å finne de beste løsningene.
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Kristiansand kommune har initiert et arbeid som tar sikte på å vurdere de aktuelle traséene. Først når dette
arbeidet er ferdig kan man detaljere nødvendige tiltak i sentrum. Porteføljen vil måtte justeres når dette
arbeidet er sluttført.
Ladepunkter for hybridbusser
Det er gjennomført en vurdering av alternative drivstoff for fremtidens busser og det er konkludert med en
strategi der bussparken elektrifiseres over tid. Porteføljen omfatter to ladepunkter på metroaksen.
Innfartsparkeringer
Det er foreslått fire større innfartsparkeringer på de sentrale innfartsårene til Kristiansand som vil fange
opp de største trafikkstrømmene inn til byen. Det skal her legges til rette for at man kan sette fra seg bilen
og reise kollektivt inn til bysentrum / arbeidsplassen.
I tillegg etableres det flere mindre park & ride parkeringsplasser i tilknytning til kollektivsystemet.
Ronakrysset
Arbeidet med ny Varoddbro startes trolig i 2017. En utbedring og kollektivprioritering i Ronakrysset er
nødvendig for å sikre både fremkommelighet for kollektivtrafikken og for å unngå oppstuving og
trafikkfarlige situasjoner fra Varoddbroa mot Rona. Tiltaket er prioritert tidlig i fase 1.
Detaljert portefølje fremgår i vedlegg 8.

3.2 Sykkelekspress
Hensikten med sykkelekspressvegen er å legge til rette for god gang og sykkelforbindelse fra Timenes til
Kjos. Visjonen er at alle sykler. Gjennomført Mulighetsstudie har resultert i flere trasevalg på de enkelte
delstrekkene. En silingsrapport har redusert antall trasevalg.
Sykkelekspressvegen skal bli en sykkelveg hvor man kan sykle trafikksikkert på hele strekningen, med en
god fremføringshastighet. Flere skal bytte ut bilen med sykkel, fordi dette lønner seg både med henblikk på
tid, trivsel og helse. Sykkelekspressvegen skal være med å bidra til en fordobling av sykkeltrafikken fra 2014
til 2020 med et mål på en sykkelandel på 11%. Sykkelekspressvegen skal bygges med god arkitektonisk
kvalitet som bidrar til en god og attraktiv reiseopplevelse for syklistene. Det legges opp til god materialbruk,
tydelig skilting, gjenkjennelig utforming på hele strekningen og god estetisk utforming av underganger og
bruer. Det skal legges til rette for høystandard sykkelanlegg som kan driftes og vedlikeholdes på en god
måte hele året.
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Vollevannet - Oddemarka
Oddemarka - Tordenskjoldsgate

Prosjekter i Bymiljøavtalen

Lumber - Auglandsbukta

Eksisterende strekninger og
strekninger som inngår i
andre prosjekter

Auglandsbukta - Kjosbukta

Illustrasjon 5 – Sykkelekspressvei. Prosjektene i Bymiljøavtalen sammen med eksisterende prosjekter og strekninger
som inngår i andre prosjekter, vil totalt sett gi sammenhengende sykkelekspressvei fra Timenes til Kjos.

Nærmere om de enkelte tiltakene:
Vollevann-Oddemarka (fase 1) går langs E18 og er det delstrekket som går fra øverst i Narviksbakken til og
med påkobling eksisterende sykkelekspressveg ved Oddernes gartneri. En lengde på ca 1400 meter. Det ble
gjennomført konsekvensutredning av trasevalgene som resulterte i en anbefaling. Anbefalt trase
(nordsiden av E18) var til politisk forankring i byutviklingsstyret juni 2015. Detaljregulering er i ferd med å
sluttføres og planlegges sendt til 1. gangs behandling våren 2017.
Oddemarka – Tordenskjoldsgate (fase 1) går parallelt med E18 og er det delstrekket som går fra
kryssområdet ved Oddernes kirke og med påkobling i østenden av Tordenskjoldsgate. En lengde på ca 1400
meter. Det ble gjennomført konsekvensutredning av trasevalgene men hvor resultatet ikke resulterte i en
klar anbefaling av trasevalg. Byutviklingsstyret hadde saken til behandling i november 2015 men ble utsatt
for befaring. Det resulterte i ønske om å utrede 2 ulike traseer over Otra. Dette utredes nå og må avklares
før man igangsetter reguleringsarbeidet.
Lumber – Auglandsbukta (fase 2) Anbefalt trase går parallelt med fv 456 fra og med påkobling eksisterende
sykkelekspressveg i Lumberkrysset og fram til påkobling eksisterende sykkelekspressveg ved båthavna i
Auglandsbukta, en lengde på ca 900 meter. Traseen er planlagt i bru over Jaktoddveien. Det er avsatt areal i
Kommunedelplan for sykkelekspressveg i Kristiansand (vedtatt 16.09.15). Konsekvensutredningen i
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kommunedelplanen har konkludert med at traseen er akseptabel å gjennomføre. Reguleringsplan er ikke
påbegynt. Prosjektet ligger i fase 2 - perioden 2024-2027.
Auglandsbukta – Kjosbukta (fase 2) Anbefalt trase starter ved fv456/ båthavna i Auglandsbukta, følger
deretter Vågsbygd Ringvei inn til avkjørsel Hundebakken og ligger parallelt med Vågsbygd Idrettsplass fram
til Kjosdalen 4. Deretter følger traseen igjen fv 456 fram til Kjoskrysset. En lengde på ca 1000 meter. Det er
avsatt areal i Kommunedelplan for sykkelekspressveg i Kristiansand (vedtatt 16.09.2015).
Konsekvensutredningen i kommunedelplanen har konkludert med at traseen er akseptabel å gjennomføre.
Reguleringsplan er ikke påbegynt. Prosjektet ligger i fase 2 - perioden 2024-2027.
Andre sykkelprosjekter
Det legges opp til flere sykkel- og gangeprosjekter i kommunesentrene og prosjekter som vil binde sammen
eksisterende sykkelveinett og koble opp mot den sentrale sykkelekspressveien.
Tiltakene i kommunesentrene planlegges slik at flest mulig vil kunne sykle eller gå fra bolig til
kommunesenteret og kollektivterminalen for eventuell videre transport. Det planlegges også tiltak som vil
gi en bedre mulighet for å sykle fra kommunesentrene og inn til byen.
Detaljert portefølje fremgår i vedlegg 8.

3.3 Transportknutepunkt Kristiansand
Det viktigste prosjektet innenfor satsingsområde "transportknutepunkt Kristiansand" er prosjektet
Gartnerløkka – Kolsdalen. Dette er et prosjekt som vil gi:
 En forbedret trafikkavvikling øst/vest, for både person- og godstrafikk.
 Vesentlig forbedring av adkomsten til havneområdet og fergekai. For person- og godstrafikk inn/ut
av landet.
 Bedre adkomst mellom havneområdet og jernbanens godsterminal på Dalane.
 Bedre flyt for kollektivtrafikken
 Ny parsell av sykkelekspressveien.
 Tilrettelegging for tett utbygging av kontorarbeidsplasser i et kollektivknutepunkt (Quadrum).
 Nytt / utbedret havnespor for kobling av jernbane og havn.
Kristiansand er et regionalt transportknutepunkt med vegforbindelser øst – vest og nord. Byen er også et
knutepunkt for jernbanen øst – vest.
I knutepunktet møtes veg, jernbane, buss og havn. Gartnerløkka som et sentralt punkt i vegsystemet,
jernbanestasjonen, havna (person- og godstrafikk) og rutebilstasjonen ligger innenfor et svært konsentrert
område.
Det går jernbanespor til havna og dette legger godt til rette for at området kan være et intermodalt
knutepunkt hvor man kan få en tilnærmet sømløs overgang mellom de ulike transportformene. Det er en
betydelig utenlands-trafikk over havna.
Fra Gartnerløkka og nordover langs RV 9 forbindes området med jernbanens godsterminal på Dalane. Dette
prosjektet henger sammen med Gartnerløkka-prosjektet men er i porteføljen satt opp med en egen post.
I prosjektforslaget ligger også en parsell av sykkelekspressveien.
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Illustrasjon 6 – Gartnerløkka – Kolsdalen. Dette er det viktigste transportknutepunktet i Kristiansand. Her
møtes vei, sjø og bane i et knutepunkt. E18 / E39 er hovedfartsåren øst/vest. Mot nord går RV 9 med
adkomst til Jernbanens godsterminal på Dalane. Jernbanestasjonen, Rutebilstasjonen og fergeterminalen
ligger alle i samme område.

Illustrasjon 7 – Gartnerløkka – Kolsdalen. Inkludert i prosjektet er også en parsell av sykkelekspressveien.
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Kristiansand lufthavn Kjevik ligger litt øst for sentrum og er en del av det overordnede transportnettet i
regionen.
Det er foreslått fire veiprosjekter i forslaget til portefølje. Alle med en betydelig andel kollektiv-, sykkel- og
gange. Prosjektene er vist i tabellen nedenfor og er også gitt en kort beskrivelse.
Prosjektene i "veipakken" er satt sammen som en videreføring av konseptvalgutredningen (KVU) og den
samlede virkning prosjektene vil ha også for kollektivtransport, sykkel og gange.
Prosjekt
E18/E39 Gartnerløkka
a) Gartnerløkka – Kolsdalen
b) Kolsdalen – Meieriet
c) Meieriet – Breimyr
E18 Håneskrysset
Fv 456/457 Kjoskrysset
Ny Havnegate
Rv9 fra E39 til Krossen

Kostnadsestimat
(millioner kr)

Planlagt
gjennomført

3000
470
230
122
113
330
300

Fase 1
Fase 1 - 2
Fase 2
Forlengelse
Forlengelse
Fase 3
Fase 3

Illustrasjon 8 – Veitiltak. NB – Håneskrysset og Kjoskrysset er foreslått tatt inn i forlengelsen av inneværende
bompengepakke.
Veiprosjektene er videreført fra konseptvalgutredningen. Det er imidlertid justert noe som følge av at man
på det tidspunkt KVU ble godkjent tillot en viss trafikkvekst. I Bymiljøavtalen er målet om nullvekst førende
og man har derfor gjort følgende justeringer:
a) FV 456 Lumber – kjosbukta er tatt ut. Dette var et prosjekt som i hovedsak ville generert økt trafikk.
Enkelte andre småprosjekter i Kjosområdet vil kunne gi bedre løsning for trafikkflyten.
b) På samme grunnlag er RV 9 Gartnerløkka – Krossen redusert fra en ny trasé med tunnel, til en
mindre oppgradering av eksisterende veg.
c) Ytre ringvei og ny vei til Kjevik er tatt ut av Bymiljøavtalen og blir separate prosjekter.
Nærmere omtale av de enkelte prosjektene:
E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen - Meieriet - Breimyr
Prosjektet innbefatter ny firefelts riksveg vest for Kristiansand som starter på Gartnerløkka i sentrum og går
til Breimyr som ligger nært på kommunegrensen til Songdalen. E39 mellom Gartnerløkka og Meieriet er
hovedtransportåren for trafikken til/fra og gjennom Kristiansand. Vegen har en viktig transportfunksjon
både for lokal, nasjonal og internasjonal trafikk. Tiltaket vil gjøre trafikkavviklingen lettere spesielt i rush og
gi god tilgjengelighet til ferjeterminalen.
Prosjektet er delt i 2 reguleringsplaner fordelt på delstrekkene Gartnerløkka – Meieriet og Rigekrysset –
Breimyrkrysset. Begge planene ble vedtatt i Kristiansand Bystyre 18. februar 2015. Prosjektet er
kostnadsberegnet til for delstrekkene Gartnerløkka-Kolsdalen: 3000 millioner, Kolsdalen-Meieriet: 230
millioner og Meieriet-Breimyr: 470 millioner. Alle tall 2015-kroner.
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Delstrekket Gartnerløkka- Kolsdalen består av en stor andel myke tiltak som gange, gjennomgående
sykkelekspressveg samt bedre framkommelighet for blant annet kollektivtrafikk.
Prosjektet bidrar til bedre fordeling av trafikk i Kristiansand by og til/fra E18/E39, samt legger om og
opprettholder jernbane godsspor til industrien i Kolsdalen (Glencore) og til containerhavna i Kristiansand.
Prosjektet bygger også 2 nye jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal slik at det styrker
konkurranseevnen for godstransport fra sjø til bane. Vegen bygges over Jernbanestasjonen i Kristiansand
tilpasset dagens og framtidig sporplan.
Etablering av prosjektet henger naturlig sammen med etablering av Ny Havnegate, og er tilpasset en
framtidig løsning med ny E18/E39 som ringveg rundt Kristiansand.
Prosjektet bidrar til en helhetlig løsning med god by tilpassing
Det er opprettet egen nettside for prosjektet på www.vegvesen.no.
E18 Håneskrysset
Prosjekt E18 Håneskrysset er et riksvegprosjekt som ligger i Kristiansand kommune, ca 9 km øst for
Kvadraturen. Hovedmålet med reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten for alle og
fremkommeligheten for kollektivtrafikken spesielt, samt legge til rette for park & ride. Strekningen er ca.
800m lang. Prosjektet innbefatter delstrekk av den planlagte sykkelekspressvegen som strekker seg fra
Dyreparken til Andøykrysset. Prosjektet er helt nødvendig for å kunne ivareta god trafikkavvikling og
trafikksikkerheten på E18 når ny Varoddbru åpner (sannsynligvis 2019).
Det foreligger godkjent reguleringsplan som ble vedtatt i Kristiansand Bystyre den 21.05.2014. Grunnerverv
er i hovedsak gjennomført og byggeplan ble ferdigstilt september 2015. Prosjektet er kostnadsberegnet til
122 millioner hvorav andelen til myke tiltak utgjør ca 52 millioner. Alle tall i 2014-kroner.
Det er opprettet egen nettside for prosjektet på www.vegvesen.no

Fv 456/457 Vågsbygdveien/ Holskogveien (Kjoskrysset)
Dette planarbeidet omhandler krysset fv456/457, også kalt Kjoskrysset.
Fylkesveg 456/457 er et travelt kryss som ligger i bydelen Vågsbygd i Kristiansand kommune, ca 5 km
sørvest fra Kvadraturen. I prosjektet legges det opp til utbedring av krysset samt bedre trafikkavviklingen,
trafikksikkerheten og spesielt bedre forholdene for de myke trafikantene. Dette skal gjøres ved prioritering
av kollektivtrafikk, bedre kapasitet i krysset generelt og ivareta myke trafikanter ved at kryssing av
fylkesvegen skal være planskilt.
Det foreligger godkjent reguleringsplan som ble vedtatt i Kristiansand Bystyre 24.09.2014.
Prosjektet er kostnadsberegnet til 113 millioner kroner hvorav myke tiltak utgjør ca 43 millioner kroner.
Alle tall 2014-kroner.
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Ny Havnegate
Planarbeidet pågår og det jobbes mot å legge fram reguleringsplan for ny Havnegate og Vestre Strandgate
for kommunal saksbehandling våren 2017.
Planen legger opp til at i Vestre Strandgate skal kollektivtrafikken prioriteres og få en bedre
framkommelighet. Det skal også bli bedre forhold for myke trafikanter. Mye av biltrafikken i Vestre
Strandgate skal overføres til ny Havnegate, som blir ny hovedatkomst til Kvadraturen fra byens vestside.
Havnegata skal også være en effektiv atkomst til containerhavna for næringstrafikken. Langs Havnegata
skal det bygges ny gang-sykkelveg med standard tilsvarende sykkelekspressveg. Prosjektet skal bidra til god
byutvikling og er kostnadsberegnet til 330 millioner kroner hvorav andelen til myke tiltak utgjør ca 165
millioner. Alle tall i 2014-kroner.
Etablering av prosjektet henger naturlig sammen med etablering av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen.
Det er opprettet en egen nettside for prosjektet på www.vegvesen.no

Rv9 fra E39 til Krossen
Statens vegvesen (pr. november 2015) anbefaler ikke at det bygges ny trasé for rv. 9 mellom E39 og
Krossen/Dalane i Kristiansand kommune. Hovedgrunnen er at de vurderte traséene ikke avlaster dagens
veg i nevneverdig grad og koster mye i forhold til nytteverdi. Det anbefales derimot å gjøre tiltak langs
dagens riksveg for å bedre trafikksikkerheten, øke fremkommeligheten og utbedring av situasjonen for
kollektivtrafikk, gående og syklende langs hele strekket fra E39 ved Gartnerløkka til Krossen.
Konsekvensutredningen (KU) har nå vært på høring (frist 20.01.2016): Det er ikke blitt utarbeidet
kommunedelplankart til planarbeidet.
Prosjektet var i utgangspunktet kostnadsberegnet til 1000 millioner kroner (2014-kroner) men med den
ovenfor nevnte løsningen hvor tiltak gjøres langs dagens veg kan dette beløpet reduseres til 300 millioner.
Det er opprettet egen nettside for prosjektet på www.vegvesen.no

Detaljert portefølje fremgår i vedlegg 8.
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3.4 Grønt skifte

For å nå målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken er man avhengig av at man får et skifte i hvordan
transportsystemet legges til rette, hvor bo- og arbeidsplasser etableres og hvilke valg som gjøres av den
enkelte.
Kollektivsystemet må legges til rette slik at det blir et reelt og godt alternativ til privatbilen. Boliger og
arbeidsplasser bør etableres i tilknytning til kollektivsystemet og det må etableres et sykkel- og gangetilbud
som stimulerer til økt bruk.
Et skifte i retning av et "grønnere" transportsystem vil ha mange fordeler:






Lettere fremkommelighet for kollektivtransporten.
Mindre køproblemer for tungtransporten.
Renere luft.
Bedre helse.
Reduserte klimautslipp.

Innenfor dette satsingsområdet omtales: gange, arealbruk, parkering og ren luft.
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3.4.1 Gange
Tiltakene som beskrives her er "rene" gangetiltak (sykkel- og gangveier er omtalt i kap 3.2). De fleste
tiltakene som foreslås innenfor gange er mindre tiltak hvor det er prioritert tiltak som binder sammen
boligområder med kollektivholdeplasser – snarveier for å korte ned gangtid og forenkle adkomsten til
kollektivsystemet.
ATP-modellen er brukt for identifisering og prioritering av tiltakene. ATP modellen er utviklet i
transportplansamarbeidet som et verktøy for å prioritere tiltak.
Det foreslås et stort gangetiltak – aksen fra UiA over Lund og inn i Kvadraturen. Dette er en akse som vil
forbinde bysentrum med universitetet og som vil være viktig for både gående, syklende og
kollektivtransport. Det gjenstår fremdeles en del arbeid med detaljering.
I tillegg til dette foreslås det en rekke mindre tiltak: fortau, utbedringer, utvidelser, mv.
Nedenfor vises en liste over noen av de sentrale gange-prosjektene. En mer detaljert portefølje fremgår i
vedlegg 8.
Prosjekt
Gangakse UiA - Kvadraturen
Gangakse sykehuset – Kvadraturen
Broveien – Åsveien
Høietun - Leirdalen
Ringlebekkveien - Kvernveien
Vesterøya - Bånefjell
RV9 undergang ved Grimsbekken
Moneheia - Båsefjell

Kostnadsestimat
(millioner kr)
49
15
15
10
10
12
15
13

Planlagt
gjennomført
Fase 1 - 3
Fase 2
Fase 2
Fase 2
Fase 2
Fase 3
Fase 3
Fase 3

Illustrasjon 9 – Gangetiltak. Listen er ikke uttømmende. Fullstendig portefølje finnes som vedlegg 8.
3.4.2 Arealbruk
Kristiansandsregion har gjennom areal- og transportplansamarbeidet (ATP) konkretisert hvor fremtidig
utbygging av bolig- og næringsområder bør lokaliseres. Denne planen har status som en regional plan og er
vedtatt av de to fylkestingene (Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050).
Planen legger opp til at utbygging skal skje langs og i nærheten av etablerte kollektivakser, slik at man i
størst mulig grad kan benytte seg av kollektivtransport, sykle eller gå.
Det er utarbeidet et notat som viser prinsipper og metoder for arealutnyttelse (vedlegg 7 – Prinsipper og
metoder for arealutvikling – Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen).
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Illustrasjon 10 – Utbyggingsområder fra regionalplanen (utsnitt).
ATP planen ble vedtatt i 2011. I planen er det spesifisert at det skal rapporteres på planen en gang pr
valgperiode og at planen skal rulleres minst hvert åttende år, dvs i løpet av 2018. Det er Vest Agder
fylkeskommune som skal stå for rapportering og rullering. ATP utvalget skal være styringsgruppe for
revisjonsarbeidet.
Det har i 2015 blitt gjennomført en undersøkelse av hvordan ATP planen er fulgt opp i kommunene.
Funnene er summert opp i en egen rapport som vil
danne et vesentlig grunnlag for den første
rapporteringen på planen. Rapporten følger som
vedlegg 10.
Utdrag fra Regional plan kap. 10.2
I forbindelse med arbeidet med Bymiljøavtalen er det
i Kristiansand kommune under arbeid en metode for å
rangere de enkelte utbyggingsområdene i hver
kommune etter hvor godt de "treffer" på
målsettingen om nullvekst. Dette er en skjønnsmessig
gjennomgang av ulike kriterier som gjennomgås for
hvert enkelt område hvor det settes karakterer på de
ulike elementene som så summeres opp til en felles
karakterverdi. Områdene rangeres i et system fra 1 til
10, hvor 1 er dårligst og 10 er best.
Det tas sikte på at denne metoden kan brukes i alle de
syv kommunene i avtaleområdet.
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- Den regionale planen skal legges til grunn
for kommunenes planlegging og for statlige
og regionale myndigheters virksomheter.
- Kommunene og fylkeskommunene skal
rapportere en gang per valgperiode på
hvordan planen følges opp.
- Arealplanen for Kristiansandsregionen skal
minst revideres hvert 8. år. ATP-utvalget er
styringsgruppe for revisjonsarbeidet.
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Tiltak arealutvikling:
a) Videreføring av prinsippene i ATP planen.
b) Rapportering av hvordan ATP planen følges opp – hvert fjerde år.
c) Revidering av ATP planen – hvert åttende år.
d) Implementering av "rangeringsmetode" i alle de syv kommunene.
Illustrasjon 11 – Tiltak arealutvikling.
Revidering av ATP planen i inneværende periode må omfatte en justering for nullvekstmålet.

3.4.3 Parkering
Regionens fokus er at man i Kvadraturen legger til rette for parkering under bakken og at man reduserer
gateparkeringen slik at man på denne måten kan åpne opp sentrum for gående og syklende samt
kollektivtrafikken.
Kristiansand kommune ønsker å legge til rette for flere boliger i sentrum og at disse bygges med færre eller
til dels uten privatparkering. Med bolig i sentrum og et godt kollektivtilbud og gode sykkel og
gangemuligheter vil behovet for parkeringsplasser i tilknytning til boligen reduseres.
Det vurderes også restriksjoner på en del gateparkering i form av maksimal parkeringstid.
I de omkringliggende kommunene er situasjonen noe annerledes. Kollektivtilbudet utenfor
kommunesentrene er begrenset. Hovedutfordringen her blir å "fange opp" privatbilene utenfor
Kristiansand sentrum slik at bilistene setter fra seg bilen der og kjører kollektivt inn til byen. Dette betyr i
praksis at det må etableres godt tilgjengelige parkeringsplasser ved kollektivterminalene.
Det planlegges også innfartsparkering på de sentrale innfartsårene til byen, slik at bilen kan parkeres her og
at det blir reist kollektivt inn til byen. Innfartsparkeringene er vist på skissen til kollektivsystemet.

Tiltak parkering:
a) Legge til rette for parkering under bakkenivå i Kvadraturen.
b) Fjerne en del gateparkering i Kvadraturen.
c) Strammere parkeringstid på en del gateparkering i Kvadraturen.
d) Etablere innfartsparkering på de sentrale innfartsårene til byen.
Illustrasjon 12 – Tiltak parkering.
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3.4.4 Ren luft
Lokal luftforurensning
De viktigste kildene til lokal luftforurensning er NO2 og svevestøv ( PM10). Lokal luftforurensning måles
kontinuerlig i 2 målestasjoner i Kristiansand sentrum, se figurene. Lokal luftforurensning er svært
væravhengig. Situasjonen er verst ved langvarige høytrykksperioder vinterstid med stillestående luft.
Kristiansandsregionen har de siste årene hatt få slike perioder, men ligger likevel nær aktuelle
grenseverdier.
Når det gjelder NO2 var Kristiansand i 2010 svært nær EU’s grenseverdi (heltrukken linje i figuren).
Overskrides denne må det iverksettes tiltak for å få ned forurensningen. Ved ugunstige værforhold en
vinter kan denne grenseverdien fort bli overskredet. Dieselkjøretøyer er den viktigste kilden til NO2
forurensning der folk flest ferdes. Eldre dieselkjøretøyer har spesielt stor utslipp.
Når det gjelder svevestøv (PM10) ligger Kristiansand et stykke under EU’s grenseverdi, men nær
helsemyndighetenes anbefalte grense. Piggdekk er en viktig kilde når det gjelder svevestøv (PM10).
Dieselkjøretøyer gir også utslipp, særlig av fint svevestøv (PM 2,5), som er spesielt helseskadelig. Ca 60%
kjører piggfritt i Kristiansand. I byer som har piggdekkgebyr en andelen over 80%.

Illustrasjon 13 – Årsmiddel av NO2 ved ved målepunkter i Kristiansand.

Illustrasjon 14 – Årsmiddel av PM10 ved målepunkter i Kristiansand.
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Global luftforurensning
Klimautslipp er den mest alvorlige globale luftforurensningen, og bakgrunnen for klimaforliket som ligger
bak bymiljøavtalene. CO2 er største kilde til klimautslippet.
Klimautslippet fra biltrafikken kan beregnes som summen av antall kjørte km x utslipp pr kjørte km.
Klimautslippet fra biltrafikken kan derfor reduseres ved å redusere antall kjørte km, og redusere utslipp pr
kjørte km.
Antall kjørte km reduseres med virkemidlene som det er fokusert på i bymiljøavtalen: konsentrert
utbygging, restriktive virkemidler som demper biltrafikken og stimulering av miljøvennlig transport.
Teknologisk utvikling har redusert utslipp pr km. Full utfasing av fossildrevne biler vil trolig skje i løpet av
noen 10 år. Teknologier som gir reduserte klimautslipp er bl.a:



Hybrid og pluginn – hybridbiler.
El – biler og hydrogenbiler

Hybrid og plugin –teknologi egner seg spesielt godt i bytrafikk, med mye start og stopp. For bybusser er
dette en svært god løsning, som også gir mulighet for å kjøre på strøm gjennom sentrum, uten utslipp og
med lite støy.
Elbiler og hydrogenbiler har ingen klimautslipp ved drift, forutsatt at drivstoffet er produsert fra fornybar
energi, noe som langt på veg er tilfellet i Norge. Men produksjon av bil og batterier gir likevel klimautslipp,
størst for store, tunge biler. Miljøvennlig biler tar dessuten like mye plass på vegen som andre biler.
Elbilandelen i Kristiansandsregionen er nå ca 5%, og øker sterkt. Noen nok kjøpt elbil i tillegg til bilen eller
bilene de har fra før. På den annen side brukes elbilen ofte mest til daglig, noe som er positivt.
Overgang til miljøvennlig teknologi stimuleres først og fremst av sentrale myndigheter. Men lokale
myndigheter kan til en viss grad legge til rette infrastrukturen, og ikke minst fremme bruk av
lavutslippskjøretøyer gjennom krav i bussanbud, og ved innkjøp av egne kjøretøyer.
Kommersielle aktører er nå i ferd med å bygge opp en god ladeinfrastruktur for elbiler.De økonomiske
intensivene for å kjøpe elbil vil nok bli mindre gunstige i fremtiden, men de vil trolig bli beholdt i betydelig
grad de nærmeste årene.

Tiltak ren luft:
a) Nullvekst og helst redusert personbiltrafikk i det definerte måleområdet.
b) Vurdere å stille krav om kun elbiler/ hydrogenbiler ved offentlige anbud på personbiler, drosjer
med mer.
c) Lavutslippsteknologi i busser, f.eks hybrid og pluginhybrid i bybusser.
d) Vurdere piggfrie dekk på offentlige biler og biler på oppdrag for det offentlige. Vurdere
piggdekkgebyr.
e) Vurdere miljødifferensierte bompenger når det åpnes for det nasjonalt, eventuelt vurdere
lavutslippssoner
Illustrasjon 15 – Tiltak, ren luft.
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4. Virkninger
I dette kapittelet oppsummeres virkningene av den foreslåtte porteføljen i forhold til målet om nullvekst og
de øvrige målsettingene fastsatt av regionen.
4.1. Nullvekstmålet
Det overordnede målet for Bymiljøavtalen er nullvekst for personbiltrafikken. Kristiansandsregionen har
satt sammen en helhetlig portefølje hvor tiltakene til sammen skal gi måloppnåelse.
Det har vist seg vanskelig å analysere måloppnåelse kun ved bruk av eksisterende transportmodeller.
Regionen har derfor engasjert Urbanet Analyse AS til å foreta en helhetlig både kvantitativ og kvalitativ
vurdering av porteføljen. Denne analysen konkluderer med at regionen vil kunne nå nullvekstmålet med
den foreslåtte porteføljen under forutsetning av at det også legges inn tiltak innenfor areal og parkering
(tiltak innenfor areal og parkering var ikke en del av porteføljen på det tidspunkt analysen ble gjort).
Rapporten følger som vedlegg.

4.2. Delmål
De øvrige målsettingene som er omtalt er regionalt fastsatte målsettinger som skal brukes for regional
oppfølging av hovedmålet om nullvekst for personbiltrafikken og vil bare kort omtales her. Disse
målsettingene inngår ikke i det foreslåtte rapporteringsopplegget.
Delmålene er satt opp for å
operasjonalisere hovedmålet om
nullvekst og har vært førende for de
tiltakene som foreslås i porteføljen.
Delmålene fremgår i del 1 av
dokumentet.
Det er etablert delmål innenfor:
 Arealbruk
 Kollektivtransport
 Sykkel og gange
 Næringstrafikk
 Klima og bymiljø
 Samfunnssikkerhet

Utdrag fra Urbanet Analyse sin rapport – konklusjon:
«Gjennom en helhetlig virkemiddelpakke i
bymiljøavtalen vil Kristiansandsregionen ha en mulighet
til å få til det nødvendige trendbruddet i
transportmiddelfordelingen, som er nødvendig for å nå
nullvekstmålet. Forutsetningen vil være kombinasjonen
av restriktive tiltak sammen med videreutvikling og –
utbygging av kollektiv-, sykkel- og gangetilbudet. Som
igjen kontinuerlig må vedlikeholdes, samtidig med en
balansering av de restriktive virkemidlene mellom
avvisning og tilpasning.»
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5. Bomsystem / regional finansiering
5.1 Bomsystem
Bomavgiften vil utgjøre det vesentligste av regionens bidrag til å finansiere den foreslåtte porteføljen. Det
foreslås å etablere i alt 12 - 15 bompunkter slik det er vist på kartet under.

Illustrasjon 16 – Bomsystem.

Det legges til grunn følgende bomsystem:
1. 12-15 bompunkter (5 eksisterende og 7-10 nye) hvor vedlagte kart brukes som utgangspunkt for
endelig plassering. Dette inkluderer også en vurdering av bompunkt ved IKEA. Det siste må gjøres i
dialog med Lillesand kommune.
2. En økning av dagens satser på 50%.
3. Fortsatt tidsdifferensierte bomsatser.
4. Fortsatt timesregel.
5. Fortsatt rabattordning (20% for lette kjøretøy).
6. Fortsatt månedstak (månedstaket heves fra 50 til 60 passeringer).
7. Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert så tidlig som mulig.
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Statens Vegvesen og Sintef har foretatt beregninger av forventet trafikk og potensialet for inntekter fra det
foreslåtte bomsystemet.
Det bemerkes at inntektene fra bomsystemet vil avhenge av tidspunktet for når Ytre ringvei tas i bruk.
Dersom Ytre ringvei kommer tidlig vil dette medføre at en del gjennomgangstrafikk vil kjøre utenom
sentrum og følgelig ikke betaler i bymiljøavtale-bommene.
Statens Vegvesen har på bestilling fra Styringsgruppen for Bymiljøavtalen utarbeidet et notat datert
2016.08.25 som tar for seg "finansieringspotensiale fra ny bompengepakke for Kristiansandsregionen"
(finansieringspotensiale for Bymiljøavtalen). Notatet følger som vedlegg. Det er i notatet vurdert alle de fire
alternativene for takst som har vært diskutert i den regionale prosessen. Prinsippvedtaket i regionen
omfatter en takstøkning på 50%.
Inntektspotensialet med en 50% økning av takstene fremgår av kap 4.1 i notatet, og er gjengitt i tabellen
under. Notatet følger som vedlegg 11.
Forventet finansieringspotensial fra bompenger
Takstnivå
Bompenger (Mrd 2016-kr.)
50% takstøkning
5,6
Illustrasjon 17 – Bominntekter.
Bompenger er primært tenkt som finansiering av de foreslåtte tiltakene men vil også ha en innvirkning på
hvordan reiser planlegges og gjennomføres. Dette vil i særlig grad gjelde ordningen med tidsdifferensierte
satser. Tidsdifferensierte satser har vært i funksjon i Kristiansandsregionen i noen år allerede og har
sammen med andre tiltak vist seg å være viktig for å holde trafikkveksten nede i de periodene hvor folk
reiser til og fra arbeid.
Tabellen nedenfor viser tiltak – bomsystem.

Tiltak bomsystem:
a) 12 – 15 bompunkter (5 eksisterende og 7 – 10 nye).
b) 50% økning av avgift.
c) Fortsatt tidsdifferensierte bomsatser.
d) Fortsatt timesregel.
e) Fortsatt rabattordning (20% for lette kjøretøy)
f) Fortsatt månedstak (månedstaket heves fra 50 til 60 passeringer).

Illustrasjon 18 – Tiltak bomsytem.

5.2 Miljødifferensierte bomsatser
Styringsgruppen har drøftet muligheten for miljødifferensierte bomsatser. Det er et ønske i regionen at det
blir vurdert en omlegging til miljødifferensierte satser så snart som mulig. Det er utarbeidet et foreløpig
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opplegg for hvordan et slikt system kan rettes inn. Regelverket for miljødifferensiering er imidlertid ikke
avklart og regionen vil avvente en sentral avklaring av hvordan et slikt system kan bygges opp.
Ettersom regelverket ikke er avklart, legger regionen til grunn et "tradisjonelt" takstsystem for
forhandlingene om en Bymiljøavtale. Dersom regelverket avklares underveis og før en avtale inngås, vil det
bli vurdert å legge om til et system med miljødifferensierte satser.

5.3 Annen regional finansiering


Fylkeskommunalt tilskudd til kollektiv drift.
Vest Agder Fylkeskommune yter et driftstilskudd til Agder kollektivtrafikk (AKT). Det er anslått at
driftstilskuddet til den delen av regionen som omfattes av en Bymiljøavtale utgjør omkring 138 mill
kr. pr år.
Dersom man skal øke kapasiteten i kollektivsystemet betinger dette en vesentlig økning i
driftstilskuddet. Denne økningen er så stor at Fylkeskommunen alene ikke har finansiell styrke nok
til å gjøre dette. Det er følgelig nødvendig med et statlig bidrag til driften og/eller at det vil være
nødvendig å bruke bompenger til kollektiv drift.



Fylkeskommunalt investeringstilskudd.
Vest Agder fylkeskommune har i sin økonomiplan lagt inn et årlig beløp på 40 mill kr. som
investeringstilskudd til Bymiljøavtalen. Tilskuddet er rettet mot tiltak på fylkesvei.



Kristiansand kommune yter også et driftstilskudd til Agder kollektivtrafikk (AKT). I 2015 utgjorde
tilskuddet 4 mill kr.



Rekkefølgebestemmelser for utbyggingsområder.
I forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter er det ikke uvanlig å sette rekkefølgebestemmelser til
utbygger. Dette kan omfatte investeringer i infrastruktur. I den grad dette er relevant kan slike krav
være en del av finansieringen av tiltak i porteføljen til en Bymiljøavtale.

6. Finansiering av prosjektporteføljen
Prosjektporteføljen er omfattende og krever en betydelig medfinansiering både fra regionen og fra staten.
Detaljporteføljen fremgår av vedlegg 8.
Nedenfor vises en tabell med en utgiftsside og en inntektsside. Utgiftssiden består av planlegging og
gjennomføring av de prosjektene som ligger i porteføljen. Inntektssiden består av ulike elementer som
omfatter både regional finansiering og statlig finansiering.
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UTGIFTER

INNTEKTER

Portefølje
Metrobuss
Sykkelekspress

3085
1274

Transportknutepunkt Kristiansand
Grønt skifte
Diverse
Sum

Kollektiv drift
Driftstilskudd

Totalportefølje

4565
545
350
9819

5044

Stat
NTP

1550
1200

Gartnerløkka - Kolsdalen (inkl jernbanespor - gods til
havna)
Sykkelekspress
Statlig andel - Bymiljøavtalen
Sum

350
2439
3989

Sum

5408
640
80
6128
1280
2272
1492
5044

Region
Bompenger
FK investeringstilskudd
Annen lokal medfinansiering
Kollektiv drift
Belønningsmidler
FK tilskudd kollektiv drift
Statlig medfinansiering av kollektiv drift - og/eller bompenger

Sum

5044

Sum

Sum

14863

Sum 15161

Det er de to postene markert med rødt i tabellen som det skal forhandles med staten om.
En slik innretning av porteføljen vil gi en investeringsprofil som vist under.
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Illustrasjon 19 – Investeringsprofil for hvert fagområde.
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Illustrasjon 20 – Investeringsprofil fordelt på vei, myke tiltak og kollektiv drift.

6.1 Regional finansiering
Nedenfor gis det kort omtale av de ulike regionale finansieringskildene.
6.1.1 Bompenger
Bompenger utgjør en vesentlig del av den regionale finansieringen. Statens Vegvesen har utarbeidet et
notat om finansieringspotensialet for bompenger. Potensialet ligger på omkring 5,6 mrd.
I forslaget til finansiering er det lagt inn et konservativt anslag på 5,4 mrd.
6.1.2 Fylkeskommunalt investeringstilskudd
Det legges til grunn at Vest Agder fylkeskommune bevilger 40 mill kr pr år til tiltak primært rettet mot
fylkesvei. Fylkeskommunen har lagt dette inn i inneværende økonomiplan. Totalt over perioden utgjør
dette 640 mill kr.
6.1.3 Fylkeskommunalt tilskudd til kollektiv drift
Det legges til grunn et prisindeksregulert tilskudd til kollektiv drift over hele avtaleperioden. Totalt utgjør
dette 2,272 mrd. kr. over perioden. Tilskuddet til kollektiv drift ligger i økonomiplanen.
6.1.4 Belønningsmidler
Kristiansandsregionen har de senere år fått 80 mill kr pr år i belønningsmidler, samt noen tilleggstildelinger.
I porteføljeforslaget legges det til grunn en flat videreføring av belønningsmidlene og at hele beløpet skal
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brukes til finansiering av kollektiv drift. Totalt utgjør dette 1,280 mrd. kr. over perioden. Belønningsmidlene
er statlige midler men innretningen av midlene styres lokalt.
6.1.5 Annen lokal medfinansiering
Det er i finansieringsforslaget lagt inn en post på 80 mill kr. Dette vil være medfinansiering fra utbyggere
gjennom ulike typer rekkefølgebestemmelser. Beløpet inneholder også et kommunalt tilskudd på 4 mill kr
til kollektiv drift (Kristiansand kommune).

6.2 Statlig finansiering
Nedenfor gis det kort omtale av foreslått statlig finansiering.
6.2.1 Nasjonal Transportplan
Forslaget til neste NTP omfatter statlig medfinansiering til enkelte prosjekter: Dette gjelder Gartnerløkka –
fra Baneheiatunnelen og videre vestover. Det er foreslått en statlig andel på 1,2 mrd. kr. til dette
prosjektet.
Det er i tillegg foreslått å fullfinansiere to etapper av sykkelekspressveien (langs E18) med totalt 350 mill kr.
6.2.2 Ønsket statlig medfinansiering til Bymiljøavtalen
Det er to elementer hvor det ønskes statlig medfinansiering. Et statlig bidrag til porteføljen i Bymiljøavtalen
på 2,439 mr. kr. og et statlig bidrag til kollektiv drift på 1,492 mrd. kr. over hele avtaleperioden. Totalt
ønskes 3,931 mrd. kr. i statlig bidrag til Bymiljøavtalen. Disse to beløpene er vist i rødt i figuren under.

Hele porteføljen

Finansiert – tilskudd, bompenger, mv

Forhandles
Porteføljen vil ikke være avklart før
forhandlingene er ferdige og man ser
hvor mye staten vil bidra med.
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Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen Fotografer

Del 3 – Rapportering og
oppfølging

Dette er foreløpig et arbeidsdokument og er kun ment som et grunnlag for videre diskusjon.

Versjon: 5.0
Sist revidert av
Jo Viljam Drivdal

Revidert dato
2016.12.27
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Del 3 av dokumentet inneholder et forslag til hvordan et system for rapportering og oppfølging kan
utformes. Dette vil være gjenstand for drøftelser og forhandlinger med staten.
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System for måling, rapportering og evaluering

De samlede effektene skal som et minimum dokumenteres gjennom følgende indikatorer:
Trafikkutviklingen
Trafikkutviklingen er styrende for å nå målet og skal følges i hele avtaleområdet gjennom:
a) Kontinuerlig by-reisevaneundersøkelse (RVU), som gjennomføres i regi av transportetatene
og er en kortversjon av den nasjonale RVUen. By-RVUen gir informasjon om
transportmiddelfordeling og transportarbeid med personbil. Avtalepartene må bidra med
finansiering av tilstrekkelig lokalt utvalg i undersøkelsen. Staten dekker halvparten av
kostnadene for utvalget i Kristiansandsregionen, mens kommunene i
Kristiansandsregionen og Vest-Agder fylkeskommune dekker den andre halvparten.
b) Trafikkindeks for vegtrafikk basert på tellinger fra faste trafikkregistreringspunkter fordelt
på riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Trafikkindeksen skal gi et representativt
bilde av trafikkutviklingen i avtaleområdet. Lettere næringstransport er tatt ut av
trafikkindeksen da det er unntatt fra nullvekstmålet. Det samme gjelder for
gjennomgangstrafikk. Avtalepartene er enige i trafikkregistreringspunktene som er vist i
vedlegg. Statens vegvesen har ansvaret for utarbeidelsen av trafikkindeksen og
rapportering av resultatene.
c) Tellinger av reiser i kollektivtrafikken: Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for
innhenting av data fra AKT. Jernbaneverket har ansvaret for innhenting av data fra NSB.
Klimagassutslipp
a) Tall for utvikling av utslipp av klimagasser (CO2-ekvivalenter) i Kristiansandsregionen fra
lette og tunge kjøretøy innhentes fra Statistisk sentralbyrå.
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Andre innsatsområder følges opp gjennom:
a) Indikatorer for arealbruk
b) Indikatorer for parkering
Rapporteringsopplegg
a) Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har ansvaret for rapportering av
indikatorene, med unntak av reisevaneundersøkelsen og trafikkindeksen som Statens
vegvesen har ansvar for å rapportere.
b) Indikatorene skal rapporteres inn via nettsiden bymiljostatus.no, som administreres av
Statens vegvesen. Statens vegvesen vil stå for den praktiske oppfølgingen av denne
websiden.
c) Trafikkindeksen, trafikkarbeid og transportmiddelfordeling fra RVU og klimagassutslipp
skal rapporteres årlig. Indikatorer for areal og parkering skal rapporteres hvert 2. år.
d) Referanseår for alle indikatorene er 2018.
Det vises til indikatorveileden for nærmere beskrivelse og operasjonalisering av indikatorene, samt
rapporteringsopplegget.
Telle- og målepunkter
I tillegg til RVU foretas det tellinger av trafikken ved bruk av etablerte telle- og målepunkter.
Illustrasjonen nedenfor viser hvilke av de etablerte punktene som skal brukes til å måle trafikken i
forhold til en Bymiljøavtale og hvilke punkter som skal brukes til å følge opp og telle trafikken i et
større område.
Målepunktene (avmerket med rødt på kartet) inngår som en del av rapporteringen på
Bymiljøavtalen.
Tellepunktene (avmerket med blått på kartet) skal ikke rapporteres på, men brukes lokalt til å
følge trafikkutviklingen og gi et grunnlag for å eventuelt vurdere endringer i virkemiddelbruken.
Unntak
Gjennomgangstrafikk skal ikke telles. Gjennomgangstrafikk defineres som den trafikken som
starter utenfor målepunktene og slutter utenfor målepunktene (avmerket med rødt på kartet).
Gjennomgangstrafikk omfatter også den trafikken som går ut av landet over fergeterminalen.
Næringslivets transporter skal ikke telles.
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Illustrasjon 01 – Telle- og målepunkter (vedtatt i Styringsgruppen, møte nr 20, sak 7)

2.

Styringssystem

Styringsgruppen for Bymiljøavtalen består av:


Ordføreren i Kristiansand kommune (leder)



Vegdirektøren (representert ved fast stedfortreder)



Fylkesordføreren i Vest Agder fylkeskommune



Representant for ATP-utvalget



Representant for Jernbaneverket



Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder (Observatør)

Det er ordføreren i Kristiansand som leder styringsgruppen. De statlige etatene skal sørge for at
statens interesser innenfor samferdselssektoren blir ivaretatt og samordnet. I tillegg deltar
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder i styringsgruppen som observatør. Fylkesmannen skal
formidle statens politikk og gi faglige råd innenfor ansvarsområdene regional og kommunal
planlegging, samt miljø og klima.
Styringsgruppen har hovedansvaret for styring og koordinering, basert på prinsipper om mål- og
resultatstyring. Arbeidet skal gi grunnlag for omforente saksframlegg til besluttende organer om
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prioritering av midlene. Arbeidet i styringsgruppen skal gi grunnlag for Stortingets,
departementets og lokale myndigheters behov for styring og kontroll.
Styringsgruppen involveres i oppfølgingen av arealdelen av ATP-planen.
Rapportering av måloppnåelse og aktivitet i bymiljøavtalen skjer til styringsgruppen.
Avtalen gjelder fra 2018-2032. Avtalen skal reforhandles etter revisjon av Nasjonal transportplan.
Videre revisjoner av Bymiljøavtalen, samt prioritering av prosjekt og tiltak i pakken, skal skje i tråd
med målet i Bymiljøavtalen.
Bymiljøavtalen håndteres innenfor systemet med Nasjonal transportplan med tilhørende
planrammer, og statens budsjettsystem med årlige budsjettbevilgninger.
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Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen Fotografer

Del 4 – Vedlegg og rapporter

Versjon: 5.0
Sist oppdatert av:
Jo Viljam Drivdal

Dato:
2016.12.27
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Del 4 av dokumentet gir en oversikt over de fagrapporter, utredninger og analyser som er utført som
grunnlag for forslaget til Bymiljøavtale. De ulike dokumentene er gitt en kort omtale og sammenhengen
mellom dem er vist som en illustrasjon. De ulike dokumentene følger som vedlegg.
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Innledning
Del 4 av forslaget til Bymiljøavtale gir er kort oversikt over de faglige utredninger / rapporter som er
utarbeidet i forbindelse med arbeidet med en fremtidig Bymiljøavtale, samt to eldre rapporter. Nedenfor
vises en oversikt over de ulike dokumentene:
1) Rapport - kollektivtransport
a) Kollektivkonsept 2030
b) Rapport - Faglig gjennomgang av kollektiv infrastruktur
c) Rapport – Faglig gjennomgang av kollektiv drift
d) Rapport – Alternative bussruter gjennom Kristiansand sentrum
2) Rapport - sykkel og gange
a) Sykkel
b) Gange
3) Notat – Prinsipper og metoder for arealbruksutvikling – Bymiljøavtale Kristiansandsregionen
4) Detaljert porteføljeforslag
5) Rapport - Vil Kristiansandsregionen nå nullvekstmålet
6) Rapport – hvordan har kommunene fulgt opp Regional plan (ATP)
7) Ny bompengepakke Kristiansandsregionen, Finansieringspotensiale
8) Rapport – Sosioøkonomiske virkninger av tidsdifferensierte bomsatser
9) Lokaltogutredning (Vennesla – Kristiansand – Nodeland)
10) Politiske vedtak – Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen
11) Konseptvalgutredning (eldre)
12) Regional plan for Kristiansandsregionen - Areal og transportplan (ATP – planen) (eldre)
I det følgene gis det en kort beskrivelse av de ulike dokumentene.

1. Rapport – kollektivtransport
Det er utarbeidet fire rapporter som tar for seg et fremtidig kollektivsystem i Kristiansandsregionen.
Hovedrapporten "Kollektivkonsept 2030" dimensjonerer et fremtidig kollektivsystem (vedlegg 1). De to
rapportene "Faglig gjennomgang av kollektiv infrastruktur" (vedlegg 2) og "Faglig gjennomgang av kollektiv
drift" (vedlegg 3) er eksterne rapporter utarbeidet for å kvalitetssikre og gjennomgå det foreslåtte
kollektivkonseptet. Den siste rapporten – Vurdering av alternative bussruter gjennom Kristiansand - tar for
seg alternative bussruter gjennom Kristiansand sentrum (vedlegg 4).
a) Kollektivkonsept 2030
Kristiansandsregionen har en særlig utfordring når det gjelder kollektivtransport. Andelen som reiser
kollektivt til arbeid og skole må økes vesentlig for å nå nullvekstmålet. Det er anslått at kapasiteten i
kollektivsystemet må opp mot dobles dersom nullvekstmålet skal nås. Dette er lagt til grunn for den
dimensjoneringen som fremgår i rapporten (vedlegg 1).
Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunen, Statens
Vegvesen, kommunene og kollektivselskapet AKT (Agder Kollektivtransport).
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Rapporten anbefaler en vesentlig styrking av kollektivtilbudet på hovedaksene fra de omkringliggende
kommunene og inn til Kristiansand samt Metroaksen øst/vest og en indre kollektivring. Hovedvekt er lagt
på kapasitet, frekvens og fremkommelighet.

b) Faglig gjennomgang av kollektiv infrastruktur
For å sikre at kollektivkonseptet faktisk vil kunne fungere er foretatt en ekstern gjennomgang av den fysiske
infrastrukturen for å sikre at denne vil ha nødvendig kapasitet. Denne gjennomgangen er gjort av: Faveo /
Asplan Viak / Vianova (vedlegg 2).
I rapporten er det forslag til visse endringer og justeringer. Kollektivkonsept 2030 er gjennomgått og justert
i etterkant.
Rapporten peker på en vesentlig flaskehals i systemet. Dette gjelder bussfremføringsaksen gjennom
bysentrum. Dette er utredet videre i rapporten "Alternative bussruter gjennom Kristiansand sentrum"
(vedlegg 4). Denne omtales senere.

c) Faglig gjennomgang av kollektiv drift
Etter at den fysiske infrastrukturen var gjennomgått er det foretatt en tilsvarende ekstern gjennomgang av
driftsopplegget for kollektivkonseptet. Denne rapporten er utarbeidet av COWI og tar for seg ruteopplegg,
frekvens og driftskostnader (vedlegg 3).
I rapporten er det forslag til visse endringer og justeringer. Kollektivkonsept 2030 er gjennomgått og justert
i etterkant.

d) Alternative bussruter gjennom Kristiansand sentrum
Den eksterne gjennomgangen av den fysiske infrastrukturen viser at bussfremføringen gjennom byen er
utfordrende. Det ble derfor satt i gang et arbeid med å vurdere alternative ruter for bussen gjennom
bysentrum (vedlegg 4).
Rapporten konkluderer med å anbefale å legge hovedtrasé gjennom Vestre Strandgate og etablere
enveiskjøring for buss i Tollbodgata og Dronningens gate. Det arbeides også med et forslag om å stenge
Lundsbroa for biltrafikk – i første omgang som et prøveprosjekt.

2. Rapport – sykkel og gange
a) Sykkel
En bredt sammensatt gruppe har utarbeidet en rapport for sykkel. De aktuelle tiltakene er prioritert ved
hjelp av ATP-modellen som gir en rangering av nytteverdien av det enkelte tiltaket (vedlegg 5).
Kristiansandsregionen har en svært god sykkelandel og det er ønskelig at denne fortsatt skal stige. Tiltakene
i denne rapporten er lagt inn i porteføljen med noen justeringer.

81

BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN
b) Gange
En bredt sammensatt gruppe har utarbeidet en rapport for gange. Tiltakene er prioritert utfra nytteverdi
(vedlegg 6). Bortsett fra to større prosjekter består porteføljen av mindre tiltak som for eksempel snarveier
mellom boligområder og holdeplasser i kollektivsystemet. Tiltakene i denne rapporten er lagt inn i
porteføljen med noen justeringer.

3. Rapport – Prinsipper og metoder for arealutvikling – Bymiljøavtale
Kristiansandsregionen
Det er utarbeidet en egen rapport som tar for seg prinsipper og metoder for arealutvikling i forbindelse
med en fremtidig Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Rapporten følger som vedlegg 7.

4. Detaljert porteføljeforslag
Basert på fagrapportene er det satt sammen en portefølje for hvert av de fire satsningsområdene som til
sammen skal legge grunnlaget for å nå nullvekstmålet. Porteføljen er satt opp over 16 år og er inndelt i fire
faser. Fasene vil være synkronisert med rulleringen av NTP.
Det er lagt vekt på at tiltakene skal gi et helhetlig transportsystem som til sammen skal gi ønsket virkning.
Porteføljeforslaget følger som vedlegg 8.

5. Rapport - Vil Kristiansandsregionen nå nullvekstmålet
Det er foretatt en faglig gjennomgang av de foreslåtte tiltakene i forslaget til Bymiljøavtale. Denne
gjennomgangen er utført av URBANET Analyse (vedlegg 9).
Analysen går gjennom forslaget til tiltak, drøfter og vurderer hvorvidt Kristiansandsregionen vil kunne nå
målet om nullvekst for personbiltransport.

6. Rapport – har kommunene fulgt opp Regional plan for
Kristiansandsregionen (ATP planen)
Kristiansandsregionen er en av få regioner som har utarbeidet en felles areal- og transportplan. Planen skal
være førende for arealbruk med hensyn til å styre utbygging av boliger og arbeidsplasser til områder langs
kollektivakser og kollektivknutepunkter.
Det er foretatt en gjennomgang med alle syv kommunene med hensyn til hvordan denne planen er fulgt
opp av kommunene (vedlegg 10). Planen skal rulleres i inneværende valgperiode.
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7. Ny bompengeordning Kristiansandsregionen, Finansieringspotensiale
Statens Vegvesen har utarbeidet et notat som beskriver finansieringspotensialet av det foreslåtte
bompengesystemet (vedlegg 11).
Dette notatet vil kunne danne grunnlag for lokalpolitisk behandling av en bompengesøknad.
Bymiljøavtalen og bompengeproposisjonen fremmes samlet til Stortinget.

8. Rapport – Sosioøkonomiske virkninger av tidsdifferensierte bomsatser
I forbindelse med den politiske diskusjonen rundt prinsippvedtaket for bompengefinansiering av
Bymiljøavtalen ble det utarbeidet en rapport om de sosioøkonomiske virkningene av tidsdifferensierte
bomsatser (vedlegg 12).
Analyser er utført av Analyse og Strategi AS. Rapporten er presentert for ATP utvalget og er basert på
telefonintervjuer med litt over 1800 respondenter fordelt geografisk på alle de syv kommunene. Rapporten
viser hvilke effekter man har registrert for ulike typer husholdninger og inntektsgrupper.

9. Lokaltogutredning (Vennesla – Kristiansand – Nodeland)
Jernbaneverket og Vest Agder fylkeskommune har utredet hvorvidt lokaltog kan være en del av
kollektivtilbudet i regionen (vedlegg 13). Jernbaneverket har vurdert den fysiske infrastrukturen og Vest
Agder fylkeskommune har estimert driftskostnader basert på Jernbaneverkets håndbøker og retningslinjer.
Rapporten har blitt lagt frem for politisk behandling.

10.
Politiske vedtak – Prinsippvedtak for bompengefinansiering av
Bymiljøavtalen
Prosessen rundt en Bymiljøavtale har vært diskutert med Samferdselsdepartementet i september 2015.
Basert på denne debatten har man lagt til grunn at regionen fatter et prinsippvedtak for et
bompengesystem og deretter forhandler med staten om en Bymiljøavtale.
Prinsippvedtaket har fulgt samme politiske prosedyre som tidligere bompengevedtak med høring i alle de
berørte kommunene og de to fylkeskommunene. Etter høringen har Kristiansand Bystyre og Vest Agder
Fylkesting oppsummert høringsuttalelsene og fattet et likelydende vedtak (vedlegg 14).

11.

Konseptvalgutredning (eldre)

Det er tidligere utarbeidet en konseptvalgutredning for regionen. Denne er vurdert i sammenheng med en
Bymiljøavtale. Den gang konseptvalgutredningen ble laget ble det lagt opp til en trafikkvekst i tråd med
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befolkningsveksten. I en Bymiljøavtale skal det ikke være vekst i personbiltrafikken. På denne bakgrunn er
det i porteføljen for Bymiljøavtalen gjort noen endringer.
Et veiprosjekt er utsatt i tid og har ikke kommet med i porteføljen. Dette gjelder videreføring av FV 456 –
Vågsbygdveien fra Lumber til Kjosbukta. Et annet veiprosjekt RV 9 er omarbeidet og redusert til en
oppgradering av dagens trasé. Disse to prosjektene var kostbare og ville ha bidratt til å generere mere
personbiltrafikk.
I tillegg til dette er to veiprosjekter tatt ut av porteføljen med den begrunnelse at de anses som stamveiprosjekter med en betydelig andel gjennomgangstrafikk, hvor målsetting og virkemidler ikke hører naturlig
hjemme i Bymiljøavtalen. Dette gjelder E39 – Ytre ringvei og FV401 – Ny vei til Kjevik.
Med disse justeringene er det vurdert at de resterende veiprosjektene fra konseptvalgutredningen sammen
med de øvrige tiltakene innenfor kollektiv, sykkel og gange som ligger i forslaget til Bymiljøavtale, til
sammen vil kunne gi nullvekst. Dette er bekreftet i utredningen fra URBANET Analyse, se vedlegg 9.

12.

Regional plan for Kristiansandsregionen - areal og transportplan
2011 – 2050 (ATP – planen)

Kommunene og fylkeskommunene i regionen har utarbeidet en felles areal- og transportplan (2011).
Planen legger føringer for at utbygging av boliger og arbeidsplasser skal skje langs kollektivakser og
kollektivknutepunkter.
Det er under utarbeiding en rapportering på planen og den skal rulleres i inneværende periode. I
forbindelse med den kommende rulleringen vil Bymiljøavtalens målsettinger måtte innarbeides, slik at
målet om nullvekst også blir førende for en revidert plan.

13.

Oppsummering

Det er tatt utgangspunkt i areal- og transportplanen og konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen.
Ettersom grunnlaget for disse rapportene tillater en trafikkvekst i tråd med befolkningsveksten er det gjort
noen endringer og nedskaleringer for å hensynta målet om nullvekst for personbiltrafikken i Bymiljøavtalen.
Det er utarbeidet fagrapporter for kollektiv, sykkel og gange. Kollektivkonseptet her vært gjenstand for en
ekstern vurdering både med hensyn til fysisk infrastruktur og driftskonseptet. Basert på de eksterne
gjennomgangene er kollektivkonseptet justert.
De sosioøkonomiske virkningene er vurdert. Konklusjonen er at disse virkningene er små med unntak av
husholdninger med små barn, særlig enslige forsørgere med barn under 5 år. Av disse er gruppen som
ufrivillig må krysse et bomsnitt for hente/levere i barnehage svært liten og det vil bli vurdert
kompenserende tiltak i kommunen.
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Det er satt sammen et forslag til portefølje som til sammen vil gjøre regionen i stand til å nå nullvekstmålet.
Statens Vegvesen har utarbeidet et notat som viser finansieringspotensialet i forhold til bompenger – se
vedlegg 9.
Totalporteføljen er gjennomgått av URBANETT Analyse AS for å vurdere om vi kan nå nullvekstmålet.
Konklusjonen er at det kan vi, men vi må følge opp med fornuftige og adekvate tiltak innenfor areal og
parkering. Det er nærmere redegjort for areal- og parkeringstiltakene i forslaget til avtale.

Nedenfor vises en skjematisk fremstilling av de viktigste utredninger og rapporter som er laget og hvordan
disse henger sammen.

Areal- og transportplan

Konseptvalgutredning

Faglige rapporter

Sosioøkonomiske
virkninger

Sykkel og gange
Kollektiv
Justert for
nullvekstmålet

Lokaltog

Portefølje
Bymiljøavtalen

Ekstern vurdering – vil vi kunne nå nullvekstmålet ?

Ja
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14.

Oversikt over vedlegg

Vedlegg 1 – Fagrapport - Kollektivkonsept 2030
Vedlegg 2 – Faglig gjennomgang av kollektiv infrastruktur
Vedlegg 3 – Faglig gjennomgang av kollektiv drift
Vedlegg 4 – Fagrapport – alternative bussruter gjennom Kristiansand sentrum
Vedlegg 5 – Fagrapport sykkel
Vedlegg 6 – Fagrapport gange
Vedlegg 7 – Notat – Prinsipper og metoder for arealutvikling – Bymiljøavtale Kristiansandsregionen
Vedlegg 8 – Detaljert porteføljeforslag
Vedlegg 9 – Rapport / analyse – vil Kristiansandsregionen kunne nå nullvekstmålet
Vedlegg 10 – Rapport – hvordan har kommunene fulgt opp Regional plan (ATP-planen)
Vedlegg 11 – Notat – potensiale for bompengefinansiering
Vedlegg 12 – Rapport / analyse – sosioøkonomiske virkninger av tidsdifferensierte bomsatser
Vedlegg 13 – Utredning – lokaltog (Vennesla – Kristiansand – Nodeland)
Vedlegg 14 – Politiske vedtak – prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen
Vedlegg 15 – Konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen (utrykket vedlegg)
Vedlegg 16 – Regional plan for Kristiansandsregionen - Areal- og transportplan (ATP-planen) (utrykket
vedlegg)
Vedlegg 15 og 16 kan fås ved henvendelse. (KVU-rapporten finnes også på Regjeringen.no)
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Forord
Transportetatene har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide byutredninger som skal
belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle målet om at veksten i persontransporten i de større
byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, (også kalt nullvekstmålet for persontransport med
bil). Statens vegvesen Region sør har i 2017 arbeidet med å utarbeide dette kunnskapsgrunnlaget
(trinn 1 i utredningsarbeidet). I 2018 skal det arbeides videre med disse problemstillingene (trinn 2).
Norconsult har bistått Statens vegvesen Region sør i å utarbeide kunnskapsgrunnlaget knyttet til
nullvekstmålet for personbil for Kristiansandsregionen. Den foreliggende rapporten er en
dokumentasjon av det arbeidet Norconsult har utført i 2017 (trinn 1). Rapporten presenterer
beregnede og anslåtte effekter av en rekke mulige virkemidler som kan bidra til at nullvekstmålet for
personbiltrafikken oppnås i Kristiansandsregionen. Statens vegvesen utarbeider en egen rapport der
de mest relevante resultatene fra denne dokumentasjonsrapporten er inkludert og oppsummert.
Analysearbeidet er planlagt videreført i 2018 (trinn 2).
Arbeidet med rapporten har skjedd i nær kontakt med oppdragsgiver, der Cecilie Gunnufsen har vært
kontaktperson. Vi har hatt en rekke gode diskusjoner med oppdragsgiver, der også Sindre Levinsen,
Nebojsa Doder og Toni Sinnes har deltatt.
Arbeidet i Norconsult har vært ledet av Linda Alfheim og i perioden mars til august 2017 av Frode
Voldmo. For øvrig har en rekke medarbeidere i Norconsult deltatt i arbeidet: Michele Delapaz, Einar
Bowitz, Kristine Prestrud, Linda Stokke, Johan Kristian Kvernland, Ivar Kufås og Hans Petter Duun.

Sandvika, desember 2017
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Innledning
Byutredninger
Det er stor oppmerksomhet på byene i den nasjonale transportpolitikken. De ni største byregionene
kan inngå bymiljøavtaler med staten forutsatt at de forplikter seg til å oppfylle nullvekstmålet for
persontransport med bil.
Nullvekstmålet for persontransport med bil:
Veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing.
Tiltak som bidrar til å nå nullvekstmålet har effekt på klima og lokal luftkvalitet, men det er også viktig at
tiltakene bidrar til effektiv arealutnyttelse og god byutvikling [1].

Som grunnlag for bymiljøavtalene skal det gjennomføres byutredninger [1]. Byutredningene har to
formål: Byutredningene er et krav for å inngå bymiljøavtaler som er basert på Nasjonal transportplan
(NTP) 2018-2029. I tillegg skal byutredningene være et bidrag til arbeidet med neste revisjon av
Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033).
Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene i oppdrag å gjennomføre byutredninger for å få et
grunnlag for forhandlinger og reforhandlinger av bymiljøavtaler. Byutredningene skal svare ut
utredningsbehovet knyttet til inngåelse av bymiljøavtaler på en enklere måte enn ved å gjennomføre
en hel Konseptvalgutredning (KVU).
Byutredningene skal bygge på tidligere gjennomførte KVU'er for byene og de konklusjonene som ble
gjort av regjeringen etter ekstern kvalitetssikring (KS1). Fordi disse KVU'ene ble utarbeidet før
nullvekstmålet ble vedtatt, skal byutredningene vise hvilke supplerende strategier og virkemidler som
kan føre til at nullvekstmålet for persontransport med bil nås.
Arbeidet med byutredninger skal ferdigstilles i to trinn. Trinn 1 skal ligge til grunn for forhandlinger som
bymiljøavtaler og skal ferdigstilles i løpet av 2017. Trinn 2 skal være et bidrag for neste rullering av
Nasjonal transportplan.
Tidsperspektivet for analysene i byutredningene er 2030, men byutredningene skal også sees i et mer
langsiktig perspektiv.

Byutredning for Kristiansandsregionen
Byutredningen for Kristiansandsregionen skal gi et samlet bilde av utfordringene i
Kristiansandsregionen og svare ut utredningsbehovet knyttet til inngåelse av en bymiljøavtale [2].
Byutredningen skal belyse hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målet om nullvekst for
persontransport med bil. Nullvekstmålet skal nås i bymiljøavtalens avtaleperiode. Utredningen skal ha
en enklere form enn en Konseptvalgutredning (KVU).
I sammensetningen av investeringstiltak skal anbefalt konsept i KVU for Kristiansandsregionen [3] og
Grunnlagsdokumentet for bymiljøavtale for Kristiansandsregionen [4] være et utgangspunkt.
I mandatet for byutredning i Kristiansandsregionen [2] står det at Bymiljøavtalen bør avgrenses til et
geografisk område der det er relevant og rasjonelt å legge til grunn nullvekstmålet for persontransport
med bil. Det står videre at denne problemstillingen bør belyses i byutredningen.
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Norconsults rolle i arbeidet med Byutredning for Kristiansandsregionen
Norconsult har fått i oppdrag å bistå Statens vegvesen Region sør i arbeidet med kalibrering og
kvalitetssikring av transportmodellen DOM Agder, beregninger og analyser samt å utarbeide en
rapport. Formålet med arbeidet til Norconsult er å bistå med faglig kompetanse og råd i arbeidet med
Byutredning for Kristiansandsregionen.
Arbeidet med kalibrering og kvalitetssikring av DOM Agder er dokumentert i en egen fagrapport [5].
Som grunnlag for arbeidet med beregninger og analyser, er det tatt utgangspunkt i metodeveileder og
retningslinjer gitt av Statens vegvesen Vegdirektoratet [6].
Det er gjennomført analyser av en rekke ulike virkemidler som kan bidra til å nå nullvekstmålet.
Virkemidlene omfatter tiltak som er analysert med transportmodellen, som biltrafikkregulerende tiltak
og infrastrukturtiltak på veg, tiltak knyttet til kollektivtilbud og kollektivinfrastruktur, arealbruk og
tilrettelegging for gående og syklende. Utvalgte virkemidler er satt sammen til virkemiddelpakker.
Målet er at hver enkelt virkemiddelpakke skal oppnå nullvekst, samtidig som totalmobiliteten
opprettholdes. Selv om transportmodellen som er benyttet ivaretar de viktigste effektene på
befolkningens reisevalg, er det en del sammenhenger som modellene ikke eller liten grad klarer å
ivareta. Det gjøres derfor vurderinger av eventuelle tilleggseffekter av virkemidlene og
virkemiddelpakkene som kan forventes, utover de effektene som beregnes med transportmodellen.
I tillegg er det gjennomført samfunnsøkonomiske analyser av de relevante virkemiddelpakkene. Disse
analysene omfatter prissatte samfunnsøkonomiske nyttevirkninger i form av bedre kollektivtransport,
mindre bilkøer, bedre luftkvalitet og andre forhold. Nyttevirkningene er sett i sammenheng med de
samfunnsøkonomiske kostnadene i form av blant annet investeringer i infrastruktur, kostnader ved
drift av kollektivtilbudet og kostnader for trafikantene ved bompenger eller andre former for
trafikantbetaling.
Undervegs i arbeidet er det oversendt foreløpige beregningsresultater og arbeidsnotater knyttet til
ulike problemstillinger.
Statens vegvesen sine vurderinger er presentert i en egen rapport, som i stor grad bygger på denne
dokumentasjonsrapporten fra Norconsult.

Trafikale utviklingstrekk og utfordringer
Selv om biltrafikken gjennom bompengeringen i Kristiansand har endret seg lite de senere årene 1, har
det samlede trafikkarbeidet med personbil (antall kjøretøykilometer) i kommunen likevel etter alt å
dømme vært økende. I den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 [7] utgjorde antall bilturer
(bilfører) 51 prosent av alle daglige reiser i Kristiansand, jf. Figur 1-1. Dette er en økning på tre
prosentpoeng siden 2009. I tillegg vokste befolkningen i Kristiansand kommune med 5,5 prosent i
samme periode, noe som betyr at samlet antall turer med personbil har økt. Det tilsier at også
trafikkarbeidet med personbil har økt.
Bilførerandelen er høyere i de mindre tettbygde omegnskommunene enn i Kristiansand. Andelen var
70 prosent i Vennesla, 63 prosent i Sogne/Songdalen og 61 prosent i Lillesand/Birkenes, altså ti til 19
prosentpoeng høyere enn i Kristiansand. I Kristiansand sentrum er andelen bilfører bare 35 prosent.
Dette illustrerer at andre framkomstmidler enn personbil er mer attraktivt å benytte desto mer tettbygd
et område er.

1

Antall passeringer i bompengeringen i 2015 var 0,3 prosent høyere enn i 2011. Mer informasjon om utviklingen finnes blant
annet i [4].
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Figur 1-1: Transportmiddelfordeling på daglige reiser, prosent. Kilde: De nasjonale reisevaneundersøkelsene,
hentet fra [7].

Kollektivandelen i Kristiansand var i 2013/14 den samme som i 2009, men svakt lavere enn i 2005.
Kristiansands kollektivandel på syv prosent i 2013/14 var marginalt lavere (ett prosentpoeng) enn
gjennomsnittet for byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
Imidlertid har den betydelige satsingen Kristiansand har gjort for å øke andelen som sykler, gitt gode
resultater. Mens andelen som syklet i 2005 var syv prosent, var andelen økt til ti prosent i 2013/14.
Dette gjør at Kristiansand ligger på topp blant norske byer når det gjelder sykling.
Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger viser fortsatt sterk befolkningsvekst i Kristiansand og
særlig i omegnskommunene. Dette, kombinert med fortsatt sannsynlig inntektsvekst, utgjør sterke
drivkrefter i retning av økt personbiltrafikk i framtiden. Analyser og vurderinger av en rekke tiltak for å
forhindre en slik utvikling, utgjør innholdet i denne rapporten.
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Metode og analyseverktøy
I arbeidet med byutredningene er det gitt føringer for hvordan analysene skal gjennomføres. De
tverretatlige persontransportmodellene (RTM2) er benyttet for beregning av trafikale effekter, mens
analyseverktøyet Effekt er benyttet for nyttekostnadsanalysen 3. I dette kapittelet presenteres
metodikken som ligger til grunn for beregningene og analyseverktøyene som er benyttet.

Prinsipper for beregninger
I retningslinjene for metodebruk og analyser i byutredningene [6], er det gitt føringer for hvordan
transportanalysen og nyttekostnadsanalysen skal gjennomføres. Arbeidet har vært rettet mot å
analysere virkningen av ulike tiltak og kombinasjoner av tiltak på veksten i personbiltrafikken fra 2016
til 2030.

Transportanalysen
Transportanalysen gir svar på hvilke trafikale konsekvenser som oppstår som følge av ulike tiltak som
påvirker reisetid og/eller reisekostnad. Konsekvensene er definert som differansen mellom et
tiltaksalternativ og et sammenligningsalternativ.
For alle tiltak i transportanalysen skal både nullalternativet og KVU/Bypakke legges til grunn.
Transportanalysen gjennomføres ved at ulike virkemidler analyseres separat før disse settes sammen
i virkemiddelpakker. Virkemidlene bygges opp trinnvis for å kunne isolere enkelteffekter.
Alle alternativ utenom nåsituasjonen beregnes for 2030. Sammenligningsalternativet for de trafikale
analysene er Nåsituasjon 2016.
Nullalternativet inneholder tiltak som ligger inne i handlingsplanen til Nasjonal Transportplan 20142018. Alternativet KVU/ Bypakke inkluderer i tillegg tiltak som bygger på anbefalt konsept i KVU for
Kristiansandregionen. Alle beregninger av enkelte virkemidler og virkemiddelpakker gjøres med
utgangspunkt i tiltakene i KVU/ Bypakke.

KVU/Bypakke = BMA-grunnlaget
I Byutredning Kristiansandsregionen [25], er KVU/Bypakke omtalt som BMA-grunnlaget.

Beregningsgangen for de trafikale analysene er illustrert i Figur 2-1.

2
3

RTM=RegionalTransportModell
Begrepene Nyttekostnadsanalyse og Prissatte konsekvenser brukes i denne rapporten som synonymer.
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Figur 2-1: Prinsipper for hvordan beregningene i transportanalysen skal legges opp.

Nyttekostnadsanalysen
Nyttekostnadsanalysen tallfester alle positive og negative effekter av et tiltak i kroner så langt det lar
seg gjøre.
Sammenlikningsalternativet for nyttekostnadsanalysene er nullalternativet. Det gjennomføres
nyttekostnadsanalyse av KVU/Bypakke i tillegg til virkemiddelpakkene. Beregningsgangen for
nyttekostnadsanalysen er illustrert i Figur 2-2.
I de tiltakspakkene der arealbruksendringer inngår, gjennomføres det ikke nyttekostnadsanalyse.
Modellsystemet fanger opp trafikale effekter som følge av endret arealbruk. Modellsystemet er
imidlertid ikke egnet til å analysere samfunnsøkonomiske konsekvenser av endret arealbruk. Den
samme arealbruken må ligge til grunn i både tiltaksalternativet og nullalternativet når trafikantnytten
beregnes [6].

Figur 2-2: Prinsippene for hvordan beregningene i nyttekostnadsanalysen skal legges opp.
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Nullvekstmålet
Trafikkutviklingen i bymiljøavtalene skal måles med enheten trafikkarbeid (kjøretøykilometer).
Begrunnelsen for valg av trafikkarbeid som måleenhet, i motsetning til transportarbeid
(personkilometer), er at trafikkarbeid tar hensyn til at økt samkjøring også kan være en veg til
nullvekstmålet, i tillegg til kollektivtransport, sykling og gåing [8].
Trafikkarbeidet er ikke basert på reelle trafikkregistreringer, men på resultater fra transportmodellen
som er kalibrert slik at den stemmer godt med tilgjengelige tellinger av biltrafikk og
kollektivpassasjerer4.
Nullvekstmålets referanseår er Nåsituasjon 2016. Nullvekstmålet oppnås dersom trafikkarbeidet som
omfattes av dette målet ikke er høyere i 2030 enn i 2016.
Det er bestemt at gjennomgangstrafikk5 og trafikkarbeid knyttet til offentlig og privat tjenestetransport
(mobile tjenesteytere) og trafikkarbeid knyttet til lett og tung næringstransport skal holdes utenom
nullvekstmålet. Dette betyr at det aksepteres vekst i denne unntakstrafikken.
Beregninger viser at i gjennomsnitt står mobile tjenesteytere for 11 prosent av trafikkarbeidet nasjonalt
[6]. Den samme andelen benyttes for det enkelte byområde. For fremtidig situasjon beregnes
trafikkarbeidet fra mobile tjenesteytere ved å framskrive dagens trafikkarbeid med samme vekst som
folketallet i Statistisk sentralbyrås middelframskriving av befolkningen (MMMM).

Områder for nullvekstmål
I mandatet for bymiljøavtalen i Kristiansand [2] står det at "Bymiljøavtalen bør avgrenses til et
geografisk område der det er relevant og rasjonelt å legge til grunn nullvekstmålet for persontransport
med bil". I Grunnlagsdokumentet [4], står det at "Det regionale samarbeidet dekker alle de syv
kommunene, men det foreslås at selve måleområdet dekker et mindre geografisk areal. Dette fordi
bosettingsmønsteret er klart sentrert til Kvadraturen, de bynære områdene og de omkringliggende
kommunesentrene. Måloppnåelsen må ses i direkte sammenheng med hvor det er rasjonelt å sette
inn tiltak og hvor tiltakene har størst effekt på nullvekstmålet. Samtidig kan avtaleområdet inkludere
omkringliggende kommuner da blant annet arealpolitikken i disse kommunene påvirker mulighetene
for å oppfylle nullvekstmålet." Fordi man i Kristiansandsregionen har hatt et langt samarbeid mellom
kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla 6 for å oppnå
en effektiv og miljøvennlig transportavvikling, utgjør disse kommunene avtaleområdet for
Byutredningen for Kristiansandsregionen. Avtaleområdet er imidlertid stort og med til dels spredt
befolkning.
Kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne har vedtatt å slå seg sammen. Den sammenslåtte
kommunen betegnes i denne rapporten som Storkommunen. Resultater for trafikkarbeidet er tatt ut for
både avtaleområdet og for storkommunen.
Avtaleområdet og storkommunen er vist i Figur 2-3.

4

Det er ikke gode nok registreringer av antall gående og syklende, og for disse transportformene er det primært reisevanedata
modellen kontrolleres mot.
5
Med gjennomgangstrafikk menes trafikk som hverken starter eller stopper i det geografiske området for avtalen.
6
Se [3] og [4].
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Figur 2-3: Kommunene i avtaleområdet og storkommunen.

Analyseverktøy
Transportmodeller og delområdemodellen for Agderfylkene
Transportmodellen beskriver kvantitativt hvordan transporttilbudet og andre faktorer påvirker
trafikketterspørselen i et framtidig beregningsår. Transportmodellene beregner antall reiser på et
detaljert geografisk nivå7 fordelt på reiseformål, reisemåte, og vegvalg (reiserute).
Modellene bygger på detaljerte inngangsdata for befolkning og arbeidsplasser på grunnkretsnivå. På
grunnlag av estimerte atferdssammenhenger basert på reisevanedata, er det i modellene etablert
atferdssammenhenger for befolkningens reiser, dvs. hvordan etterspørsel etter reiser for befolkningsgrupper, som f.eks. reiseomfang, reisemål, reisemåte, avhenger av hvilket transporttilbud de har.
Persontransportmodellene er estimert på data fra ett bestemt år (tverrsnittsdata) og vil beskrive
individers preferanser på et gitt tidspunkt.
I modellen kan man gjøre endringer i forutsetninger for å analysere den isolerte effekten av
endringene, for eksempel endringer i kjøretider og -avstander langs veg, endring i kostnader ved bom
og parkering, samt reisetider, avgangsfrekvenser og priser for kollektivtransport. Modellene er derfor
godt egnet til å beregne forskjellene mellom ulike tiltaksalternativer. Transportmodellene er per i dag
det mest komplette beregningsverktøyet for analyser av transporttiltak på detaljert geografisk niva8.
De benyttede transportmodellene ivaretar mange viktige sammenhenger som det ikke vil være mulig å
håndtere ved hjelp av enklere metoder. Som enhver modell, er også den benyttede transportmodellen
en forenkling av en kompleks og uoversiktlig virkelighet. Selv om modellene har sine mangler, er det
verdt å fremheve at de er etablert på bakgrunn av omfattende statistiske analyser av store mengder
7

Transportmodellene beregner antall reiser mellom alle soner som er spesifisert i modellen. I modellene som benyttes her, er
sonene grunnkretser.
8
Dette innebærer endringer i antall reiser, fordeling av reiser mellom soner, fordeling av reiser på reisemidler og reisehensikter
og fordeling på ruter og ulike kollektive reisemidler.
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historiske data. Modellene gir følgelig på detaljert nivå uttrykk for helt sentrale egenskaper ved de
preferanser, årsakssammenhenger og drivkrefter som påvirker befolkningens transportatferd.
De viktigste eksogene (gitte) forutsetninger i transportmodellene er:
-

Befolknings- og sysselsettingsutvikling
Arealbruk (fordeling av bosatte og arbeidsplasser i ulike områder)
Rammebetingelser for parkering
Inntektsutvikling
Brukerbetaling (billettpriser, bompenger, parkeringskostnader)
Transporttilbud

Det er i regi av transportetatene utviklet et persontransportmodellsystem som består av modeller for
lange personreiser (over 70 km) som dekker hele Norge (den nasjonale persontransportmodellen,
NTM) og modeller for korte personreiser (under 70 km) for fem regioner (regionale
persontransportmodeller, RTM).
Modellene behandler bostedsbaserte reiser foretatt av personer over 13 år bosatt i Norge.
Modellsystemet inneholder en bilholdsmodell og en modell for skolereiser. Bilholdsmodellen beregner
tilgangen til bil på grunnlag av prognoser for alderssammensetning, førerkortinnehav og inntekt.
Beregninger av bilholdsmodellen gjennomføres før beregninger med transportmodellene. I
skolemodellen beregnes bilturer, kollektivturer og gangturer (under 70 km) basert på antall elev- og
studieplasser i de ulike sonene.
Den nasjonale persontransportmodellen (NTM6) har en mer aggregert soneinndeling og et mindre
detaljert transportsystem enn de regionale persontransportmodellene (RTM).
Modellsystemet opererer med såkalte faste matriser for en del reiser. Disse reisene er faste tall som
angis utenfor modellen. Dette gjelder:
-

Godsturer i form av antall tunge kjøretøy langs veg
Tilbringerturer til/fra flyplasser fordelt på bil og kollektiv
Turer til/fra Sverige (lange reiser, behandles som fritidsreiser i modellsystemet)
Korte turer som går til steder i modellområdet fra steder utenfor modellområdet, eller turer
som bare passerer gjennom modellområdet9.

Antall reiser som omfattes av de faste matrisene endres ikke som følge av virkemiddelbruk, men
virkemiddelbruken kan påvirke reiseruter og vegvalg for disse reisene.
Det er viktig å presisere at transportmodellene er forenklinger av trafikantenes atferd, og de tar
utgangspunkt i en rekke forutsetninger som ikke gjelder fullt ut. Beregningsresultatene vil derfor være
beheftet med usikkerhet. En del av usikkerheten kan tilskrives usikkerheter knyttet til forutsetninger
som legges til grunn, særlig:








9

Befolkningsvekst og inntektsvekst. Anslag for befolkningsvekst og fordeling av denne
innenfor analyseområdet har stor betydning for samlet trafikkvekst, og i enda større grad
for fordeling av trafikkveksten på områder. Disse faktorene berører nullalternativet og
konseptene omtrent på samme måte.
Arealbruk. Transportberegningene bygger på en bestemt utvikling i arealbruken, og
eventuelle endringer i arealbruken må legges inn som en forutsetning for
transportberegningene.
Preferanser. Transportmodellene estimeres basert på reisevaneundersøkelser for et gitt
år. Teknologiske endringer og endringer i samfunnsstrukturer vil på lang sikt kunne gi
endringer i folks preferanser. Dette vil i begrenset grad fanges opp av transportmodellene.
Kort/Lang sikt. Jo lenger fram i tid analysen gjøres, jo større vil også usikkerheten knyttet
til beregningene være.

Matrisene for disse reisene kalles buffermatriser.
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Kvalitative aspekter ved kollektivtilbudet (som f.eks. trengsel ombord på kollektive
reisemidler, sitteplasser/komfort og regularitet/pålitelighet) er ikke inkludert i
transportmodellene som egne variabler. Effekter av slike tiltak må anslås utenfor
modellene.

For byutredning Kristiansandsregionen benyttes RTM versjon 3.12 og delområdemodellen for
Agderfylkene (DOM Agder). DOM Agder har ingen bufferområde slik at kjerneområdet til modellen
utgjør hele modellens utstrekning. DOM Agder består totalt av 849 grunnkretser og omfatter området
vist i Figur 2-4.

Figur 2-4: Modellområdet for DOM Agder.

Det er gjort et omfattende arbeid knyttet til kalibrering og kvalitetssikring av DOM Agder slik at den gir
et mest mulig riktig trafikkbilde av Nåsituasjon 2016. Det er utarbeidet en egen
dokumentasjonsrapport som beskriver dette arbeidet [5].

Applikasjoner som inngår i transportmodellsystemet benyttet i arbeidet med
byutredning for Kristiansandsregionen
I tillegg til beregning av trafikale effekter ved hjelp av DOM Agder, er det benyttet applikasjoner
(dataprogram) for uttak av spesielle resultater. Det gis en kort beskrivelse av disse her.
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2.4.2.1

Applikasjon for å beregne kjøretøy- og personkilometer for et avtaleområde

Trafikken knyttet til offentlig og privat tjenestetransport, lett og tung næringstransport og
gjennomgangstrafikken skal unntas fra nullvekstmålet [6]. For å skille ut trafikken som omfattes av
nullvekstmålet er det tatt i bruk en egen applikasjon som følger med modellsystemet. Applikasjonen
beregner trafikkarbeid for bil og transportarbeid for de andre reisemidlene i modellen fordelt på turer
som gjøres i, til, fra og utenfor avtaleområdet. Også næringstransport inngår i resultatene fra denne
applikasjonen, men som separate tall. På denne måten kan trafikkarbeidet som foregår med personbil
til/fra og innenfor avtaleområdet defineres, og gjennomgangstrafikken skilles ut.
Resultatene fra denne applikasjonen inkluderer trafikk knyttet til mobile tjenesteytere. Denne trafikken
må derfor trekkes fra.

2.4.2.2

Applikasjon for uttak av nytte og kostnader – Inndata til Effekt

Applikasjonen Nytte og kostnader består av Trafikantnyttemodulen og Kollektivmodulen.
Trafikantnyttemodulen beregner endringer i trafikantnytten på grunnlag av endringer i reisetid,
avstander og direktekostnader. Samtidig skal Trafikantnyttemodulen korrigere for verdsettingen av
ressursbruken fra modellens enhetspriser for utkjørt distanse til offisielle enhetspriser.
Kollektivmodulen beregner de totale billettinntektene og driftskostnadene for kollektivselskapene.
Resultatdataene fra applikasjonen brukes inn i EFFEKT.
I den siste modellversjonen (RTM v.3.12) er det to nye parametere som brukeren manuelt må
definere: Andel som har månedskort10 og Antall turer per kort per døgn11. Andel som har månedskort
benyttes både i Trafikantnyttemodulen og i Kollektivmodulen og påvirker på denne måten både
trafikantnytten for de i tillegg til inntekter for kollektivoperatørene.

2.4.2.3

Applikasjon for uttak av nettverksfiler – Inndata til Effekt

Applikasjonen Statens vegvesen (EFFEKT) lager overføringsfil til EFFEKT med resultatene fra
transportmodellberegningene. Denne inneholder data om trafikkvolum på lenker, lenkedefinisjonen
(avstander, lenketype, kapasitet og kapasitetsklasse), antall gående og syklende spesifisert på
reisehensikt, parkering- og bompengeinntekter samt prisnivå og periodelengde. Filen gir blant annet
grunnlag til å etablere selve vegnettet i EFFEKT.

Nyttekostnadsanalyser og EFFEKT
Basert på transportmodellanalysene gjøres det en analyse av prissatte samfunnsøkonomiske
konsekvenser12 av virkemiddelpakker. De prissatte virkningene/konsekvensene av tiltakspakkene er
beregnet ved bruk av Statens vegvesens beregningsverktøy EFFEKT (versjon 6.6.1) og bygger på
transportmodellberegningene. Nytten for trafikantene (verdien av endret tidsbruk og kostnader) og for
kollektivoperatører (endringer i kostnader og billettinntekter) beregnes i den såkalte
trafikantnyttemodulen og kollektivmodulen. Samlede bompengeinntekter beregnes også i
trafikantnyttemodulen. Det er dessuten gjort en tilleggsberegning av trafikantnytte – og
provenyeffekter ved parkeringstiltak, basert på metodikk som er anbefalt i retningslinjene for
byutredningene [6].

10

Andel som har månedskort innebærer andel som har
«Periodekort for minst 30 dager» av antall kollektivreiser som gjennomføres i modellområdet. Hentes fra reisevanedata. TØI
har gjort dette for alle byområdene.
11
Antall turer per kort per døgn viser til antall turer per månedskort per årsdøgn.
12
I henhold til Statens Vegvesens veileder i samfunnsøkonomiske analyser, omfatter en samfunnsøkonomisk analyse en
analyse av prissatte konsekvenser (dvs. der alle virkninger er målt i kroner) og en analyse av ikke-prissatte konsekvenser (der
konsekvensene er beskrevet kvalitativt). Analyse av prissatte konsekvenser betegnes også ofte som nyttekostnadsanalyse
(NKA). I denne rapporten brukes analyse av prissatte konsekvenser synonymt med nyttekostnadsanalyse.
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De prissatte virkningene er analysert samlet for virkemiddelpakkene. Endringer i prissatt nytte og
kostnader måles opp mot et nullalternativ som representerer en framskriving av dagens situasjon med
tiltak som har fått bevilget midler eller ligger inne i NTP's handlingsprogram.
Nytte- og kostnadselementer som inntreffer på ulike tidspunkt, skal veies sammen i analysen. Effekter
som inntreffer langt inn i framtiden skal tillegges mindre verdi enn like store effekter som skjer i dag.
Dette gjøres gjennom diskontering og bruk av en såkalt kalkulasjonsrente. For å kunne sammenligne
konseptene er nytte og kostnad beregnet for hvert år i analyseperioden og diskontert til et felles
sammenligningsår, her satt til 2030. Dette gjøres også for investeringskostnader og eventuelle andre
effekter som skjer før 2030. Diskontering innebærer at årlig nytte langt fram i tid teller mindre i
nåverdiberegningen enn effekter som skjer i nær framtid.
De diskonterte nytte- og kostnadselementene for hvert år i analyseperioden blir til slutt summert.
Denne summen (komponenter som bidrar til negativ nytte, har i beregningen negativt fortegn) kalles
nåverdien.
Årlig nytte (og kostnad) for de enkelte årene i analyseperioden er beregnet ved å legge til grunn en
fortsatt trafikkvekst for den trafikken som ikke omfattes av nullvekstmålet, med utgangspunkt i
transportmodellberegningene for 2030. Dette innebærer at det i beregningene er lagt til grunn samme
vekst som i NTPs grunnprognoser for tyngre kjøretøy og personbiltransport som ikke er omfattet av
nullvekstmålet. Personbiltrafikken for øvrig er forutsatt å holde seg på samme nivået som i
beregningsåret, i tråd med målet om nullvekst i personbiltrafikken.
Transportmodellen i kombinasjon med EFFEKT beregner nytte og kostnader for ulike grupper:
•

•

•

•

Trafikanter og transportbrukere: Nyttevirkninger i form av endret tidsbruk og økonomiske
kostnader for kollektivreisende, bilister, syklister og gående (trafikantnytte). Helsevirkninger for
gående og syklende. EFFEKT legger til grunn en samfunnsøkonomisk helsegevinst på om lag
50 kroner per økte kilometer gange og om lag 25 kroner per økte kilometer sykling. Økte
bompenger eller parkeringsavgifter (sideberegning) bidrar til å redusere trafikantnytten for
bilister. Forbedringer i kollektivtilbudet gir nytte til kollektivreisende. Nyttevirkninger beregnes
både for eksisterende trafikk (beregnet framtidig trafikk i nullalternativet) og overført trafikk
som følge av tiltaket som analyseres.
Operatører (kollektivselskap, bomselskap og parkeringsselskap): Kollektivselskapene får
økte kostnader dersom tiltaket innebærer økt kollektivtilbud, men også økte inntekter dersom
det blir flere kollektivpassasjerer. Det forutsettes at det offentlige øker sine overføringer
tilstrekkelig til at kollektivselskapenes overskudd ikke påvirkes, på bakgrunn av at
billettinntekten per reise ligger betydelig under samlede kostnader per reise. Bomselskapene
får økte inntekter dersom bompengesatsene settes opp. Inntektene fratrukket eventuelle
endringer i driftskostnadene forutsettes overført til det offentlige, slik at operatørenes netto
nytte ikke påvirkes av tiltakene (bompengeselskapet er et rent innkrevingsselskap for det
offentlige). Økte parkeringssatser kan også være en del av virkemiddelpakkene. Det gir økte
inntekter til parkeringsselskapene. Siden økte parkeringssatser antas å være en del av en
kommunal politikk for å begrense bilbruken forutsettes det at de økte inntektene ikke blir
værende i parkeringsselskapene, men kanaliseres videre til det offentlige.
Det offentlige: Det offentlige er definert som offentlig sektor utenom parkeringsselskap,
kollektivselskap og bompengeselskap. Det offentlige må i utgangspunktet finansiere
investeringskostnadene, noe som bidrar til redusert offentlig nytte. I tillegg må det offentlige
øke sine overføringer til kollektivselskapene dersom disse får et inntektsunderskudd ved økt
kollektivtilbud. Disse overføringene trekker offentlig nytte ned. Det offentlige får imidlertid økte
overføringer fra bompengeselskap og parkeringsselskap, som reduserer det offentliges
finansieringsbehov (bidrar til økt offentlig nytte).
Samfunnet for øvrig. Dette er en kategori som omfatter endringer i ulykkeskostnader og
kostnader forbundet med utslipp til luft (NOx og CO2). Nye og bedre veger og endret trafikk
kan gi endringer i ulykker og dermed ulykkeskostnader. Ulykkeskostnadene beregnes i
EFFEKT med enhetsverdier per dødsulykke, skadeulykke og også for materielle skader.
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•

Ulykkesrisikoen varierer med vegtype og trafikkmengde. Utslippskostnadene beregnes basert
på beregnede utslipp av CO2 og NOx, som igjen bygger på forutsetninger om motortyper i
bilparken i framtiden. I EFFEKT ligger det inne en utviklingsbane for innføring av utslippsfrie
kjøretøy (elbiler og hydrogenkjøretøy). Utslippene målt i tonn verdsettes med en pris per enhet
utslipp av NOx og en CO2-pris som forutsettes å øke over tid.
Til slutt inngår den såkalte skattekostnaden. Skattekostnaden er et anslag på det
samfunnsøkonomiske effektivitetstapet som oppstår ved økt offentlig finansieringsbehov.
Offentlig finansiering av prosjekter innebærer i siste instans økte skatter. Det medfører
forskjeller mellom samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk lønnsomhet, og bidrar dermed til
at samfunnets ressurser styres bort fra den samfunnsøkonomisk beste tilpasningen.
Eksempelvis kan inntektsskatten medføre at samfunnsøkonomisk lønnsomt arbeid ikke
gjennomføres, fordi bedriftenes lønnskostnad avviker for mye fra lønnsmottakerens inntekt
etter skatt. Skattekostnaden settes til 20 øre per krones endring i offentlig finansieringsbehov
(endring i offentlig nytte).

I denne rapporten har det vært nødvendig å gjøre flere beregninger utenfor EFFEKT fordi EFFEKT
ikke ivaretar en rekke forhold og virkningsmekanismer som gjelder denne utredningen.
Tiltakspakkene omfatter en del investeringer der EFFEKT ikke beregner årlige drifts- og
vedlikeholdskostnader. Dette gjelder blant annet investeringer i bussterminaler, andre typer bygg, IKTsystemer og i stor grad også sykkelveger og sykkelanlegg. For disse investeringene er det gjort
skjønnsmessige anslag på årlige driftskostnader.
I EFFEKT forutsettes inntekter fra parkeringsavgifter å bli værende i parkeringsselskapene. Som
omtalt over, forutsettes det isteden i denne utredningen at økte parkeringsinntekter som følge av
parkeringspolitikken, kanaliseres til det offentlige gjennom økte overføringer.
I den samfunnsøkonomiske analysen er det de samlede bompengeinntektene som skal inngå i
beregningene. Disse inntektene kommer delvis fra eksisterende bompengeprosjekt for å finansiere
blant annet strekninger på E18 og E39 og delvis fra bompengeringen rundt Kristiansand. I
samfunnsøkonomisk forstand er det likegyldig om disse kommer fra bompengeringen eller fra de
øvrige bompengeprosjektene.
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Beregningsforutsetninger
Det er lagt til grunn overordnete forutsetninger for beregningene, slik som framskriving av befolkning
og arbeidsplasser, inntektsvekst og hvilket år beregningene skal gjennomføres for. I tillegg er det lagt
til grunn forutsetninger som er spesifikke for henholdsvis transportanalysen og nyttekostnadsanalysen.
Disse beregningsforutsetningene er omtalt i dette kapittelet.

Beregningsår 2030
Det overordnete målet er at det skal oppnås nullvekst i trafikkarbeid for bil innen 2030. Beregningsåret
for de trafikale effektene er derfor satt til 2030.

Inntektsvekst
Økt inntekstveksten vil i transportmodellen gi økt bilhold og derved økt bruk av bil.
Perspektivmeldingen 2017 fra Finansdepartementet som kom ut i mars 2017 [9] er lagt til grunn for
realinntektsvekst per innbygger. Realinntektsveksten benyttes som grunnlag i
etterspørselsberegningene av transport. Den årlige veksten vist i Tabell 3-1 gir en vekst i privat
konsum per innbygger fra 2016 til 2030 på 27 prosent.
Tabell 3-1: Utvikling i privat konsum per innbygger (MMMM). Årlige vekstrater hentet fra transportmodellen.

Prognoseår

2016-2020

2020-2030

2030-2040

2040-2050

2050-2060

Årlig vekst

1.27

1.88

1.37

1.19

1.34

Framskriving av befolkning og arbeidsplasser
Framtidig modellberegnet trafikk påvirkes av vekst i folketallet og arbeidsplasser.

Befolkning
Statistisk sentralbyrå (SSB) framskriver årlig befolkningen basert på ulike forutsetninger om
fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. For hver utviklingsbane legges det til grunn
henholdsvis middels (M), lav (L) og høy (H) vekst i disse forutsetningene13. I modellberegningene for
Nullalternativ 2030, som tjener som sammenligningsgrunnlag for virkningsberegningene senere, og
KVU/bypakke 2030, som ligger til grunn for alle analysene av virkemidler og virkemiddelpakker, er
Statistisk sentralbyrås midlere framskrivingsalternativ MMMM på kommunenivå lagt til grunn, jf. Tabell
3-2.
SSB's MMMM-framskriving for kommunen i Avtaleområdet er presentert i Tabell 3-2. Samlet sett
innebærer framskrivingen en befolkningsvekst for avtaleområdet på 19 prosent fra 2016 til 2030.
Veksten i omegnskommunene er ifølge framskrivingen sterkere enn i (dagens) Kristiansand
kommune. Dette er et litt annet bilde enn i perioden 2000-2016, da Kristiansand hadde en
befolkningsvekst som lå svakt over gjennomsnittet for avtaleområdet.

13

Se http://www.ssb.no/folkfram/

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-51710632_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx

2017-12-19 | Side 19 av 105

Oppdragsnr.: 5171063 Dokumentnr.: R-5171063-2 Versjon: v1
Byutredning Kristiansandsregionen | Dokumentasjonsrapport

Tabell 3-2: Folketall i kommunene i avtaleområdet. Historisk og framskrevet i SSB's MMMM-alternativ. Antall
innbyggere der ikke annet er angitt.
2000
Kristiansand

2016

2030

Endring
2000-2016

Endring
2016-2030

Prosentvis endring
2000-2016

Prosentvis endring
2016-2030

72 400

88 400

103 900

16 000

15 400

22%

17 %

Lillesand

8 800

10 600

12 900

1 800

2 300

20%

22 %

Vennesla

12 100

14 300

17 600

2 200

3 300

18%

23 %

Songdalen

5 500

6 400

7 700

900

1 300

16%

20 %

Søgne

8 900

11 300

13 900

2 400

2 600

27%

23 %

Birkenes

4 300

5 100

6 600

800

1 500

19%

29 %

1 100

1 300

1 600

200

300

18%

23 %

113 100

137 400

164 100

24 300

26 600

21%

19 %

40 700

49 000

60 300

8 300

11 300

20%

23 %

Iveland
14

Sum alle kommuner
Sum

omegnskommuner15

Note: Det kan være mindre avvik i tabellen på grunn av avrundinger.

Fordelingen av befolkningen på grunnkretsnivå spiller en viktig rolle for transportomfang og
transportmønster. SSB's framskrivninger er gjort på kommunenivå. I beregningene for Nullalternativ
2030 og KVU/bypakke 2030 er det lagt til grunn at befolkningen i hver grunnkrets øker prosentvis like
mye som i kommunen som helhet. Dette er altså en teoretisk beregning av det framtidige
bosettingsmønsteret i kommunene som ikke er forankret i kommunale planer eller vurderinger av om
det er "ledig plass" til flere boliger i ulike deler av kommunen. Siden prosentvis befolkningsvekst er
forutsatt å være den samme i alle grunnkretsene i kommunen, vil befolkningsveksten målt i antall
personer bli størst i grunnkretsene der folketallet allerede er høyt. Det ligger således innbakt en
fortetting av bosettingsmønsteret mellom 2016 og 2030 i Nullalternativ 2030 og KVU/bypakke 2030.

Arbeidsplasser
SSB opererer ikke med framskrivinger av arbeidsplassdata. I transportmodellen foreligger det derfor
kun data for antall arbeidsplasser i hver sone fordelt på ulike næringskategorier for et gitt år.
Arbeidsplassdataene som ligger inne i transportmodellen (v3.12) representerer året 2014.
Det er det det relative størrelsesforholdet mellom antall arbeidsplasser og andre sonedata (som f.eks.
antall skoleplasser og antall hytter) i hver sone som styrer fordelingen av reiser til sonene i
transportmodellen. Dersom arbeidsplasser for alle soner i et modellområde økes eller reduseres med
samme prosentsats, vil det bety svært lite for reisemønsteret. Det vil derfor generelt bli feil dersom
man oppdaterer noen enkeltsoner med nyere arbeidsplassdata uten å ta stilling til hva som skjer i
andre soner ellers i modellområdet. Dette vil kunne påvirke attraktiviteten for disse enkeltsonene ved
at det blir for mange reiser til disse sonene. Årstallet som antall arbeidsplasser oppgis i må derfor
være likt for alle soner i hele modellområdet.
Når man beregner fordelingen av trafikk i fremtidig situasjon er det ofte hensiktsmessig å benytte
"dagens" tall for arbeidsplasslokalisering og antall arbeidsplasser. Dersom man imidlertid ønsker å se
på endret arealbruk, bør det gjøres en framskriving av antall arbeidsplasser i alle soner i modellen i
referansesituasjonen (nullalternativet) ved at disse blåses opp med en faktor i henhold til f.eks.
demografi og sysselsetting. Dette er gjort for Nullalternativet 2030 og KVU/bypakke 2030, slik at
virkemidler og virkemiddelpakker med endret fordeling av arbeidsplasser kan sammenlignes.
For framskrivingen av arbeidsplasser er det lagt til grunn at samlet antall arbeidsplasser i hver
kommune øker prosentvis like mye som befolkningen i yrkesaktiv alder (definert som personer 20-65
år). Antall arbeidsplasser etter sektor på grunnkretsnivå er framskrevet med samme prosentsats som
14
15

Birkeland, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla.
Birkeland, Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla.
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for samlet antall arbeidsplasser. Som for befolkningsframskrivingen innebærer også denne
framskrivingen av arbeidsplasser dermed en fortetting ved at det er sterkest absolutt vekst der det
allerede er mange arbeidsplasser.
De samme prinsippene gjelder for skoleplasser.
En mer detaljert beskrivelse av framskriving av arbeidsplasser og skoleplasser er gitt i Vedlegg 1.

Beregningsforutsetninger for transportanalysen
I transportanalysen er det en rekker forutsetninger som er lagt til grunn for samtlige
modellberegninger. Disse forutsetningene er omtalt under.
For å få frem variasjonen i antall reisende, reisehensikter og reisemiddelfordelingen over døgnet
kjøres modellen med fire tidsperioder i etterspørselsmodellen. Dette betyr at det beregnes en
kapasitetsavhengig etterspørsel som innebærer at den beregnede etterspørselen er avhengig av
kapasitetssituasjonen i transportsystemet. I tillegg kjøres det med kapasitetsavhengig nettutlegging i
rush, som innebærer at vegvalget påvirkes av belastningen på de ulike lenkene. Dette gjøres i en
iterativ prosess der trafikkbelastningen i rushperioder brukes som grunnlag til å justere LoS-dataene16
slik at den gir et mer reelt bilde av trafikkforholdene. De justerte LoS-dataene benyttes så i en ny
beregning av etterspørsel og nettfordeling. I denne analysen kjøres modellen med åtte iterasjoner
over etterspørselsmodell og 20 iterasjoner i nettfordeling av timer. Som tidsinndeling av resultat,
benyttes timer som tidsenhet, som vil si at de beregnede etterspørselsmatrisene fordeles på
enkelttimer (i rush). Nettfordelingen gjennomføres dermed kapasitetsavhengig i rushperioden og
kapasitetsuavhengig i lavperioden.
For hver beregning kjøres modellen med modellmodus kombinert. Det vil si at i bilholdsmodellen
kjøres for hver beregning. I bilholdsmodellen benyttes blant annet LoS-data til å bestemme bilholdet,
og en stor endring i LoS-data vil dermed kunne påvirke biltettheten i modellen. For å inkludere effekt
av endret bilhold kjøres bilholdsmodellen for hvert beregningsalternativ.
Vektingsfaktorer for sykkel er benyttet i beregningene. Standard på infrastruktur er kodet inn i
sykkelvegnettet slik at effekter av sykkeltiltak modelleres nå på en bedre måte enn tidligere.
Vektingsfaktorer gjenspeiler belastningen ved å sykle på ulike typer tilrettelegging, der lav verdi er
minst belastende. I transportanalysen benyttes vektingsfaktor 1.0 for gang-/sykkelveg, 1.3 for
sykkelfelt og 1.8 for veger uten sykkeltilrettelegging. Vektingsfaktorene samsvarer med det som er gitt
i retningslinjene.
I arbeidsreisemodellen foreligger parameteren LSMODE som er knyttet til valg av
destinasjon/reisemiddelvalg. LSMODE er i retningslinjene [6] satt til verdien 0.6. Ved verdier lavere
enn 1, vil destinasjonsvalget være «stivere» i arbeidsreisemodellen, samtidig som det medfører at
konkurranseflatene mellom transportmidlene gitt destinasjon blir noe større.

16

LoS=Level of Service. LoS-dataene sier noe om trafikkstandard på reiserelasjonene. Den utrykker for eksempel reisetid,
avstand eller kostnad mellom alle sonerelasjonene.
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Beregningsforutsetninger knyttet til modelloppsettet er vist i Tabell 3-3.
Tabell 3-3: Modelloppsett brukt i transportmodellberegningene.

Modelloppsett
RTM Region

DOM Agder

Modellmodus

Kombinert

Tidsinndeling av etterspørselsmodellen

4 tidsperioder (morgen + formiddag + ettermiddag + kveld)

Tidsinndeling av resultat

Timer (Kapasitetsavhengig i rush)

Metode for beregning av tur+retur i LoS-data

Separat beregning av kostnader i tur og retur

Antall timer i rush

3 timer

Antall iterasjoner over etterspørselsmodell

8

Antall iterasjoner i nettfordeling av timer

20

✓

Beholde skoleruter i nettfordeling og trafikantnytte

✓

Beregne forsinkelse for kollektiv utenom kollektivfelt

✓

Avstand vektes i LoS-data for GS-tiltak/sykkelfelt

✓

Vektet GS-avstand i nettutlegging

Vektingsfaktor sykkelfelt

1.3

Vektingsfaktor uten sykkelveg

1.8

LSMODE

0.6

Godstrafikk og tilbringerreiser til flyplass håndteres som faste matriser i modellen. De framskrives til
framtidig situasjon basert på NTPs grunnprognoser for person- og godstransport [10] [11].
Framskriving av godsmatrisen er basert på innenriks fylkesfordelt trafikkarbeid (gods) på veg, inkludert
delen av import og eksport som transporteres på norsk område. Framskriving av tilbringerreiser til
flyplass er basert på beregnet persontransportarbeid for lange reiser innenlands fordelt på
transportformer (fly).
Ved kjøring av Trafikantnytte- og Kollektivmodulen må andel som har månedskort og antall reiser per
kort legges inn. Månedskortandelen som legges inn i applikasjon beskriver andelen av kollektivturene
per dag som er utført med månedskort. For DOM Agder er denne andelen satt til å være 60 prosent17.
Standardverdi for antall reiser per kort som ligger inne i modellen er to reiser per kort per dag. Denne
verdien er benyttet i beregningene.

17

Andelen månedskort som er benyttet i beregningene av trafikantnytte og kollektivkostnader/-inntekter stemmer ikke overens
med den andelen som ble oversendt av Vegdirektoratet 25.11.2017. Denne andelen var på 37 prosent (periodekort for minst 30
dager) for modellområdet. Effektberegninger var da allerede gjennomført for Byutredning Kristiansand, og månedskortandelen
på 60 prosent ble beholdt. Månedskortandelen på 60 prosent ble satt ut fra en skjønnsmessig vurdering basert på analyser av
reisevanedata. I reisevanedataene kom det frem at andelen av de som gjør minst én kollektivreise og som har en eller annen
form for kollektivkort ligger på 80 prosent i Kristiansand kommune og 79 prosent i avtaleområdet for byutredningen for
Kristiansand. Andelen av de som gjør minst én kollektivreise og som har periodekort (inkludert de som har periodekort 0-30
dager og de som har periodekort for minst 30 dager) ligger på 46 prosent for Kristiansand kommune og 43 prosent for
avtaleområdet for byutredningen for Kristiansand. Andelen gitt av Vegdirektoratet er basert på andeler for hele modellområdet,
samt kun for de med periodekort for minst 30 dager. Disse verdiene avviker derfor. Det har imidlertid ikke vært tid til å
gjennomføre nye beregninger med annen månedskortandel. Høyere antatt månedskortandel vil isolert sett trekke resultatene i
retning av redusert gjennomsnittlig reisekostnad. Dette vil kunne gi noe større tilbøyelighet til bruk av kollektivtransport som
reisemiddel. Månedskortandelen som benyttes i beregningen av trafikant- og kollektivnytte påvirker imidlertid ikke
etterspørselen etter reiser i modellsystemet.
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Beregningsforutsetninger for nyttekostnadsanalysen
I den samfunnsøkonomiske analysen skal den samlede nytten i tiltakets levetid sammenlignes med
kostnadene. Analyseperioden er den perioden hvor det i henhold til veilederen skal beregnes
detaljerte nytte- og kostnadsstrømmer. Ifølge Retningslinjene for byutredningene [6] skal levetiden ved
tiltakene settes til 40 år, det vil si det samme som analyseperioden. Det blir derfor ingen restverdi i
beregningene.
Nyttekostnadsanalysen tar utgangspunkt i beregnede trafikale effekter i 2030, som framskrives over
analyseperioden. Det legges til grunn nullvekst i den personbiltrafikken som omfattes av
nullvekstmålet, men fortsatt vekst i trafikken for mobile tjenesteytere og gjennomgangstrafikken. På
den bakgrunn legges det til grunn en årlig trafikkendring på 0,11 % for lette kjøretøy i alle år etter
2030. For tunge kjøretøy og busser brukes standard trafikkutvikling fra grunnprognosene.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningene:
-

40 års analyseperiode
40 års levetid på anlegg
4 års anleggsperiode for investeringer, med start i 2025
Åpningsår 2030 for tiltakspakkene
2030 er sammenligningsåret for alle tiltakspakker (dvs det året effektene diskonteres til)
Skattekostnad 20 prosent (samfunnsøkonomisk tap per krones økning i offentlig
finansieringsbehov på grunn av tiltaket)
Kalkulasjonsrente: 4 prosent.
Mva. for drift/vedlikehold og investering: 22 prosent
Felles prisnivå 2018 (alle resultater angis i 2018-priser)

En oppsummering av overordnede forutsetninger er gitt i Tabell 3-4.
Tabell 3-4: Nøkkelforutsetninger i nyttekostnadsanalysen.

Analyseelement

Forutsetning

Levetid

2030-2069

Analyseperiode

2030-2069

Oppstartsår (første hele driftsår)

2030

Sammenligningsår (år det diskonteres til)

2030

Beregningsår transportmodell

2030

Kalkulasjonsrente

4%

Prisnivå for resultater

2018

Anleggsperiode

2026-2029

Årlig trafikkvekst 2030-2069

Lette: 0,1% (nullvekst for alle unntatt mobile tjenesteytere)
Tunge: 1,7% til 2040; 0,9% deretter
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Beregning av Nåsituasjon 2016, Nullalternativ
2030 og KVU/Bypakke 2030
Nåsituasjon 2016 representerer referanseåret. Dette innebærer at trafikkarbeidet for personbil
(utenom personbiltrafikk utført av mobile tjenesteytere) ikke skal øke utover det nivået som er i 2016.
Trafikkarbeidet for 2016 beregnes med transportmodellen. Til grunn for disse beregningene ligger
infrastruktur for 2016, herunder kollektivtilbud, kollektivtakster og bomstasjoner og -takster. Se
Vedlegg 2 for detaljert beskrivelse av Nåsituasjon 2016.
Nullalternativ 2030 representerer referansen for nyttekostnadsanalysen. Til grunn for disse
beregningene ligger alle veg- og baneprosjekter som er gitt statlig bevilgning i perioden 2018 – 2023.
Dette inkluderer både prosjekter som påbegynnes og åpnes. I tillegg er befolkningsvekst i tråd med
Statistisk sentralbyrås middelframskriving (MMMM) og inntekstvekst fra Perspektivmeldingen 2017 [9]
lagt til grunn. Vedlegg 2 gir en oversikt over forutsetninger og tiltak som ligger til grunn i Nullalternativ
2030.
KVU/bypakke 2030 skal inngå i alle virkemidler og virkemiddelpakker som analyseres18. I
KVU/bypakke 2030 legges til grunn tiltakene beskrevet i grunnlagsdokument for bymiljøavtale for
Kristiansandsregionen [4]. Prosjektporteføljen inkludert prinsippvedtaket om 50 prosent økning i
bomtakstene og nye bomsnitt er lagt til grunn. Vedlegg 2 gir en oversikt over tiltak som ligger inne i
KVU/bypakke 2030.
Trafikkarbeidet for bil for Nåsituasjon 2016 ligger på 2 300 000 KjtKm per virkedøgn for avtaleområdet
og 1 660 000 KjtKm per virkedøgn for storkommunen. Dette er sammenligningsverdiene for
nullvekstmålet for henholdsvis avtaleområdet og storkommunen.
Trafikkarbeidet for bil øker fram til 2030. Uten infrastrukturtiltak eller økonomiske restriksjoner for bil,
vil trafikkarbeidet øke med nesten 24 prosent i avtaleområdet og 23 prosent i storkommunen
sammenliknet med dagens situasjon, jf. Figur 4-1. Ved innføring av tiltak som ligger inne i
Nullalternativ 2030, vil trafikkarbeidet reduseres. Vegtiltakene som ligger inne i nullalternativet gir økt
etterspørsel etter bruk av bil, mens bomtiltakene tilknyttet Nye Veiers portefølje og E18 vil dempe
veksten. I sum vil trafikkarbeidet for bil i Nullalternativ 2030 øke med 22,6 prosent i avtaleområdet og
18,7 prosent i storkommunen sammenliknet med Nåsituasjon 2016. Den økte satsingen på kollektiv,
gange og sykkel, og de økte bomutgiftene for biltrafikantene, som ligger inne i KVU/Bypakke 2030 vil
redusere veksten i trafikkarbeidet for bil betydelig. Med tiltakene i Nullalternativ 2030 og KVU/Bypakke
2030 vil trafikkarbeidet for bil øke med 12,5 prosent i avtaleområdet og 6,7 prosent i storkommunen
sammenliknet med Nåsituasjon 2016.

Figur 4-1: Trafikkarbeid for bil i avtaleområdet og storkommunen. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon
2016.

18

Nullalternativ 2030 ligger til grunn for KVU/Bypakke 2030.
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Høyere trafikkarbeid
Nåsituasjon
2016

Nullalternativ
2030

KVU/Bypakke
2030

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: + 12,5 %
Storkommunen: + 6,7 %

Reisemiddelfordelingen for sum alle reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og
storkommunen er vist i Figur 4-2. I Nåsituasjon 2016 ligger bilførerandelen på 59 prosent både i
avtaleområdet og i storkommunen. Bilførerandelen øker fram til 2030 med tiltakene som ligger inne i
Nullalternativ 2030 til 61 prosent for både avtaleområdet og storkommunen. Tiltakene i KVU/Bypakke
2030 reduserer bilførerandelen til 58 prosent for begge områdene. Andelen bilpassasjerer er høyere i
Nåsituasjon 2016 (syv prosent) enn i Nullalternativ 2030 og KVU/Bypakke 2030 (seks prosent).
Kollektivandelen er høyere i storkommunen enn i avtaleområdet. For Nåsituasjon 2016 ligger
kollektivandelen på henholdsvis 11 prosent i avtaleområdet og 12 prosent i storkommunen.
Kollektivandelen øker med ett prosentpoeng som følge av Nullalternativ 2030. Med KVU/Bypakke vil
kollektivandelen øke til 14 prosent i avtaleområdet og 15 prosent i storkommunen. Både andelen gang
og sykkel reduseres i fremtidig situasjon, både med Nullalternativ 2030 og KVU/Bypakke 2030.
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Figur 4-2: Reisemiddelfordeling for reiser til/fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen.

Sum antall reiser øker fram mot 2030 når både Nullalternativ 2030 og KVU/Bypakke 2030 ligger til
grunn. Økningen i antall reiser er størst for reiser med bil, jf. Figur 4-3.
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Endring i antall reiser: KVU/Bypakke 2030 sammenliknet med Nåsituasjon 2016
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Figur 4-3: Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen
sammenliknet med Nåsituasjon 2016.

Transportarbeidet for bil øker fra Nåsituasjon 2016 til KVU/Bypakke 2030 både for storkommunen og
avtaleområdet, jf. Tabell 4-1. Transportarbeidet for de øvrige transportmidlene øker både i
storkommunen og avtaleområdet, der transportarbeidet for kollektiv har størst økning. Sum
transportarbeid per innbygger og sum turer per innbygger endres lite, men med en liten reduksjon i
sum transportarbeid per innbygger i storkommunen.
Tabell 4-1: Trafikkarbeid bil, transportarbeid fordelt på reisemiddel, sum transportarbeid per innbygger og sum
turer per innbygger i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen for Nåsituasjon 2016 og KVU/Bypakke 2030.
Per døgn

Nåsituasjon 2016

KVU/Bypakke 2030

Storkommunen Avtaleområdet

Storkommunen

Avtaleområdet

Trafikkarbeid [KjtKm] personbil

1 660 000

2 300 000

1 780 000

6.7 %

2 590 000

12.5 %

Transportarbeid [PKm] personbil

1 860 000

2 610 000

1 970 000

6.0 %

2 920 000

11.8 %

Transportarbeid [PKm] kollektiv

550 000

720 000

800 000

44.1 %

1 080 000

49.7 %

Transportarbeid [PKm] sykkel

130 000

140 000

140 000

4.5 %

150 000

4.8 %

Transportarbeid [PKm] gange

110 000

140 000

130 000

9.7 %

150 000

10.6 %

25.1

26.3

24.2

-3.6 %

26.2

-0.3 %

3.5

3.2

3.5

0.1 %

3.2

0.2 %

Sum transportarbeid [PKm] per
innbygger
Sum turer per innbygger*

*Sum turer inkluderer ikke næringstransport, men inkluderer mobile tjenesteytere, da dette ikke er mulig å skille ut for antall turer.
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Virkemidler
Målet med byutredningen er å gi en verktøykasse med virkemidler som kan brukes for å oppnå
nullvekst i personbiltrafikken i Kristiansandregionen. Beregningene som er gjennomført viser at
tiltakene som ligger til grunn for KVU/Bypakke 2030 ikke er tilstrekkelige for å nå nullvekstmålet i
2030, hverken for avtaleområdet eller storkommunen, jf. kapittel 4. Det er derfor nødvendig å innføre
ytterligere virkemidler. Det er gjennomført et omfattende arbeid med å analysere effektene av ulike
virkemidler utover det som ligger til grunn i KVU/Bypakke 2030. Virkemidlene omfatter vegtiltak,
kollektivtiltak, gange- og sykkeltiltak, bompengetiltak og parkeringstiltak. Beregningene viser at det
ikke vil være tilstrekkelig med "positive" virkemidler i form av veg-, kollektiv-, gange- og sykkeltiltak,
men at også restriktive tiltak for bilbruk vil være nødvendig for å oppnå nullvekst. Det er også
gjennomført analyser av hvordan ulik utvikling i arealbruk vil påvirke trafikkarbeidet for bil.
I samtlige beregninger av virkemidlene inngår både tiltak som ligger til grunn i Nullalternativ 2030 og
KVU/Bypakke 2030, jf. kapittel 2.1.1.

Vegtiltak
Det er få vegtiltak utover de som ligger inne i Nullalternativ 2030 og KVU/Bypakke 2030 som er
analysert. Det er imidlertid gjennomført en analyse der Ytre Ringveg er tatt bort, og en analyse der
kapasiteten for bil er redusert på E18/E39 på strekningen Varoddbrua-Breimyr. Ytre Ringveg har
ingen merkbar innvirkning på trafikkarbeidet for bil i avtaleområdet, men bidrar til en liten økning i
trafikkarbeidet for bil i storkommunen. Kapasitetsreduksjon for bil på E18/E39 mellom Varoddbrua og
Breimyr bidrar til en liten reduksjon i trafikkarbeidet for bil både for avtaleområdet og for
storkommunen.

Beskrivelse
Ytre Ringveg ligger inne som en del av Nullalternativet 2030. Ytre Ringveg går rundt Kristiansand
sentrum, fra Varoddbrua i øst til Breimyr i vest, jf. Figur 5-1. Ytre Ringveg er ment å avlaste trafikken
gjennom Kristiansand sentrum samt å forbedre beredskapen og framkommeligheten for
utrykningsetatene.
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Figur 5-1: Ytre Ringveg, kartillustrasjon av vedtatt korridor [12]. Kilde: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18e39vigesogne/Nyhetsarkiv/anbefaltkorridor-for-e18-e39-ytre-ringveg-er-klar.

Redusert framkommelighet for bil på E18/E39 Varoddbrua-Breimyr er gjennomført ved å fjerne ett
kjørefelt i begge retninger på strekningen og gjøre det om til kollektivfelt19, jf. Figur 5-2.

Figur 5-2: Redusert kapasitet E18/E39 på strekningen Varoddbrua-Breimyr.

19

I denne beregningen er det ikke gjort endringer og vurderinger knyttet til hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for
fremføringshastighet for buss på strekningen.
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Trafikale effekter

Figur 5-3: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

Uten Ytre Ringveg vil trafikkarbeidet reduseres med 0,3 prosentpoeng innenfor avtaleområdet og med
0,5 prosentpoeng innenfor storkommunen sammenliknet med KVU/bypakke. Med redusert
framkommelighet for bil på E18/E39 mellom Varoddbrua og Breimyr vil trafikkarbeidet reduseres med
0,9 prosentpoeng innenfor avtaleområdet og 1,1 prosentpoeng innenfor storkommunen.

5.1.2.1

Uten Ytre Ringveg

Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

Uten Ytre
Ringvei

Marginale effekter på
trafikkarbeidet for bil i
Storkommunen. Ingen effekt i
Avtaleområdet.

=
Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +12,5 %
Storkommunen: +6,5 %

Endringen i samlet antall reiser ved å fjerne Ytre Ringveg er marginale, men det er en tendens til
færre bilreiser og flere kollektiv-, gange- og sykkelreiser – både i avtaleområdet og i storkommunen, jf.
Figur 5-4. Reduksjonen i antall bilreiser skjer internt i Kristiansand og mellom Kristiansand og
nabokommunene Songdalen, Søgne, Lillesand og Vennesla. Det er en liten økning i interne bilreiser
innenfor Søgne og Vennesla, jf. Tabell 5-1. Økningen i kollektiv-, gange- og sykkelreiser skjer internt i
Kristiansand.

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-51710632_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx

2017-12-19 | Side 29 av 105

Oppdragsnr.: 5171063 Dokumentnr.: R-5171063-2 Versjon: v1
Byutredning Kristiansandsregionen | Dokumentasjonsrapport

Endring i antall reiser: Uten ytre ringveg sammenliknet med KVU/Bypakke 2030
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Figur 5-4: Uten Ytre Ringveg. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og
storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT].

Tabell 5-1: Endring i antall bilturer mellom ulike kommuner og områder som følge av at Ytre Ringveg fjernes,
[ÅDT, 2030].
Kristiansand

Songdalen Søgne

Lillesand Vennesla Birkenes Iveland Resten
av Agder

Sum

Kristiansand

-40

-20

-40

-10

-20

0

0

-40

-170

Songdalen

-20

10

10

0

0

0

0

0

-10

Søgne

-40

10

20

0

0

0

0

0

-20

Lillesand

-10

0

0

0

0

0

0

0

-10

Vennesla

-20

0

0

0

30

0

0

0

10

Birkenes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iveland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-40

0

0

0

0

0

0

30

-10

-170

-10

-20

-10

10

0

0

-10

-210

Resten av Agder
Sum

Differanseplottene, jf. Figur 5-5 og Figur 5-6, viser at trafikk nordfra langs rv. 9 velger fv. 403 via
Iveland i stedet for å fortsette langs rv. 9 uten Ytre Ringveg. Uten Ytre Ringveg er det færre som
velger å reise med bil fra Lillesand inn mot Kristiansand. Rundt Kristiansand vil fv. 303 Kuliavegen/fv.
461 Songdalsvegen belastes mer uten Ytre Ringveg, mens ny E39 mellom Kristiansand og Søgne vil
få mindre belastning.
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Figur 5-5: Differanseplott [YDT, 2030]. Effekten for biltrafikken av å fjerne Ytre Ringveg. Influensområde.

Figur 5-6: Differanseplott [YDT, 2030]. Effekten for biltrafikken av å fjerne Ytre Ringveg. Kristiansand.
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Kommentar Gartnerløkka-Kolsdalen: Effekter av å fjerne tiltakene som ligger inne i GartnerløkkaKolsdalen, (som også er en del av Nullalternativ 2030), vil også kunne ha effekter på trafikkarbeidet
for bil. Gartnerløkka-Kolsdalen omfatter oppgradering/nye kryss og sykkelekspressveg. Kryssene vil
kunne bedre trafikkavviklingen i området og derfor påvirke trafikkarbeidet for bil. Tiltaket vil også gi
bedre framkommelighet for kollektivtrafikk. Sykkelekspressvegen vil bedre forholdene for både gående
og syklende, men vil i mindre grad påvirke biltrafikken i området. Transportmodellen som benyttes i
disse analysene er imidlertid ikke egnet til å håndtere avvikling i kryss på detaljert nivå. Det er derfor
ikke gjennomført beregninger med transportmodellen for å analysere effekter av disse kryssene med
hensyn til trafikkavvikling og endringer i trafikkarbeidet for bil. Statens vegvesen har imidlertid en
AIMSUN-modell som vil kunne håndtere en mer detaljert kryssanalyse i området. En slik analyse er
ikke vurdert som en del av denne utredningen.

5.1.2.2

Redusert framkommelighet for bil på E18/E39 Varoddbrua-Breimyr

Redusert trafikkarbeid ift.
KVU/Bypakke
Nåsituasjon
2016

Redusert
framkommelighet
bil

KVU/Bypakke
2030

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +11,6 %
Storkommunen: +5,6 %

Endringen i antall reiser ved å redusere kapasiteten for bil på E18/E19 Varoddbrua-Breimyr er
marginale på aggregert nivå, men det er en tendens til å bli færre bilreiser og flere kollektiv-, gangeog sykkelreiser – både i avtaleområdet og i storkommunen, jf. Figur 5-7. Endringen i antall reiser skjer
i stor grad internt i Kristiansand.

Endring i antall reiser: Redusert framkommelighet for bil Varoddbrua-Breimyr
sammenliknet med KVU/Bypakke 2030
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Figur 5-7: Redusert framkommelighet for bil på E18/E39 Varoddbrua-Breimyr. Endring i sum antall reiser til, fra og
internt i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT].
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Differanseplott, jf. Figur 5-8, viser en nedgang i biltrafikken langs E18/E39 og en økning i biltrafikken
langs Ytre Ringveg.

Figur 5-8: Differanseplott [YDT, 2030] med og uten redusert framkommelighet for bil på strekningen VaroddbruaBreimyr.

Kollektivtiltak
Det er gjennomført beregninger med transportmodell for Kollektivkonsept 2030 [13] i tillegg til
reduserte kollektivtakster og mindre kollektivtiltak i form av kollektivfelt/-traséer og frekvensendringer.
Kollektivkonsept 2030 gir gode effekter på trafikkarbeidet for bil. Også reduserte kollektivtakster virker
positivt inn. De mindre kollektivtiltakene har marginal effekt på trafikkarbeidet for bil.

Beskrivelse
Med utgangspunkt i den nye pris- og sonestrukturen i Agder som ble innført i oktober 2017, og som
ligger inne i KVU/Bypakke 2030, er det sett på effektene av å redusere kollektivtakstene innenfor
avtaleområdet med 30 prosent. Det er tatt utgangspunkt i mobilbillett-taksten for reduksjonen i
enkeltbillettene, noe som medfører til at taksten for en enkeltbillett for én sone reduseres fra 30 kroner
til 21 kroner. Taksten for periodebillettene reduseres også med 30 prosent, der prisen for månedskort
for én sone reduseres fra 750 kroner til 525 kroner. For periodebillettene for voksen20 beholdes
fellessonen Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla.
Det er også gjennomført en modellberegning der forbedringer i kollektivtilbudet i form av nye
direkteruter mellom Kristiansand og omegnssentrene i Søgne, Songdalen, Mandal og Lillesand i
20

Agder-fylkene opererer i utgangspunkt med en sonestruktur der en takstsone tilsvarer en kommune. For månedsbillett voksen
er sonene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla slått sammen til én fellessone. For månedsbillett for barn, student og
honnør gjelder egne takster der det er én pris for begge Agder-fylkene. Det er kun taksten for månedsbillett voksen som er lagt
inn i prisstrukturen i modellen. For øvrige grupper gjelder egne rabattordninger som ligger innbakt i modellen [24], side 68.
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rushperioden er lagt til grunn. I tillegg økes frekvensen i rushperioden for de eksisterende
direkterutene mellom Lillesand-Kristiansand og Arendal-Kristiansand.
Det er sett på effekten av å etablere kollektivgate i deler av Østerveien og Marviksveien mellom Lund
kirke og Lund torv. Dette tiltaket innebærer stenging for biltrafikk av Østerveien langs Lund torv og
Marviksveien fra krysset Østerveien ned til Lund kirke. Hensikten med å stenge denne strekningen for
biltrafikk er å unngå biltrafikk til/fra Torridalsveien-Østerveien-Marviksveien. Dette er en viktig
busstrasé, slik at for mange biler på denne strekningen vil kunne gi forsinkelser i kollektivtrafikken.

Trafikale effekter
Endringen i trafikk- og transportarbeid som følge av de ulike kollektivtiltakene som er analysert er vist i
Figur 5-9 og Figur 5-10. Kollektivkonseptet som ligger inne i KVU/Bypakke (omtalt som T1 BMA i
figurene), og reduserte kollektivtakster gir størst reduksjon i trafikkarbeidet for bil, med en nedgang på
henholdsvis 2,6 og 1,9 prosentpoeng i avtaleområdet og 2,9 og 2,1 prosentpoeng i storkommunen. De
øvrige kollektivtiltakene som er analyser har marginal effekt på trafikkarbeidet for bil.

Figur 5-9: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

Transportarbeidet for kollektiv påvirkes i mye større grad av kollektivtiltakene som er analysert. Både
Kollektivkonseptet og reduserte kollektivtakster gir en økning i transportarbeid for kollektiv på rundt 13
prosentpoeng både i avtaleområdet og i storkommunen. De mindre kollektivtiltakene gir marginale
effekter på transportarbeidet for kollektiv.

Figur 5-10: Transportarbeid [PKm] for kollektiv. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

Antall kollektivturer som følge av kollektivtiltakene er vist i Figur 5-11. Her er effektene tilsvarende som
for transportarbeidet for kollektiv.
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Figur 5-11: Antall kollektivturer, YDT. Prosentvis endring fra Nåsituasjon 2016.

5.2.2.1

Tiltak 1 Bymiljøavtalen (T1 BMA): Veg + Kollektiv

Redusert trafikkarbeid ift.
Nullalternativ 2030.
Nåsituasjon
2016

T1 BMA: Veg +
Kollektiv

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +20,0 %
Storkommunen: +15,8 %

Som en del av den trinnvise analysen av KVU/Bypakke 2030, er det lagt inn små vegtiltak i form av
kryssutbedringer og ny Havnegate21 sammen med Kollektivkonsept 2030 [13] som omfatter et sterkt
forbedret kollektivtilbud. Dette kollektivtiltaket gir en liten reduksjon i trafikkarbeidet for bil, jf. Figur 5-9.
Transportarbeidet for kollektiv vil imidlertid øke betydelig, jf. Figur 5-10.
Kollektivkonseptet gir en merkbar reduksjon i antall bilturer og en stor økning i antall kollektivturer, jf.
Figur 5-12, både for avtaleområdet og for storkommunen. Antall turer som utføres som gående og
syklende reduseres, men reduksjonen er liten.

21

Som del av ny Havnegate etableres det egne busstraséer. I tillegg opprustes Rutebilstasjonen. Ny Havnegate er derfor både
et bil- og et kollektivtiltak.
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Endring i antall reiser: Vegtiltak + Kollektiv sammenliknet med Nullalternativ 2030
Storkommunen

8 000

Avtaleområdet

6 000

4 000

6 990

6 740
2 000

1 070

730

0

-320

-2 000

-650

-870

-340

-3 810

-820

-910

-4 200

-4 000

-6 000

Bilforer

Bilpassasjer

Kollektiv

Gang

Sykkel

Total

Figur 5-12: Kollektivkonseptet i Bymiljøavtalen. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis
avtaleområdet og storkommunen sammenliknet med Nullalternativ 2030, [ÅDT].
Tabell 5-2: Endring i antall kollektivturer mellom ulike kommuner og områder, [ÅDT, 2030]. Vegtiltak+Kollektiv
sammenliknet med Nullalternativ 2030.
Kristiansand
Kristiansand

Songdalen

Søgne

Lillesand

Vennesla

Birkenes

Iveland

Resten av
Agder

Sum

4 330

220

180

220

200

30

0

210

5 390

Songdalen

220

-30

20

0

10

0

0

20

230

Søgne

180

20

100

10

10

0

0

40

350

Lillesand

210

0

10

80

10

30

0

0

330

Vennesla

200

10

10

10

60

0

0

20

310

Birkenes

30

0

0

20

0

0

0

20

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

20

35

0

20

20

0

-20

290

5 380

240

350

340

310

70

0

280

6 970

Iveland
Resten av Agder
Sum
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Tabell 5-3: Endring i antall bilførerturer mellom ulike kommuner og områder, [ÅDT, 2030]. Vegtiltak+Kollektiv
sammenliknet med Nullalternativ 2030.
Kristiansand
Kristiansand

Songdalen

Søgne

Lillesand

Vennesla

Birkenes

Iveland

Resten av
Agder

Sum

-2 060

-150

-160

-70

-110

-20

0

-230

-2 800

Songdalen

-150

-20

-40

0

-10

0

0

-10

-220

Søgne

-160

-40

-30

0

-10

0

0

-30

-250

Lillesand

-70

0

-0

-120

0

-10

0

-40

-240

Vennesla

-110

-10

-10

0

-90

0

0

-10

-230

Birkenes

-20

0

0

-10

0

-20

0

-10

-60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-230

-20

-30

-40

-10

-10

0

-10

-340

-2 800

-220

-260

-240

-230

-60

0

-330

-4 140

Iveland
Resten av Agder
Sum

5.2.2.2

30 prosent lavere kollektivtakster
Redusert trafikkarbeid ift.
KVU/Bypakke

Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

30% red.
kollektivsatser
(avtaleomr)

=

Endring ift. Nåsituasjon
2016:
Avtaleområdet: +10,6 %
Storkommunen: +4,5 %

En reduksjon i kollektivtakstene innenfor avtaleområdet vil gi en reduksjon i trafikkarbeidet for bil både
for avtaleområdet og storkommunen, jf. Figur 5-9. Tiltaket gir i tillegg en betydelig økning i
transportarbeidet for kollektiv, jf. Figur 5-10.
Reduksjonen i kollektivtakster gir en merkbar reduksjon i antall bilturer og en stor økning i antall
kollektivturer, jf. Figur 5-13, både for avtaleområdet og for storkommunen. Antall turer som utføres
som gående og syklende reduseres.
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Endring i antall reiser: 30% redusert kollektivtakster (innenfor Avtaleområdet)
sammenliknet med KVU/Bypakke 2030
Storkommunen

8 000

Avtaleområdet

6 000

4 000

6 170

6 010
2 000

940

380

0

-220

-680

-810

-240

-3 370

-2 000

-860

-850

-3 850

-4 000

-6 000

Bilforer

Bilpassasjer

Kollektiv

Gang

Sykkel

Total

Figur 5-13: 30 prosent lavere kollektivtakster. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis
avtaleområdet og storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT].

5.2.2.3

Forbedringer i kollektivtilbudet: Økt frekvens og flere direkteruter

Redusert trafikkarbeid ift.
KVU/Bypakke
Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

Forbedringer
kollektiv

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +12,4 %
Storkommunen: +6,6 %

Økt frekvens i rush for eksisterende direkteruter mellom Lillesand-Kristiansand og ArendalKristiansand, og flere direkteruter i rush mellom Kristiansand og omegnssentrene i Søgne, Songdalen,
Mandal og Lillesand, gir marginale effekter både på trafikkarbeidet for bil og transportarbeidet for
kollektiv, jf. Figur 5-9 og Figur 5-10. Figur 5-14 viser allikevel at antall kollektivturer øker og antall
bilturer reduseres som følge av tiltaket. Økningen i kollektivturer er større enn reduksjonen i bilturer.
Endringen i antall gang- og sykkelturer er marginale. Antall kollektivturer øker for reiser mellom
Kristiansand og områder utenfor avtaleområdet, mellom områder utenfor avtaleområdet og mellom
Vennesla og områder utenfor avtaleområdet, jf. Tabell 5-4.

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-51710632_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx

2017-12-19 | Side 38 av 105

Oppdragsnr.: 5171063 Dokumentnr.: R-5171063-2 Versjon: v1
Byutredning Kristiansandsregionen | Dokumentasjonsrapport

Endring i antall reiser: Økt frekvens og flere direkteruter (rush) sammenliknet med
KVU/Bypakke 2030
Storkommunen

250

Avtaleområdet

200

150

230

200

100

50

80

60

0

20

0

-20
-50

-20

-10

-20

-100
-150

-100

-150

-200

Bilforer

Bilpassasjer

Kollektiv

Gang

Sykkel

Total

Figur 5-14: Forbedringer i kollektivtilbudet. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet
og storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT].

Tabell 5-4: Endring i antall kollektivturer mellom ulike kommuner og områder, [ÅDT, 2030]. Økt frekvens og flere
direkteruter (rush) sammenliknet med KVU/Bypakke 2030.
Kristiansand
Kristiansand

Songdalen

Søgne

Lillesand

Vennesla

Birkenes

Iveland

Resten av
Agder

Sum

-20

0

10

10

10

0

0

80

-50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Søgne

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Lillesand

10

0

0

0

0

0

0

0

-30

Vennesla

10

0

0

0

0

0

0

10

-20

Birkenes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iveland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

0

0

0

10

0

0

70

-120

-50

0

0

-30

-20

0

0

-120

-220

Songdalen

Resten av Agder
Sum
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5.2.2.4

Kollektivgate Marviksveien på strekningen Lund kirke-Lund torv

Økt trafikkarbeid ift.
KVU/Bypakke
Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

Kollektivgate
Marviksveien

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +12,8 %
Storkommunen: +7,1 %

Etablering av kollektivgate Marviksveien gir en liten økning i trafikkarbeidet for bil både i avtaleområdet
og i storkommunen. Økningen i trafikkarbeid skjer til tross for en nedgang i antall bilturer og en liten
økning i antall kollektiv-, gange- og sykkelturer, jf. Figur 5-15. Økningen i trafikkarbeidet for bil skyldes
stengingen av Østerveien for gjennomkjøring for bil, som medfører lengre reiseveg for bilene, jf. Figur
5-16. Endringen i transportarbeidet for kollektiv er marginal, jf. Figur 5-10.

Endring i antall reiser: Kollektivgate Marviksveien på strekningen Lund kirke-Lund torv
sammenliknet med KVU/Bypakke 2030
Storkommunen

300

Avtaleområdet

200

100
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Figur 5-15: Kollektivgate Marviksveien. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og
storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT].
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Figur 5-16: Differanseplott over endringer i vegvalg for bil i Lund som følge av stenging av deler av Østerveien og
Marviksveien for bil. YDT.

Gange- og sykkeltiltak
Ved å tilrettelegge for mer gange og sykling som en del av de daglige rutinene, vil man kunne bidra til
å redusere omfanget av bilbruk, i tillegg til økte helsegevinster. For å kunne nå målet om nullvekst i
Kristiansandsregionen, vil tilrettelegging for gående og syklende - i tillegg til bedret kollektivtilbud,
være nødvendig.
Kristiansand var tidlig ute med å sette høye mål for sykkel, og har jobbet målrettet for dette over lang
tid. I følge Nasjonal reisevaneundersøkelse med tilleggsutvalg for Region sør fra 2013/14 [14] har
Kristiansandsregionen en sykkelandel på åtte prosent og en gangandel på 19 prosent.
Reisevaneundersøkelsen viser i tillegg at andelen av reisene som foretas med gange og sykkel er
høyere i sentrumsområdene enn i områder utenfor sentrum. I Kristiansand er det en gangandel på 34
prosent og en sykkelandel på 19 prosent blant bosatte i Kristiansand sentrum, mot en gangandel på
13-18 prosent og en sykkelandel på seks til syv prosent i områdene utenfor sentrum.

Beskrivelse
Som en del av KVU/Bypakke er det lagt til grunn sykkelekspressveg på strekningen mellom
Timeneskrysset og Kjos, som skal være et høystandard sykkelanlegg med fokus på trafikksikkerhet og
framføringshastighet. Det er lagt opp til god materialbruk, tydelig skilting, gjenkjennelig utforming på
hele strekningen og god estetisk utforming av underganger og bruer. Det er lagt vekt på god drift og
vedlikehold gjennom hele året.
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Gangetiltak som ligger inne i KVU/Bypakke omfatter flere mindre gangetiltak som vil binde sammen
boligområder med kollektivholdeplasser, hovedsakelig snarveger for å korte ned gangtid og forenkle
adkomsten til kollektivsystemet22.

Trafikale effekter
I transportmodellen benytter gange- og sykkeltrafikken i stor grad felles transportnett. Tiltakene som er
lagt til grunn i KVU/Bypakke bør derfor sees i sammenheng. Det er gjennomført en trinnvis analyse på
sykkel- og gangetiltakene, for å se hvilken effekt tiltakene har på trafikkarbeidet for bil, og på
transportarbeidet for kollektiv, gange og sykkel.

5.3.2.1

Sykkeltiltak

Marginale effekter på
trafikkarbeidet for bil.
Nåsituasjon
2016

T1 BMA: Veg
og Kollektiv

T2 BMA:
Sykkel

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +19,9 %
Storkommunen: +15,7 %

Innføring av de ulike sykkeltiltakene i KVU/Bypakke gir marginale effekter på trafikkarbeidet for bil.
Trafikkarbeidet for bil og antall bilreiser reduseres kun med 0,1 prosentpoeng for både avtaleområdet
og storkommunen. Transportarbeidet for kollektiv reduseres med 0,3 prosentpoeng i begge
områdene, mens transportarbeidet for gange og sykkel økes med 1,3 prosentpoeng for avtaleområdet
og 1,2 prosentpoeng for storkommunen. Antall kollektivreiser reduseres, mens det er en økning i antall
gange- og sykkelreiser. Endringene i antall bil-, kollektiv- og gangeturer skjer i hovedsak internt i
Kristiansand, mens økningen i antall sykkelreiser skjer også mellom Kristiansand-Vennesla og internt i
Vennesla.

5.3.2.2

Gangetiltak

Nåsituasj
on 2016

Veg og
Kollektiv
2030
(BMA)

Marginale effekter på
trafikkarbeidet for bil.
Sykkel
2030
(BMA)

Gange
2030
(BMA)

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +19,8 %
Storkommunen: +15,7 %

Innføring av de ulike gangetiltakene i KVU/Bypakke gir marginale effekter på trafikkarbeidet for bil.
Transportarbeidet for kollektiv øker med 0,2 prosentpoeng for avtaleområdet og 0,1 prosentpoeng for
storkommunen, mens det er ingen/marginale endringer i transportarbeidet for gange og sykkel. Det er
en liten reduksjon i antall bilreiser, og en liten økning i antall kollektivreiser. Økningen i kollektivreiser
skyldes trolig forbedret framkommelighet til/fra holdeplassene. Det er ingen endring i antall
sykkelreiser, mens interne gangereiser i Kristiansand øker.

22

Tiltakene som er lagt til grunn er basert på Vedlegg 6 til Grunnlagsdokumentet [4] som omhandler gangetiltak for
kortere/forbedret adkomst til bussholdeplasser i Kristiansandsregionen.
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Kvalitative analyser av sykkel- og gangetiltak
Gange- og sykkeltrafikken beregnes i etterspørselsmodellen som egne matriser og nettfordeles på
felles transportnett med utgangspunkt i gangedistanse og vektet distanse for sykkel. Vektingen av
distanse for sykkel avhenger av standard på infrastrukturen for sykkel.
Det er en rekke forhold som ikke hensyntas i transportmodellen, men som er viktige for gange- og
sykkeltrafikken. Dette omfatter blant annet følgende:
-

-

-

Transportnettverket som inngår i transportmodellen baserer seg på vegene som ligger inne i
NVDB. Ettersom snarveger og stier ikke er inkludert i NVDB, vil en del av rutene for gange og
sykkel heller ikke være representert i transportmodellens nettverk. Disse rutene kan ha til dels stor
betydning for gange- og sykkeltrafikken.
Gange- og sykkeltrafikken som beregnes representerer omfanget i et gjennomsnittlig årsdøgn, og
fanger ikke opp årstidsspesifikke forhold.
I transportmodellen avhenger den generaliserte kostnaden for gange og sykkel bare av lengde og
fart, der fart for gange og sykkel er konstant i modellen.
Elsykkel øker sykkelbruken generelt. En undersøkelse foretatt av TØI [15] viser at noen av de
viktigste aspektene for folks valg av reisemåte var tidsbesparelse og komfort, og i dette ligger det
et potensial for å øke interessen for elsykkel. Videre viste undersøkelsen at de som sykler minst er
mest interessert i å kjøpe en elsykkel, noe som kan indikere at elsykkelen i liten grad vil føre til en
reduksjon i vanlig sykling, men i stor grad hente reisende over fra andre transportmidler.
Rekkevidden ved bruk av elsykkel vil også være betydelig større enn ved vanlig tråsykkel.
Langvarig og systematisk holdningsskapende arbeid vil kunne være et viktig virkemiddel for å
endre folks reisevaner.

5.3.3.1

Sykkel

Nedenfor redegjøres det kort for viktige faktorer som påvirker hvor attraktivt det er å sykle og som må
jobbes med for å oppnå økt sykkelandel [16].
Sikkerhet: God trafikksikkerhet handler om risikoen for å bli utsatt for ulykker under reisen, basert på
ulykkesregistre og empiriske data.
Trygghet: I motsetning til trafikksikkerhet, som relaterer seg til reell ulykkesrisiko, handler trygghet om
hvordan de som sykler opplever tilretteleggingen. For å oppnå høyere sykkelandel må de som synes
det er for utrygt til at de sykler i dag tilbys tryggere løsninger. Opplevd trygghet skapes hovedsakelig
ved å redusere eksponering for biltrafikk. Dette kan oppnås ved å skille ut sykkeltrafikken på egne
arealer, som sykkelfelt og sykkelveger, eller å begrense biltrafikk og hastighet i de vegene og gatene
som er del av sykkelvegnettet.
Fremkommelighet: God framkommelighet handler om å komme seg raskt og effektivt fram.
Eksempler på forhold som bidrar til dette er:
-

Sykkeltilrettelegging med tilstrekkelig kapasitet, adskilt fra areal for gående.
Sammenhengende sykkelanlegg, som gjør det tydelig hvor syklisten skal plassere seg.
Få og intuitive systemskifter.
Få og tydelige vikepliktsituasjoner.
God orienterbarhet og sikt. (For eksempel kan underganger, nivåforskjeller, bebyggelse og
vegetasjon gjøre det vanskelig å orientere seg.)
Eget areal for sykkel der det oppstår bilkø, slik at syklistene trygt kan sykle forbi køen.
God detaljutforming uten nivåforskjeller og med tilstrekkelige bredder og kurvatur til at
syklistene kan holde jevn hastighet (De fleste sykler i 15-20 km/t.)
Mest mulig direkte og rettlinjede traséer.
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Tilgjengelighet: Tilgjengelighet handler om å sikre et sammenhengende nett for sykkel, slik at man
kommer seg hele vegen fra start til slutt uten brudd og hindringer i tilretteleggingen. Dette er viktig for
at potensielle syklister skal kunne være trygge på at de kommer seg fram til dit de skal, og ikke velger
bort sykkelen i frykt for å ikke komme fram.

Vurdering av effektene av sykkeltiltak i KVU/Bypakke
Nedenfor er det gitt en vurdering av effektene av sykkeltiltakene i KVU/Bypakke opp mot presenterte
faktorer som påvirker attraktivitet for syklende.
Tabell 5-5: Vurdering av effektene av sykkeltiltakene i KVU/Bypakke, Kristiansand kommune.
Type tiltak

Lokale tiltak –
Etablering/utbedring av
forbindelser mellom
lokale målpunkt og/eller
boligområder
(tiltak 25 og 29)

Etablering av høystandard
sykkelanlegg som del av
kommunens
sykkelekspressveg
(tiltak 1, 2 og 7)

Ny tilrettelagt
tilkoblingslenke til
sykkelekspressvegen
(tiltak 6, 11, 18, 20, 26)

Sikkerhet

Separat sykkelveg, adskilt fra
både motorisert trafikk og
gående senker
ulykkesrisikoen opp mot
øvrige trafikantgrupper. Gul
midtlinje i sykkelvegen skiller
kjøreretningene for sykkel.

Nytt sykkelanlegg, adskilt fra motorisert trafikk (og
gående?) antas å gi redusert ulykkesrisiko opp mot øvrige
trafikantgrupper.

Trygghet

Redusert eksponering for biltrafikk virker positivt inn på trygghetsfølelsen for de syklende.

Fremkommelighet

Egen separat sykkelveg,
adskilt fra gående bidrar til
mindre friksjon og økt
framkommelighet for sykkel.

Faktorer
som påvirker
attraktivitet for syklende

Bredden på 2 x 2 meter gjør
det mulig for syklister som
holder ulik hastighet å
passere hverandre.

Graden av framkommelighet avhenger av valg av løsning.
Sykkelveg med fortau gir bedre framkommelighet enn ved
en løsning der gående og syklende deler samme areal.
Bredden på valgt løsning har også betydning for
anleggets kapasitet og framkommeligheten på anlegget.

Sammenhengende anlegg
med få systemskifter, effektiv
linjeføring, få
vikepliktsituasjoner og god
orienterbarhet bidrar til god
framkommelighet.
Tilgjengelighet

Nye høystandard lenker i
kommunens
sykkelekspressveg bidrar til et
mer sammenhengende nett
for sykkel med færre brudd og
hindringer undervegs.

Nye tilrettelagte lenker
kobler lokale målpunkt og
boligområder opp mot
sykkelekspressvegen slik at
denne i større grad inngår i
et helhetlig nett.
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Nye tilrettelagte lenker
kobler lokale målpunkt og
boligområder opp mot
hverandre. Kobler seg ikke
opp mot øvrig
sykkelvegnett.
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Tabell 5-6: Vurdering av effektene av sykkeltiltakene i KVU/Bypakke, Vennesla kommune.
Lokale tiltak – Ny tilrettelagt
tilkoblingslenke mellom sentrum og
hovedåre for sykkel
(tiltak 13 og 14)

Type tiltak
Faktorer
som påvirker
attraktivitet for syklende

Etablering/utbedring av G/S-veganlegg
som del av hovedåre for sykkel gjennom
tettstedet
(tiltak 8, 15 og 24)

Sikkerhet

Nytt sykkelanlegg, adskilt fra motorisert trafikk (og gående?) antas å gi redusert
ulykkesrisiko opp mot øvrige trafikantgrupper.

Trygghet

Redusert eksponering for biltrafikk virker positivt inn på trygghetsfølelsen for de syklende.

Fremkommelighet

Graden av framkommelighet avhenger av valg av løsning. Sykkelveg med fortau gir bedre
framkommelighet enn ved en løsning der gående og syklende deler samme areal.
Bredden på valgt løsning har også betydning for anleggets kapasitet og
framkommeligheten på anlegget.

Tilgjengelighet

Nye/utbedrete sykkellenker bidrar til et mer
sammenhengende nett for sykkel gjennom
tettstedet med færre brudd og hindringer
undervegs.

Nye tilrettelagte lenker kobler sentrum opp
mot hovedåre for sykkel/øvrige lokale
målpunkt og boligområder.

Tabell 5-7: Vurdering av effektene av sykkeltiltakene i KVU/Bypakke, Søgne og Songdalen kommune.
Type tiltak
Faktorer
som påvirker
attraktivitet for syklende

Lokale tiltak – Etablering/utbedring av forbindelser mellom lokale målpunkt og/eller
boligområder
(tiltak 9, 16 og 22)

Sikkerhet

Nytt sykkelanlegg, adskilt fra motorisert trafikk (og gående?) antas å gi redusert
ulykkesrisiko opp mot øvrige trafikantgrupper.

Trygghet

Redusert eksponering for biltrafikk virker positivt inn på trygghetsfølelsen for de syklende.

Fremkommelighet

Graden av framkommelighet avhenger av valg av løsning. Sykkelveg med fortau gir bedre
framkommelighet enn ved en løsning der gående og syklende deler samme areal.
Bredden på valgt løsning har også betydning for anleggets kapasitet og
framkommeligheten på anlegget.

Tilgjengelighet

5.3.3.2

Nye tilrettelagte lenker kobler lokale målpunkt og boligområder opp mot hverandre. Kobler
seg i noe grad opp mot øvrig sykkelvegnett.

Gange

Nedenfor redegjøres det kort for viktige faktorer som påvirker hvor attraktivt det er å gå i et område
og/eller benytte seg av et gangtilbud.
Bystruktur og faktisk gangavstand: Bystrukturen påvirker den faktiske gangavstanden.
Tradisjonelle gatenett med kvartalsstruktur gir for eksempel god rekkevidde, kortere gangavstander og
mange alternative ruter, mens nettverk med trestrukturer, (kjennetegnet blant annet av mange
blindveger), gir begrenset rekkevidde, lengre gangavstander og ingen eller få alternative ruter, jf. Figur
5-17 [17].

Figur 5-17: Kvartalsstruktur til venstre og trestruktur til høyre [18].
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Tilgjengelighet til og utvalg av lokale målpunkt: En viktig faktor for hvor attraktivt det er å gå i et
område er tilgjengeligheten til ulike typer målpunkt innen rimelig gangavstand. Denne faktoren er tett
knyttet opp mot arealbruk hvor områder tilrettelagt for høy befolkningstetthet typisk sett har et større
utvalg av målpunkt som følge av et større lokalt kundegrunnlag. I tillegg virker bystruktur og faktisk
gangavstand inn på hvor lett tilgjengelige de aktuelle målpunktene er til fots.
Opplevd gangavstand: Opplevde gangavstander varierer med omgivelsene. Hva som regnes som
akseptable gangavstander er et samspill mellom vegens lengde og rutens kvalitet. Både beskyttelse
og stimuli undervegs er viktig [19]:
Beskyttelse: Trygg gangtrase med plass til å gå og egnet underlag å gå på
Stimuli: Variasjon i kvaliteter og opplevelser forkorter turen for eksempel i form av veksling
mellom gaterom og plassdannelser.
I tillegg kan store høydeforskjeller spille negativt inn på opplevd gangavstand.
Standard på infrastruktur for gående: Utvalgte faktorer for standard på infrastruktur for gående med
tilhørende tekst er hentet fra kapittel 5.8 i Nasjonal gåstrategi [18]:
Bredde: Tilstrekkelig fri bredde skal sikre god framkommelighet for personer med rullestol,
barnevogn (tvillingvogn) og rullator, og slik at synshemmede kan orientere seg. I tillegg
muliggjør tilstrekkelig bredde på gangtraséer at man kan gå flere i bredden og/eller passere
hverandre uten problemer.
Trinnfritt og slak stigning: For å sikre framkommelighet, særlig for rullestolbrukere, mennesker
med rullator, barnevogn og alle som har tungt for å gå, må gangarealene være uten trinn og
uten nivåforskjeller. Stigninger skal være så korte og så slake som mulig.
Jevnt og sklisikret underlag: Gangarealet bør ha en overflate som er sklisikker, slett og enkelt
å gå og trille på. Ujevnt dekke som gatestein er vanskelig å gå på for mange. God kvalitet i
materialer og detaljering har betydning for anleggenes funksjon, visuelle karakter, holdbarhet
og vedlikehold.
Kontraster og ledelinjer i gangarealene: Kontraster er viktig for å sikre oversiktlighet og
lesbarhet i transportsystemet, spesielt for svaksynte. Kontraster bør brukes for å framheve
gangforbindelsene og hovedtrekkene i omgivelsene. Dette kan både være forskjellig lyshet og
følbare kontraster i materialer og overflater. Ledelinjer kan enten være ”naturlige”, slik som
fortauskant eller vegg langs gangareal, eller kunstige med oppmerking etter faste prinsipper
(på holdeplasser, ved gangfelt osv.). Naturlige ledelinjer anbefales brukt i så stor grad som
mulig.
God belysning: God belysning er vesentlig for opplevelsen av trygghet og kan være et viktig
virkemiddel for å få folk til å gå og bruke kollektive transportmidler. Både nivået på
belysningen og plasseringen av lyskildene avgjør samlet lesbarhet av transportsystemet.
Hvileplasser: Hvileplasser langs gangforbindelser og for ventesituasjoner bør primært
etableres der det er attraktivt og hyggelig å sitte, og på steder som kan utvikles til møtesteder.
Hvilestedene benyttes oftere om de forekommer relativt hyppig, for eksempel med hundre
meters mellomrom. Det er spesielt viktig å ha hvileplasser på strekninger med stor gangtrafikk
og der det er mange eldre.

Vurdering av effektene av gangtiltakene i KVU/Bypakke
Alle de foreslåtte tiltakene handler om å sikre kortere/forbedret tilgang til bussholdeplasser. For de
fleste tiltakene (ni av 12 tiltak) handler dette enten om å etablere nye snarveger eller å utbedre
allerede eksisterende (uformelle) snarveger. To av tiltakene (ved Høvåg sentrum i Lillasand og på
Skaiå i Iveland) går disse ut på å etablering av fortau/gangsti langs kjørebanen inn mot busstopp for å
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sikre fotgjengerne trygg tilgjengelighet til busstopp. Det siste tiltaket (i Søgne) omhandler opprettelse
av (to) nye bussbuer på busstopp.
I tillegg til de foreslåtte tiltakene, som primært har til hensikt å gi bedre gangetilgjengelighet til
kollektivtilbudet, vil tiltak som bygger opp om gange som en selvstendig transportform, for eksempel i
form av etablering/opprustning av snarveger mellom boligområder og skoler, idrettsanlegg eller andre
målpunkt, bidra til ytterligere tilrettelegging for lokale gangereiser.
Tabell 5-8: Vurdering av effektene av gangetiltak i hele Kristiansandregionen.
Type tiltak

Etablering av nye snarveger eller
utbedring av allerede eksisterende
(uformelle) snarveger inn mot
busstopp

Etablering av
fortau/gangsti langs
kjørebanen inn mot
busstopp

Opprettelse av
bussbuer på busstopp

Bystruktur og faktisk
gangavstand

Bidrar til kortere gangavstander og et
mer finmasket gangnett.

Ingen effekt

Ingen effekt

Tilgjengelighet til og utvalg
av lokale målpunkt

Ingen effekt

Ingen effekt

Ingen effekt

Opplevd gangavstand

Nye snarveger kan bidra til redusert
opplevd gangavstand ved å tilføre
turen variasjon i kvaliteter og
opplevelser.

Økt beskyttelse fra
biltrafikk vil kunne virke
positivt inn på opplevd
gangavstand.

Ingen effekt

Etablering av eget anlegg
for gående, adskilt fra
kjørebanen innebærer en
standardheving og bidrar
til å økt trygghet på
strekningen, særlig for

Etablering av bussbuer
med benk gir de gående
et tilbud om hvileplass
på reiseruten noe som
er av særlig betydning
for mange eldre.

Faktorer
som påvirker
attraktivitet for gående

Fravær av biltrafikk langs/på ny
snarveg vil kunne virke positivt inn på
opplevd gangavstand.
Utbedring av eksisterende (uformelle)
snarveger vil kunne gjøre gangturen
mer behagelig og dermed påvirke
opplevd gangavstand.

Standard på infrastruktur for
gående

Økt standard i form av økt bredde,
mer tilpassede stignings-forhold /
trapp m/ rekkverk, jevnt underlag
og/eller bedre belysning på
eksisterende snarveger gjør disse
enklere å bruke for flere.
Utbedring av eksisterende uformelle
snarveger vil også kunne bidra til at
disse i større grad driftes og
vedlikeholdes gjennom hele året.

Bomtiltak
Innføring av bompenger er et effektivt virkemiddel for å redusere omfanget av bilbruk. Det er
gjennomført en rekke beregninger av ulike bomtiltak. Tabell 5-9 viser en oversikt over de ulike
bomtiltakene. Det er gjennomført beregninger med økte bomtakster i Kristiansand utover
takstøkningen som ligger inne i KVU/Bypakke 2030 – inkludert tovegsinnkreving, kilometerbasert takst
innenfor ulike områder i Kristiansandsregionen og ulik takst i ulike områder av Kristiansandsregionen,
samt beregninger av hvilken effekt bom rundt omegnssentrene har.
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Tabell 5-9: Oversikt over bomtiltaksalternativene

Bomtiltak
Økning i bomtakst i
Kristiansand

Økning i bom (32 kr/48 kr)
Økning i bom (42 kr/64 kr)
Økning i bom (32 kr/48 kr) u/timesregel rundt Sørlandsparken
Økning i bommer rundt Sørlandsparken (42 kr/64 kr) og ellers i Kristiansand (32 kr/48 kr)

Tovegsinnkreving

Tovegsinnkreving bom
Økning i bom (32 kr/48 kr) og tovegsinnkreving
Økning i bom (42 kr/64 kr) og tovegsinnkreving

Kilometertakst

Kilometertakst innenfor Kristiansand (1 kr/2 kr per km)
Kilometertakst innenfor Avtaleområdet (1 kr/2 kr per km)
Kilometertakst innenfor Avtaleområdet m/ulik takst i Kristiansand og resten av
Avtaleområdet (Kristiansand: 2 kr/4 kr per km, Avtaleområdet: 1 kr/2 kr per km)
Kilometertakst innenfor storkommunen (1.5 kr/3 kr per km)
Kilometertakst innenfor storkommunen (1.2 kr/2.4 kr per km)
Kilometertakst innenfor storkommunen (1.1 kr/2.2 kr per km)

Bom rundt
omegnssentrene

Bom rundt omegnskommunene (14 kr)
Økning i bom rundt omegnskommunene (21 kr/32 kr)
Økning i bom rundt omegnskommunene (21 kr/32 kr) m/tre ekstra bommer
Bom rundt omegnskommunene (14 kr/21 kr) og tovegsinnkreving

Samtlige bomtiltak gir reduksjon i trafikkarbeidet for bil. Avhengig av styrken i virkemiddelbruken
knyttet til bompenger (nivået eller omfanget av bompenger), vil reduksjonen i trafikkarbeidet variere.
Jo sterkere virkemiddelbruk knyttet til bompenger, jo større reduksjon i trafikkarbeidet.
Også endringene knyttet til trafikkstrømmene som følge av de ulike bomtiltakene vil variere avhengig
av styrken i virkemiddelbruken. Generelt sett reduseres antall bilturer mer enn økningen i antall
kollektiv-, gange- og sykkelturer tilsammen. Reduksjonen i bilturer er spesielt stor internt i Kristiansand
kommune og mellom Kristiansand og omegnskommunene. Antall turer internt i omegnskommunene
øker. Dette gjelder for turer med alle reisemidler.

Beskrivelse
I KVU/Bypakke er det lagt til grunn 13 bompunkter, inkludert dagens fem bompunkter, med plassering
som vist i figuren under. Da det ikke er endelig avklart hvorvidt bommen ved Ikea i Lillesand kommune
blir realisert, er denne bommen ikke tatt med i de foreliggende beregningene. Som en del av
KVU/Bypakke er det lagt til grunn 50 prosent økning i bomtakstene i forhold til dagens takster. Nye
takster for lette biler er 21 kroner utenom rush og 32 kroner i rush. Tunge kjøretøy betaler dobbel
takst.
Bomsystemet i Kristiansand opererer med envegsinnkreving, som vil si at bilistene kun betaler når de
kjører inn mot sentrum.
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Figur 5-18: Plassering av bomstasjoner i Kristiansand

Det er gjennomført beregninger der bomtaksten for bommene i Kristiansand økes utover taksten som
er lagt til grunn i KVU/Bypakke. Det er gjennomført beregninger med ulike økning av bomtaksten –
inkludert tovegsinnkreving. Det er også sett på effekten av å fjerne timeregelen for bomstasjonene
rundt Sørlandsparken, samt en variant der disse bomstasjonene får høyere bomtakst enn resten av
bomsystemet i Kristiansand.
I et teoretisk ideelt vegprisingssystem skal bilistene betale for verdien av den forsinkelsen og andre
ulemper de påfører andre. Vegprisen per kilometer skal variere med købelastningen på vegen og
dermed variere over tid og sted. Eksisterende bompengeringer er en måte å prise bilkjøring på som
ligger temmelig langt fra dette teoretiske idealet. Bilkjøring som ikke passerer bomsnittene, for
eksempel bilreiser innenfor bomringen i Kristiansand, betaler ikke noe ekstra for å kjøre, selv om det
er kø og trengsel på vegnettet. Et bomringsystem blir derfor upresist og dessuten kanskje urettferdig,
siden det bare er den andelen av bilistene som passerer bomsnittene som betaler. Med en
kilometerbasert vegpris kunne betalingen vært fordelt på flere. Både fordelingshensyn og hensynet til
effektiv virkemiddelbruk peker i retning av at det er fordeler ved et kilometerbasert system
sammenlignet med et bomringsystem. Man kan forbedre et bomringsystem ved å innføre flere
bomsnitt. Da omfattes en større del av trafikken av bompenger. Systemet blir mer treffsikkert og i en
viss forstand mer rettferdig, siden innbetalingene fordeles på flere. Et kilometerbasert system kan, på
samme måte som et bomringsystem, differensiere satsene og vil, dersom det er riktig utformet, være
enda mer treffsikkert enn et bomringsystem.
De store framskrittene som har foregått innenfor IKT-teknologi de senere årene gjør det mulig å tenke
seg et system med kilometerbasert vegprising innen 2030. Det er på denne bakgrunn gjennomført
vurderinger knyttet til kilometerbasert trafikantbetaling og hvilken effekt dette har for trafikkarbeidet for
bil. Beregningene som er gjennomført i denne utredningen bærer preg av å være regneeksempler, og
har ikke tatt høyde for å optimalisere utformingen av et kilometerbasert takstsystem. Beregningene
viser imidlertid det potensialet som ligger i et slikt takstsystem. I beregningene er det lagt til grunn
kilometertakst innenfor tre ulike geografiske områder; avtaleområdet, storkommunen og Kristiansand
kommune. Det er lagt til grunn dobbel takst ved kjøring i rushtiden. I beregningene gjelder
kilometertaksten kun for lette kjøretøy, for tunge kjøretøy beholdes bommene som i KVU/Bypakke.
Dagens bomsnitt ligger i Kristiansand kommune. Bilkjøring i omegnskommunene påvirker det totale
trafikkarbeidet i avtaleområdet, og det er gjort beregninger for en tenkt situasjon der det innføres
bomring rundt sentraene i omegnskommunene. Bakgrunnen for en slik beregning er å se hvordan det
totale trafikkarbeidet påvirkes dersom det innføres restriktive tiltak også her. Det er lagt bomring rundt
de bysentraene som har størst befolkning og best kollektivtilbud, dette gjelder Søgne, Vennesla og
Lillesand. I tillegg er det også lagt til tre bomstasjoner på kommunegrensene Søgne/Kristiansand og
Lillesand/Kristiansand samt på rv. 41 ved Kjevik, for å fange opp mer av trafikken. Det er gjort
beregninger med ulike takstnivå, og med tovegsinnkreving.
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Trafikale effekter
Endringen i trafikkarbeid som følge av de ulike bomtiltakene som er analysert er vist i Figur 5-19.
Sammenliknet med KVU/Bypakke, bidrar de ulike bomtiltakene til å redusere trafikkarbeidet for bil,
men med ulik grad av effekt avhengig av styrken i virkemiddelbruken knyttet til bompenger.

Bom rundt
omegnskommunene

Kilometertakst

Tovegs- Økning i bomtakst
innkreving
i Kristiansand

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet

Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

Økning i bom (32 kr/48 kr)

2 470 000

Økning i bom (42 kr/64 kr)

2 400 000

Økning i bom (32 kr/48 kr) u/timesregel rundt Sørlandsparken

2 460 000

7.0 %

1 660 000

-0.3 %

Økning i bommer rundt Sørlandsparken (42 kr/64 kr) og i Krs (32…

2 460 000

7.1 %

1 660 000

-0.1 %

Tovegsinnkreving bom

2 500 000

Økning i bom (32 kr/48 kr) og tovegsinnkreving

2 380 000

Økning i bom (42 kr/64 kr) og tovegsinnkreving

2 310 000

Kilometertakst innenfor Kristiansand (1 kr/2 kr per km)

2 560 000

Kilometertakst innenfor Avtaleområdet (1 kr/2 kr per km)

2 320 000

-

Kilometertakst innenfor storkommunen (1.5 kr/3 kr per km)

2 320 000

Kilometertakst innenfor storkommunen (1.2 kr/2.4 kr per km)

2 430 000

Kilometertakst innenfor storkommunen (1.1 kr/2.2 kr per km)

2 470 000

18.7 %

1 970 000

12.5 %

6.7 %

1 780 000

7.5 %

0.4 %

1 670 000

4.5 %

-3.4 %

1 610 000

8.8 %

2.2 %

1 700 000

3.4 %

-4.8 %

1 580 000

0.2 %

-8.9 %

1 520 000

11.1 %

6.3 %

1 770 000

0.8 %

Kilometertakst innenfor AO m/ulik taskt i Krs og resten av AO (Krs:… 2 050 000

-

1 660 000

22.6 %

1.3 %

1 690 000

-13.1 %

1 450 000

-11.0 %

-6.7 %

1 550 000

1.0 %

5.5 %
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1 650 000

-1.1 %

1 680 000

0.9 %
4.6 %

Bom rundt omegnskommunene (14 kr)

2 530 000
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1 740 000

Økning i bom rundt omegnskommunene (21 kr/32 kr)

2 520 000

9.7 %

1 740 000

4.7 %

Økning i bom rundt omegnskommunene (21 kr/32 kr) m/tre ekstra…

2 510 000

9.2 %

1 740 000

4.4 %

Bom rundt omegnskommunene (14 kr/21 kr) og tovegsinnkreving

2 490 000

8.2 %

-

3.3 %

1 720 000

-
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Figur 5-19: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

5.4.2.1

Økning i bomtakst i Kristiansand
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

Økning i bom (32 kr/48 kr)

2 470 000

Økning i bom (42 kr/64 kr)

2 400 000

Økning i bom (32 kr/48 kr) u/timesregel rundt
Sørlandsparken

2 460 000

Økning i bommer rundt Sørlandsparken (42 kr/64 kr) og
i Krs (32 kr/48 kr)

22.6 %

500 000

-3.4 %

1 660 000

7.1 %
2500 000

0.4 %

1 610 000

7.0 %

2000 000

6.7 %

1 670 000

4.5 %

1500 000

18.7 %

1 780 000

7.5 %

1000 000

-

1 970 000

12.5 %

2 460 000
-

1 660 000

-0.3 %

1 660 000
3000 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

-

-0.1 %

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

Figur 5-20: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

Økning i bomtakst i Kristiansand gir redusert trafikkarbeid for bil sammenliknet med KVU/Bypakke.
Ved å øke taksten til 32 kroner/48 kroner reduseres trafikkarbeidet med fem prosentpoeng innenfor
avtaleområdet og 6,3 prosentpoeng innenfor storkommunen, noe som gir nullvekst i storkommunen
sammenliknet med nåsituasjonen. Økes bomtakstene til 42 kroner/64 kroner reduseres trafikkarbeidet
innenfor avtaleområdet og storkommunen med ytterligere tre prosentpoeng.
Bortfall av timeregel og økning i bommer rundt Sørlandsparken gir liten effekt på trafikkarbeidet for bil.
Bortfall av timeregelen rundt Sørlandsparken gir en reduksjon i trafikkarbeidet for bil med
0,5 prosentpoeng for avtaleområdet og 0,7 prosentpoeng for storkommunen. Denne reduksjonen er
større enn om man legger til grunn en økning i bomtaksten rundt Sørlandsparken, som kun vil gi en
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reduksjon i trafikkarbeidet for bil på henholdsvis 0,4 og 0,5 prosentpoeng for avtaleområde og
storkommunen, (sammenliknet med kun økning i bomtakster (32 kroner/48 koner)).
Dersom man skal oppnå nullvekst med kun økte bomtakster, viser beregningene at det kreves svært
høye takster. Dette medfører stor belastning for bilistene som må passere bomsnittene, noe som gjør
at antall biler gjennom dagens bomsnitt reduseres. Antall bilreiser internt og til/fra Kristiansand
reduseres, mens antall interne bilreiser innenfor omegnskommunene øker. Antall kollektivreiser internt
og til/fra Kristiansand øker, mens gang- og sykkelreiser internt i Kristiansand øker når bomtakstene
økes. Det skjer dermed en overføring av reiser fra bil til kollektiv, gange og sykkel, samtidig som det
generelt utføres færre reiser i Kristiansand.

5.4.2.2

Tovegsinnkreving
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

Tovegsinnkreving bom

2 500 000

Økning i bom (32 kr/48 kr) og tovegsinnkreving

2 380 000

Økning i bom (42 kr/64 kr) og tovegsinnkreving

22.6 %

500 000

2500 000

2.2 %

1 580 000

0.2 %
2000 000

6.7 %

1 700 000

3.4 %

1500 000

18.7 %

1 780 000

8.8 %

1000 000

-

1 970 000

12.5 %

2 310 000
-

1 660 000

-4.8 %

1 520 000
3000 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

-

-8.9 %

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

Figur 5-21: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

Ved innføring av tovegsinnkreving i bomstasjonene rundt Kristiansand betaler bilistene både når de
reiser inn mot og ut fra Kristiansand sentrum. Dette betyr at man i prinsippet øker bomtakstene for
reiser som passerer bommer både inn mot og ut fra Kristiansand sentrum. Trafikkarbeidet for bil
reduseres som følge av tovegsinnkreving. Med tovegsinnkreving på bomstasjonene som ligger til
grunn i KVU/Bypakke, reduseres trafikkarbeidet for bil med 3,7 prosentpoeng i avtaleområdet og 4,5
prosentpoeng i storkommunen. Med høyere bomtakster og tovegsinnkreving reduseres naturligvis
trafikkarbeidet for bil ytterligere. Tovegsinnkreving og en økning av bomtakstene i Kristiansand til
32 kroner/48 kroner vil gi en reduksjon i trafikkarbeidet for bil på 9,1 og 11,5 prosentpoeng for
henholdsvis avtaleområdet og storkommunen. Økes bomtaksten ytterligere til 42 kroner/64 kroner
reduseres trafikkarbeidet med henholdsvis 12,3 og 15,6 prosentpoeng for avtaleområdet og
storkommunen.
Tovegsinnkreving gir stor reduksjon i antall bilturer og noe økning i antall kollektiv-, gange- og
sykkelturer, jf. Figur 5-22. Reduksjon i antall bilturer skjer internt og til/fra Kristiansand, mens antall
bilturer internt i omegnskommunene (med unntak av Iveland) øker, jf. Tabell 5-10. Økningen i antall
reiser for de øvrige transportmidlene skjer i hovedsak internt i Kristiansand. Med høyere bomtakst og
tovegsinnkreving vil endringene i antall reiser skje i de samme områdene, men effekten vil være
større.
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Endring i antall reiser: Tovegsinnkreving bom sammenliknet med KVU/Bypakke 2030
Storkommunen

2 000

Avtaleområdet

1 000

850

1 190

1 230

870

780

800

0

-470

-410

-1 000

-2 190
-2 770

-2 000

-4 680

-5 120
-3 000

-4 000

-5 000

-6 000

Bilforer

Bilpassasjer

Kollektiv

Gang

Sykkel

Total

Figur 5-22: Tovegsinnkreving bom. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og
storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT].

Tabell 5-10: Endring i antall bilførerturer mellom ulike kommuner og områder for tovegsinnkreving bom
sammenliknet med KVU/Bypakke, [ÅDT, 2030].
Kristiansand
Kristiansand

Songdalen

Søgne

Lillesand

Vennesla

Birkenes

Iveland

Resten av
Agder

Sum

-2 790

-360

-300

-50

-120

-20

-10

-720

-4 370

Songdalen

-360

230

80

0

20

0

0

10

-20

Søgne

-300

80

280

0

10

0

0

20

90

Lillesand

-50

0

0

220

0

10

0

-60

120

Vennesla

-120

20

10

10

280

10

0

-10

200

Birkenes

-20

0

0

10

10

30

0

-10

20

Iveland

-10

0

0

0

0

0

0

0

-10

-710

10

20

-60

-10

-10

0

120

-640

-4 360

-20

90

130

190

20

-10

-650

-4 610

Resten av Agder
Sum
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5.4.2.3

Kilometerbasert takst
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

Kilometertakst innenfor Kristiansand (1 kr/2 kr)

2 560 000

Kilometertakst innenfor Avtaleområdet (1 kr/2 kr)

2 320 000

Kilometertakst innenfor AO m/ulik taskt i Krs og resten
av AO (Krs: 2 kr/4 kr, AO: 1 kr/2 kr)

2 050 000

Kilometertakst innenfor storkommunen (1.5 kr/3 kr)

2 320 000

Kilometertakst innenfor storkommunen (1.2 kr/2.4 kr)

2 430 000

Kilometertakst innenfor storkommunen (1.1 kr/2.2 kr)

2 470 000
-

500 000

-

1 660 000
22.6 %
12.5 %
11.1 %

0.8 %

6.7 %

1 770 000

6.3 %
1.3 %

7.2 %
2500 000

-13.1 %

1 550 000

5.5 %

2000 000

1 780 000

1 450 000

1.0 %

1500 000

18.7 %

1 690 000

-11.0 %

1000 000

-

1 970 000

3000 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

-

-6.7 %

1 650 000

-1.1 %

1 680 000

0.9 %

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

Figur 5-23: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

Det er gjennomført beregninger der det legges til grunn kilometertakst på henholdsvis 1 krone og
2 kroner per kilometer for utenom rush og i rush innenfor Kristiansand kommune og innenfor
avtaleområdet. Eksisterende bom erstattes med kilometerbasert takst for lette biler. Med
kilometerbasert takst innenfor Kristiansand kommune, vil trafikkarbeidet for bil reduseres med 1,4
prosentpoeng i avtaleområdet og 0,4 prosentpoeng i storkommunen. Med kilometerbasert takst
innenfor hele avtaleområdet, reduseres trafikkarbeidet for bil med 11,7 prosentpoeng i avtaleområdet
og 5,4 prosentpoeng i storkommunen, noe som gir nullvekst i avtaleområdet, men ikke i
storkommunen.
Med kilometerbasert takst innenfor avtaleområdet er reduksjonen i antall bilreiser større i
avtaleområdet enn i storkommunen, jf. Figur 5-24, noe som samsvarer med endringen i trafikkarbeid
for bil. Tabell 5-11 viser at reduksjonen i antall bilreiser i stor grad skjer mellom Vennesla og
Kristiansand og internt i Søgne. Interne bilreiser i Kristiansand og reiser utenfor avtaleområdet øker
sammenliknet med KVU/Bypakke, samtidig som antall bilreiser mellom Lillesand og Kristiansand
reduseres noe. Kollektivreiser internt og til/fra Kristiansand øker, mens økningen i gange- og
sykkelreiser skjer internt i kommunene i avtaleområdet.
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Endring i antall reiser: Kilometertakst innenfor avtaleområdet (1 kr/2 kr) sammenliknet
med KVU/Bypakke 2030
Storkommunen

2 000

130

1 100

Avtaleområdet

390

530

1 240

200

1 270

820

0

-4 050

-2 000

-5 000
-6 190
-4 000

-8 540

-6 000

-8 000

-10 000

Bilforer

Bilpassasjer

Kollektiv

Gang

Sykkel

Total

Figur 5-24: Kilometertakst innenfor Avtaleområdet. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis
avtaleområdet og storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT].

Tabell 5-11: Endring i antall bilførerturer mellom ulike kommuner og områder for kilometertakst innenfor
Avtaleområdet sammenliknet med KVU/Bypakke, [ÅDT, 2030].
Kristiansand
Kristiansand

Songdalen

Søgne

Lillesand

Vennesla

Birkenes

Iveland

Resten av
Agder

Sum

440

-150

160

-640

-1 170

-200

-30

170

-1 440

-150

150

-510

-10

-210

-10

-10

-100

-850

160

-510

-820

0

-70

0

0

-170

-1 410

Lillesand

-640

-10

0

40

-60

-190

-10

-490

-1 360

Vennesla

-1 170

-210

-70

-60

180

-120

-100

-260

-1 810

Birkenes

-200

-10

0

-190

-120

260

-20

-200

-480

Iveland

-30

-10

0

-10

-100

-20

140

-40

-70

Resten av Agder

170

-100

-170

-490

-260

-200

-40

1 470

390

-1 440

-850

-1 410

-1 360

-1 810

-480

-70

390

-7 040

Songdalen
Søgne

Sum

Ulik kilometerbasert takst innenfor Kristiansand kommune og resten av avtaleområdet, med økt
kilometerbasert takst for Kristiansand kommune, gir svær store effekter på trafikkarbeidet for bil. En
kilometertakst på 2 kroner/4 kroner i Kristiansand kommune og 1 krone/2 kroner i resten av
avtaleområdet, gir en reduksjon i trafikkarbeidet for bil på hele 23,5 prosentpoeng i avtaleområdet og
19,8 prosentpoeng i storkommunen. Figur 5-25 og Tabell 5-12 viser at det er en stor reduksjon i antall
bilreiser som følge av tiltaket, og noe økning i antall reiser for de andre transportmidlene. Reduksjonen
i antall bilreiser i forhold til KVU/Bypakke skjer i stor grad internt og til/fra Kristiansand. Bilreiser internt
i omegnskommunene, med unntak av Søgne, samt reiser som skjer utenfor avtaleområdet øker.
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Kollektivreiser øker internt og til/fra Kristiansand samt internt i omegnskommunene, med unntak av
Birkenes og Iveland. Kollektivreiser utenfor og til/fra avtaleområdet får en liten økning. Gangreiser
internt i kommunene øker, der den største økningen i antall gangreiser skjer internt i Vennesla. Antall
sykkelreiser internt og til/fra Kristiansand, og internt i omegnskommunene øker noe.

Endring i antall reiser: Kilometertakst innenfor AO m/ulik taskt i Krs og resten av AO (Krs: 2
kr/4 kr, AO: 1 kr/2 kr) sammenliknet med KVU/Bypakke 2030
Storkommunen

5 000

3 330

Avtaleområdet

2 680

3 590

2 300

3 730

2 660

0

-450

-200

-5 000

-10 000

-10 400

-10 870

-18 740

-20 180

-15 000

-20 000

-25 000

Bilforer

Bilpassasjer

Kollektiv

Gang

Sykkel

Total

Figur 5-25: Kilometertakst innenfor Avtaleområdet med ulik takst i Kristiansand og resten av Avtaleområdet.
Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen sammenliknet med
KVU/Bypakke 2030, [ÅDT].

Tabell 5-12: Endring i antall bilførerturer mellom ulike kommuner og områder for kilometertakst innenfor
Avtaleområdet med ulik takst i Kristiansand og resten av Avtaleområdet sammenliknet med KVU/Bypakke, [ÅDT,
2030].
Kristiansand
Kristiansand

Songdalen

Søgne

Lillesand

Vennesla

Birkenes

Iveland

Resten av
Agder

Sum

-5 860

-540

-510

-910

-1 730

-310

-50

-1 380

-11 330

Songdalen

-540

500

-410

-20

-210

-10

-10

-130

-830

Søgne

-510

-410

-170

-30

-90

-10

0

-210

-1 430

Lillesand

-910

-20

-30

330

-70

-180

-10

-520

-1 410

Vennesla

-1 730

-210

-90

-70

830

-110

-90

-330

-1 800

Birkenes

-310

-10

-10

-170

-110

360

-20

-200

-470

-50

-10

0

-10

-90

-20

150

-40

-70

-1 370

-130

-210

-510

-330

-200

-40

1 910

-870

-11 320

-830

-1 430

-1 390

-1 800

-480

-70

-890

-18 240

Iveland
Resten av Agder
Sum
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Kilometerbasert takst innenfor storkommunen gir også store reduksjoner i trafikkarbeidet for bil. Med
en kilometerbasert takst på 1,1 kroner/2,2 kroner oppnås nullvekst i storkommunen, mens man må
innføre en kilometerbasert takst på 1,5 kroner/3 kroner for å nærme seg nullvekst i avtaleområdet.
Kilometerbasert trafikantbetaling gir store reduksjoner i trafikkarbeidet for bil. Antall biler gjennom
dagens bomsnitt i Kristiansand endrer seg imidlertid lite sammenliknet med om man kun øker
bomtaksten i de samme snittene.

5.4.2.4

Bom rundt omegnssentrene
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

Bom rundt omegnskommunene (14 kr)*

2 530 000

10.0 %

1 740 000

4.6 %

Økning i bom rundt omegnskommunene (21 kr/32 kr)

2 520 000

9.7 %

1 740 000

4.7 %

Økning i bom rundt omegnskommunene (21 kr/32 kr)
m/tre ekstra bommer

2 510 000

9.2 %

1 740 000

4.4 %

Bom rundt omegnskommunene (14 kr) og
tovegsinnkreving*

2 490 000

8.2 %

1 720 000

3.3 %

-

500 000

-

1 660 000

22.6 %

1 970 000

12.5 %

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

3000 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

18.7 %

1 780 000

-

6.7 %

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

*Uten timeregel i bommene rundt omegnskommunene

Figur 5-26: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

Bommene som ligger til grunn i KVU/Bypakke ligger i Kristiansand kommune. Ved å etablere
bomstasjoner rundt sentrene i omegnskommunene vil trafikkarbeidet for bil reduseres, men effekten
av disse tiltakene er små. Takstene for de øvrige bomstasjonene er beholdt lik som i KVU/Bypakke.
Det er etablert bom rundt omegnssentrene med en relativt lav bomtakst på 14 kroner i både rush- og
lavtrafikkperioden, med envegsinnkreving inn mot sentrene, men uten timeregel for disse
bomstasjonene. Trafikkarbeidet reduseres da med 2,5 prosentpoeng innenfor avtaleområdet og
2,1 prosentpoeng innenfor storkommunen.
Effekten av å øke bomtakstene for bommene rundt omegnssentrene til samme nivå som i de øvrige
bomstasjonene i Kristiansand (21 kroner/32 kroner), men legge til timeregel, gir svært liten effekt på
trafikkarbeidet. En slik løsning vil gi en reduksjon i trafikkarbeidet for bil på 2,8 prosentpoeng i
avtaleområdet og en reduksjon på 2,0 prosentpoeng i storkommunen. Den isolerte effekten på
trafikkarbeidet for bil av ytterligere tre bomstasjoner rundt omegnskommunene er marginal; kun
0,5 prosentpoeng i avtaleområdet og 0,3 prosentpoeng i storkommunen.
Dersom man legger til grunn en bomtakst på henholdsvis 14 kroner i både rush og lavtrafikkperioden,
legger til grunn tovegsinnkreving, men fjerner timeregelen i bomstasjonene rundt omegnssentrene, vil
trafikkarbeidet for bil reduseres med 4,3 prosentpoeng og 3,4 prosentpoeng for henholdsvis
avtaleområdet og storkommunen.
Bomstasjoner rundt omegnssentrene vil gi økt antall bilturer innad i Kristiansand kommune og internt i
omegnskommunene. Bilturene mellom Kristiansand og Songdalen vil øke marginalt, mens bilturer
mellom Kristiansand og øvrige omegnskommuner reduseres, spesielt gjelder dette mellom
Kristiansand og Søgne og Kristiansand og Vennesla, jf. Tabell 5-13.
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Tabell 5-13: Endring i antall bilførerturer mellom ulike kommuner og områder for Økning i bom rundt
omegnskommunene (21 kr/32 kr) m/tre ekstra bommer, [ÅDT, 2030].
Kristiansand
Kristiansand

Songdalen

Søgne

Lillesand

Vennesla

Birkenes

Iveland

Resten av
Agder

Sum

1 210

80

-420

-100

-950

-10

-10

70

-130

90

340

-390

0

-90

0

0

0

-50

Søgne

-430

-380

180

0

-80

0

0

-40

-750

Lillesand

-110

0

0

150

-20

-120

0

-380

-480

Vennesla

-950

-90

-80

-20

620

20

10

-80

-570

Birkenes

-10

0

0

-120

20

180

0

-50

30

Iveland

-10

0

0

0

10

0

10

0

10

70

0

-40

-390

-80

-50

0

620

150

-140

-50

-750

-470

-570

30

10

150

-1 790

Songdalen

Resten av Agder
Sum

Parkeringstiltak
Parkeringsrestriksjoner kan stimulere til valg av andre reisemidler enn bil til bestemte områder. På
denne måten vil parkeringsrestriksjoner kunne bidra til å redusere bilbruken, og dermed også
trafikkarbeidet for bil. Å avgiftsbelegge parkering i et område har imidlertid liten hensikt hvis dette
resulterer i at folk kjører til andre steder, eller virksomheter etableres andre steder, som gir økt
trafikkarbeid og flytter kapasitetsproblemer og press på arealer.
Transportmodellen behandler kun parkering på destinasjon23, og endringer i parkeringsmuligheter ved
bolig analyseres derfor ikke. Transportmodellen tar heller ikke direkte hensyn til parkeringskapasitet
ved destinasjon i ulike soner. Det vil si at det ikke foreligger tall for antall parkeringsplasser i modellen.
Transportmodellen opererer imidlertid med ulike kostnader for parkering; døgnpris for
langtidsparkering (LPARK)24 og timespris for korttidsparkering (KPARK)2526. Variabelen Sharepay
angir andel av arbeidsreisene som betaler for parkering. Parkeringsprisene og andelen som betaler for
parkering ved arbeidsplass er anslått gjennomsnittspris og gjennomsnittsandel for parkering i den
spesifikke sonen. Når vi analyserer endringer i parkeringspolitikken ut over takstendringer,
"oversettes" disse endringene skjønnsmessig til endringer i modellens parkeringspriser. Dette betyr at
for eksempel dersom det er vanskelig å parkere i en sone grunnet liten parkeringskapasitet, må dette
"oversettes" i transportmodellen til høyere parkeringspriser eller høyere andel som betaler for
parkering ved arbeidsplass.

Beskrivelse
Det er gjennomført beregninger av en rekke ulike parkeringstiltak. Tiltakene varierer i styrke ved at det
er iverksatt parkeringsrestriksjoner for ulike takstnivåer, samt ulike geografiske områder, jf. Figur 5-27.

23

Parkering håndteres på sonenivå i transportmodellen.
LPARK gjelder for reisehensikten arbeidsreiser.
25
KPAKR gjelder for reisehensiktene private reiser og fritidsreiser.
26
Dette betyr at tjenestereiser ikke belastes med parkeringskostnad i transportmodellen. I stedet finnes det en variabel
(Parkindeks) som sier hvor vanskelig det er å få parkert for tjenestereiser. Denne variabelen påvirker ikke kostnaden. Det er
ikke sett på endringer i denne variabelen i de foreliggende beregningene.
24
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Figur 5-27: Avtaleområde. Områder markert med grønt er analysert med ulike parkeringsrestriksjoner. Det er ikke
lagt til grunn parkeringsrestriksjoner i Iveland.

Tiltakene med parkeringsrestriksjoner er analysert separat og i kombinasjon med fordelsbeskatning av
parkering og økte bomtakster, jf. Tabell 5-14.
En mer detaljert oversikt over de ulike parkeringstiltakene og hvordan de er behandlet i modellen,
samt beskrivelse av virkemidlene knyttet til parkering, er gitt i Vedlegg 3: Parkeringstiltak.
Tabell 5-14: Oversikt over alternativene med endret parkeringsavgift

Kode

Parkeringstiltak

Park0

Restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen

Park0-1

Restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen m/fordelsbeskatning

Park1

Restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen, Sykehuset og Sørlandsparken

Park2

Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*

Park3

Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene

Park4

Restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen, Sykehuset og Sørlandsparken samt omegnssentrene

Park5

Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene m/høyere takster

Park6

Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene m/fordelsbeskatning

Park7

Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene m/høyere takster og økning i
bom (32 kr/48 kr)

Park8

Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene m/høyere takster, økning i bom
(32 kr/48 kr) og fordelsbeskatning

Park9

Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene m/takst i omegnssentrene lik
Sørlandsparken

*Omfatter området fra Vågsbygd langs fjorden til Søm og fra Rona til Dyreparken
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Trafikale effekter
Endringen i trafikkarbeid som følge av de ulike virkemidlene som inneholder parkeringstiltak er vist i
Figur 5-28. Virkemidlene med parkeringstiltak har varierende effekt på trafikkarbeidet for bil avhengig
av styrken i virkemiddelbruken.
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

Park0: Tiltak i Kvadraturen

2 560 000

1 660 000

-

-

1 970 000

22.6 %

18.7 %

1 780 000

6.7 %

11.1 %

1 750 000

4.9 %

12.5 %

Park0-1: Tiltak i Kvadraturen m/fordelsbeskatning

2 540 000

10.6 %

1 740 000

4.4 %

Park1: Tiltak i Kvadraturen, Sykehuset og Sørlandsparken

2 530 000

9.9 %

1 720 000

3.6 %

Park2: Tiltak i sentrale områder*

2 470 000

7.3 %

1 670 000

0.5 %

Park3: Tiltak i sentrale områder*, samt omegssentrene

2 460 000

7.1 %

1 670 000

0.4 %

Park4: Tiltak som Park1 samt omegnssentrene

2 520 000

Park5: Tiltak som Park3 samt omegnssentrene m/ høyere
takster i KRS

2 440 000

Park6: Tiltak som Park3 m/fordelsbeskatning

2 410 000

Park7: Tiltak som Park5 m/ økning i bom (32 kr/48 kr)

2 340 000

1.5 %

1 550 000

Park8: Tiltak som Park7 m/fordelsbeskatning

2 280 000

-1.0 %

1 510 000

Park9: Tiltak som Park3 m/ takst i omegnssentrene lik
Sørlandsparken

2 460 000
-

500 000

1 720 000

9.7 %
6.1 %
4.6 %

1500 000

2000 000

2500 000

-0.9 %

1 630 000

-2.2 %
-6.7 %
-9.4 %

1 670 000

7.1 %
1000 000

3.6 %

1 650 000

3000 000

-

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

0.4 %

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

*Omfatter området fra Vågsbygd langs fjorden til Søm og fra Rona til Dyreparken

Figur 5-28: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

Transportmodellkjøringene viser at restriktiv parkeringspolitikk kan være en viktig bidragsyter for å nå
nullvekstmålet. I tabellen under er effekt på trafikkarbeid i avtaleområdet ved restriktive
parkeringstiltak for de ulike områdene sammenstilt.
Tabell 5-15: Sammenstilling av effekter på samlet trafikkarbeid i avtaleområdet ved parkeringstiltak i ulike
områder.
Områder med parkeringsrestriksjoner

Effekt

Kvadraturen
- Parkeringsrestriksjoner i de fire grunnkretsene som tilhører Kvadraturen

Noe effekt.

Kvadraturen, Sykehuset og Sørlandsparken
- Noe lavere restriksjoner i Sørlandsparken enn i Kvadraturen grunnet dårligere
kollektivtilbud.

Noe effekt.

Området fra Vågsbygd langs fjorden til Søm og fra Rona til Dyrepaken
- Parkeringsrestriksjoner tilsvarende som i Sørlandsparken.

God effekt.

Omegnssentrene
- Lave restriksjoner.

Liten effekt.

For alle parkeringsalternativene reduseres antall bilturer sammenliknet med KVU/Bypakke, mens
antall kollektiv-, gange- og sykkelturer øker. Det totale transportarbeidet for kollektiv-, gange- og
sykkelreiser øker ved innføring av restriktive parkeringstiltak sammenliknet med KVU/Bypakke.
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5.5.2.1

Parkeringsrestriksjoner i ulike områder
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

1 660 000

22.6 %

-

1 970 000

12.5 %

18.7 %

1 780 000

6.7 %

11.1 %

1 750 000

4.9 %

9.9 %

1 720 000

Park0: Tiltak i Kvadraturen

2 560 000

Park1: Tiltak i Kvadraturen, Sykehuset og Sørlandsparken

2 530 000

Park2: Tiltak i sentrale områder*

2 470 000

7.3 %

1 670 000

0.5 %

Park3: Tiltak i sentrale områder*, samt omegssentrene

2 460 000

7.1 %

1 670 000

0.4 %

Park4: Tiltak som Park1 samt omegnssentrene

2 520 000

Park9: Tiltak som Park3 m/ takst i omegnssentrene lik
Sørlandsparken

9.7 %

2 460 000
-

500 000

1 720 000

7.1 %
1000 000

1500 000

2000 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

2500 000

3.6 %

3.6 %

1 670 000
3000 000

-

500 000

0.4 %
1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

*Omfatter området fra Vågsbygd langs fjorden til Søm og fra Rona til Dyreparken

Figur 5-29: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

Parkeringsrestriksjoner i Kvadraturen (P0) gir en reduksjon i trafikkarbeidet for bil på 1,4 prosentpoeng
for avtaleområdet og 1,8 prosentpoeng for storkommunen. Parkeringsrestriksjoner kun i Kvadraturen
vil gi reduksjon i antall turer som foretas både i avtaleområdet og i storkommunen, jf. Figur 5-30. Antall
bilturer reduseres betydelig, mens antall kollektiv-, gange- og sykkelturer øker.

Endring i antall reiser: Park0: Parkeringstiltak i Kvadraturen sammenliknet med
KVU/Bypakke 2030
Storkommunen

1 500

Avtaleområdet

1 000

500

840

790

850

710

90

820

730

100

0

-500

-760

-1 050

-1 000

-1 500

-3 270

-3 490
-2 000

-2 500

-3 000

-3 500

-4 000

Bilforer

Bilpassasjer

Kollektiv

Gang

Sykkel

Total

Figur 5-30: Park0: Tiltak i kvadraturen. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og
storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT].

Det er først og fremst internt i Kristiansand kommune at antall bilturer reduseres, men det er også en
reduksjon i antall bilturer mellom Kristiansand og omegnskommunene. Internt i omegnskommunene vil
det være en marginal økning i antall bilturer. Økningen i kollektiv-, gange- og sykkelturer finner også
sted internt i Kristiansand kommune.
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Ved å legge til parkeringsrestriksjoner ved Sykehuset og rundt Sørlandsparken i tillegg til Kvadraturen
(P1), reduseres trafikkarbeidet for bil ytterligere med 0,2 prosentpoeng for avtaleområdet og
0,5 prosentpoeng for storkommunen.
Legges det i tillegg til grunn restriktive tiltak i sentrale områder i Kristiansand fra Vågsbygd langs
fjorden til Søm og fra Rona til Dyreparken (P2), reduseres trafikkarbeidet for bil med 5,2 prosentpoeng
for avtaleområdet og 6,5 prosentpoeng for storkommunen og gir et trafikkarbeid som er henholdsvis
7,3 prosent og 0,5 prosent høyere enn nåsituasjonen. Dette innebærer at med parkeringsrestriksjoner
i store områder i Kristiansand, vil det oppnås nullvekst i storkommunen. Tiltaket vil gi reduksjon i antall
turer som foretas både i avtaleområdet og i storkommunen, jf. Figur 5-31. Reduksjonen i antall
bilreiser finner sted internt og til/fra Kristiansand kommune, samtidig som det er en liten økning i antall
bilreiser internt i omegnskommunene samt resten av Agder. Det er en økning i antall kollektivreiser
internt og til/fra Kristiansand. Gangreiser internt i Kristiansand kommune øker med 2 200 reiser per
gjennomsnittlig døgn, resten av økningen i gangreiser finner sted internt i omegnskommunene (med
unntak av Iveland). Antall sykkelreiser øker internt og til/fra Kristiansand samt en liten økning internt i
omegnskommunene (med unntak av Birkenes og Iveland).

Endring i antall reiser: Park2: Tiltak i sentrale områder* sammenliknet med KVU/Bypakke
2030
Storkommunen

4 000

Avtaleområdet

2 000

2 450

2 320

2 510

2 110

230

2 470

2 170

290

0

-2 590

-3 460

-2 000

-4 000

-10 030

-10 580
-6 000

-8 000

-10 000

-12 000

Bilforer

Bilpassasjer

Kollektiv

Gang

Sykkel

Total

*Omfatter området fra Vågsbygd langs fjorden til Søm og fra Rona til Dyreparken

Figur 5-31: Park2: Tiltak i sentrale områder*. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis
avtaleområdet og storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT].

Effekten av å legge restriktive parkeringstiltak i omegnskommunesentrene er liten. Tiltaket gir en
reduksjon i trafikkarbeidet for bil på 0,2 prosentpoeng i avtaleområdet og 0,1 prosentpoeng i
storkommunen. Selv om parkeringstakstene i omegnssentrene økes slik at de er tilsvarende som
rundt Sørlandsparken, vil effekten av trafikkarbeid for bil med parkeringsrestriksjoner i
omegnskommunesentrene være marginal.
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5.5.2.2

Parkeringsrestriksjoner i kombinasjon med fordelsbeskatning

Betydningen av reell fordelsbeskatning av å ha gratis parkering på arbeidsplassen, er større desto
høyere den økonomiske verdien av parkering er. Fordelsbeskatning med for eksempel 45 prosents
marginalskatt innebærer at prisen den enkelte da må betale er 45 prosent av hva det koster å parkere
på sammenlignbare plasser med betaling. I en framtidig situasjon med høye parkeringsavgifter vil
verdien av å ha gratis parkering dermed bli høyere enn hvis parkeringsavgiftene er lave. Effekten av å
praktisere reell fordelsbeskatning blir dermed sterkere desto høyere parkeringsavgiftene generelt er
(alt annet likt).
Trafikkarbeidet i enkelte scenarioer med fordelsbeskatning kombinert med andre parkeringstiltak er
vist i Figur 5-32. Effekter av parkeringstiltak kan også avleses i Figur 5-28 foran.
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

Park0-1: Tiltak i Kvadraturen m/fordelsbeskatning

2 540 000

Park6: Tiltak som Park3 m/fordelsbeskatning

2 410 000

Park8: Tiltak som Park7 m/fordelsbeskatning

2 280 000
-

500 000

-

1 660 000
22.6 %

1 970 000

12.5 %

4.6 %

2000 000

6.7 %

1 740 000

4.4 %

1 630 000

-1.0 %
1500 000

18.7 %

1 780 000

10.6 %

1000 000

-

-2.2 %

1 510 000

2500 000

3000 000

-

-9.4 %

500 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

Figur 5-32: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

Generelt fører fordelsbeskatning kombinert med høye parkeringsavgifter til en kraftig nedgang i
trafikkarbeidet med bil både i Avtaleområdet og Storkommunen, se Figur 5-32. Tiltakene i scenarioet
Park8 kombinert med fordelsbeskatning gir faktisk alene nullvekst i avtaleområdet, mens den litt
mindre restriktive pakken Park6 kombinert med fordelsbeskatning gir nullvekst i storkommunen. Det
skal her nevnes at scenarioet Park8 også omfatter høyere bomtakster (se oversikt over
parkeringsscenarioene i Tabell 5-14).
Partielle (isolerte) effekter av å innføre fordelsbeskatning kan leses av i Figur 5-27 foran.
Trafikkarbeidet for både avtaleområdet og storkommunen reduseres med 0,5 prosentpoeng dersom
fordelsbeskatning innføres med utgangspunkt i scenarioet med parkeringstiltak i Kvadraturen (P0)
(effekten avleses som forskjellen mellom beregning Park0-1 og Park0 i Figur 5-27). Innføring av
fordelsbeskatning dersom parkeringsrestriksjonene i utgangspunktet er så restriktive som de er i
pakken Park3 (restriksjoner i sentrale områder og omegnssentrene (P3)), reduseres trafikkarbeidet for
bil med hele 2,5 prosentpoeng i avtaleområdet og 2,6 prosentpoeng i storkommunen (kan avleses i
figur 5-27 som differansen i mellom Park6 og Park3).

5.5.2.3

Økte parkeringstakster og parkeringsrestriksjoner i kombinasjon med økte
bomtakster
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

Park5: Tiltak som Park3 samt omegnssentrene m/ høyere
takster i KRS

2 440 000

Park7: Tiltak som Park5 m/ økning i bom (32 kr/48 kr)

22.6 %

500 000

2000 000

2500 000

6.7 %

1 650 000

1.5 %
1500 000

18.7 %

1 780 000

6.1 %

1000 000

-

1 970 000

12.5 %

2 340 000
-

1 660 000

-

-0.9 %

1 550 000
3000 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

-

-6.7 %

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

Figur 5-33: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.
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Ved å innføre høyere parkeringstakster i Kvadraturen og Sørlandsparken (50 prosent økning av
KPARK og 30-37 prosent økning av LPARK, ingen endring i sharepay) i kombinasjon med
parkeringstiltaket med parkeringsrestriksjoner i sentrale områder og omegnssentrene (P3), reduseres
trafikkarbeidet for bil med 1,0 prosentpoeng for avtaleområdet og 0,5 prosentpoeng i storkommunen
(P5 sammenliknet med P3).
Legges det i tillegg til grunn en økning i bomtakstene i Kristiansand (32 kroner/48 kroner), vil
trafikkarbeidet for bil reduseres ytterligere med 4,6 prosentpoeng for avtaleområdet og
5,8 prosentpoeng for storkommunen.

Arealbrukstiltak
Hvor framtidige boliger og arbeidsplasser lokaliseres kan ha stor betydning for utviklingen i biltrafikken
og reisemønstrene. Kommunene kan påvirke denne lokaliseringen gjennom sin arealpolitikk, men det
tar tid før arealpolitikken får effekt.

Beskrivelse
Kristiansand kommune har etablert en metodikk for å evaluere samfunnseffektene av aktuelle
utbyggingsområder som utbyggere og andre har vist interesse for (heretter omtalt som
Kristiansandmetoden). Rangeringen er benyttet som grunnlag for å prioritere mellom aktuelle
utbyggingsprosjekter og -områder. Metodikken er også anvendt på utbyggingsprosjekter i de øvrige
avtalekommunene.

Kort beskrivelse av "Kristiansandsmetoden" for rangering av utbyggingsprosjekter
Potensielle utbyggingsområder klassifiseres etter hvor godt de tilfredsstiller samfunnsbehov målt etter
følgende kriterier:
•
•
•

-Nærhet til kommunesenter.
-Nærhet til lokalt senter.
-Transportkvalitet for gange, sykkel og kollektiv.

Det gis karakterer for hvert kriterium, som til slutt veies sammen til en samlet skår, omtalt som BMAskår. Utbyggingsområdenes BMA-skår varierer fra laveste karakter; 2, til høyeste karakter; 9.
Prosjekter som innebærer etablering av nye boligområder langt unna eksisterende sentra får typisk lav
skår, mens fortettingsprosjekter i eller nær kommunesentre får høy skår.

Det er definert tre scenarioer for arealbruken i 2030 i hver av kommunene i avtaleområdet:
1. Fortetting 2030: Befolkningsvekst i utbyggingsområder som rangeres høyt i
Kristiansandsmetoden. Det vil si at utbyggingsprosjekter rangert etter fallende BMA-skår
(utover påbegynte prosjekter) realiseres til forventet boligbehov nås. I tillegg antas en
fortetting av arbeidsplasser for Kristiansand kommune i Kvadraturen og på knutepunkter langs
bussmetrolinja.
2. Byspredning 2030: Befolkningsvekst i utbyggingsområder som rangeres lavt i
Kristiansandsmetoden. Det legges til grunn at prosjekter rangert etter økende BMA-score
(utover påbegynte prosjekter) realiseres til forventet boligbehov nås. Framskriving av dagens
geografiske fordeling av arbeidsplasser legges til grunn i alle kommunene.
3. Sterkere fortetting 2030: Som et regneeksempel på en "sterkere fortettingsstrategi" legges
det til grunn utbygging av prosjekter rangert etter fallende BMA-score, til og med BMA-skår 8.
Boliger til resterende befolkningsvekst lokaliseres innenfor 15 minutters gåavstand til
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kommunesenteret. I Kristiansand blir dette Kvadraturen. Det legges videre til grunn en
sterkere fortetting av arbeidsplasser i Kvadraturen.
Prosjekter som av kommunene er definert som pågående prosjekter, forutsettes realisert i alle
scenarioene. De ulike fortettingsstrategiene gjøres således gjeldende bare for den delen av
boligbehovet som ikke dekkes av pågående prosjekter. Beskrivelse av hvordan bosatte og
arbeidsplasser er fordelt er gitt i Vedlegg 4: Beskrivelse av tiltak knyttet til arealbruk.
Tabellen under gir en oversikt over de ulike beregningsscenarioene med arealbrukstiltak.
Tabell 5-16: Oversikt over alternativene med endret arealbruk.
Kode

Arealbrukstiltak

A1

Vekst i høyt rangerte utbyggingsområder i Avtaleområdet (Fortetting)

A2

Vekst i lav rangerte utbyggingsområder i Avtaleområdet (Byspredning)

A3

Sterkere fortetting i Avtaleområdet (Sterkere fortetting)

A3-1

Sterkere fortetting i Storkommunen

A1+

Vekst i høyt rangerte utbyggingsområder i avtaleområdet og arbeidsplassfortetting i sentrale områder
(Kvadraturen og i noen grad i Vågsbygd og Lund og andre knutepunkter langs bussmetrolinja)

A3+

Sterkere fortetting i avtaleområdet, samt arbeidsplassfortetting i Kvadraturen

Trafikale effekter
Endringen i trafikkarbeid for bil som følge av endret arealbruk er vist i Figur 5-34.

Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

-

1 660 000
22.6 %

-

1 970 000

18.7 %

KVU/bypakke 2030

2 590 000

12.5 %

1 780 000

6.7 %

A1: Fortetting i Avtaleområdet

2 560 000

11.4 %

1 750 000

5.0 %

A2: Byspredning i Avtaleområdet

2 640 000

A3: Sterkere fortetting i Avtaleområdet

2 530 000

A3-1: Sterkere fortetting i Storkommunen

2 570 000

A1+: Fortetting i Avtaleområdet, samt
arbeidsplassfortetting i sentrale områder*

2 540 000

A3+: Sterkere fortetting i Avtaleområdet, samt
arbeidsplassfortetting i Kvadraturen

2 460 000
-

500 000

14.6 %

1 810 000

10.2 %

1 730 000

11.7 %
10.2 %

1500 000

2000 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

2500 000

4.2 %

1 760 000

6.0 %

1 730 000

7.0 %
1000 000

8.6 %

3.8 %

1 680 000
3000 000

-

500 000

0.8 %
1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

* Kvadraturen og i noen grad i Vågsbygd og Lund og andre knutepunkter langs bussmetrolinja

Figur 5-34: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016.

Statistisk sentralbyrås midlere framskrivingsalternativ (MMMM) på kommunenivå er lagt til grunn for
modellberegningene, med samme prosentvise vekst i alle grunnkretser i hver kommune. Det
innebærer en fortetting av bosettingsmønsteret i KVU Bypakke mellom 2016 og 2030, jf. kapittel 3.3.1.
Dette kommer også tydelig frem av beregningsresultatene. Med Byspredning vil trafikkarbeidet for bil
øke sammenliknet med KVU/Bypakke. Det skyldes kun mindre sentralisert arealbruk.
Til tross for en relativt liten mulighet til å påvirke arealbruken fram mot 2030 grunnet høy andel
pågående boligprosjekter i kommunene, jf. Vedlegg 4: Beskrivelse av tiltak knyttet til arealbruk, viser
beregningene at arealbruk har stor betydning for trafikkarbeidet for bil. Fordi arealpolitikken er et
langsomtvirkende tiltak, som har potensielt stor effekt på lang sikt, vil det være av stor betydning at
dette hensyntas på et tidlig tidspunkt.
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5.6.2.1

Fortetting

Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

Fortetting: Vekst i høy
rangerte
utbyggingsområder i
Avtaleområdet

Redusert trafikkarbeid ift.
KVU/Bypakke

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +11,4 %
Storkommunen: +5,0 %

Befolkningsvekst i utbyggingsområder som rangeres høyt i Kristiansandsmetoden (Fortetting)
reduserer trafikkarbeidet for bil med 1,1 prosentpoeng for avtaleområdet og 1,7 prosentpoeng for
storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke. I tillegg reduseres transportarbeidet for kollektiv,
gang og sykkel. Fortetting gir en liten reduksjon i antall bilreiser og kollektivreiser i storkommunen,
mens antall kollektiv-, gange- og sykkelreiser i avtaleområdet øker.

5.6.2.2

Byspredning

Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

Byspredning: Vekst i
lav rangerte
utbyggingsområder i
Avtaleområdet

Økt trafikkarbeid ift.
KVU/Bypakke

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +14,6 %
Storkommunen: +8,6 %

Befolkningsvekst i utbyggingsområder som rangeres lavt i Kristiansandsmetoden (Byspredning), øker
trafikkarbeidet for bil med 2,1 prosentpoeng for avtaleområdet og 1,9 prosentpoeng for storkommunen
sammenliknet med KVU/Bypakke. Samtidig øker transportarbeidet for kollektiv, mens
transportarbeidet for gange og sykkel reduseres. Byspredning gir en økning i antall bilturer, mens
antall gange- og sykkelturer reduseres. Endringen i antall kollektivturer er marginal.

5.6.2.3

Sterkere fortetting

Redusert trafikkarbeid ift.
KVU/Bypakke
Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

Sterk fortetting i
Avtaleområdet

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +10,2 %
Storkommunen: +4,2 %

Sterkere fortetting i avtaleområdet gir redusert trafikkarbeid for bil sammenliknet med KVU/Bypakke.
Trafikkarbeidet reduseres med 2,3 prosentpoeng i avtaleområdet og 2,5 prosentpoeng i
storkommunen. Transportarbeidet for kollektiv, gange og sykkel reduseres som følge av sterk
fortetting i avtaleområdet. Antall bil- og kollektivturer reduseres, mens antall gange- og sykkelturer
øker sammenliknet med KVU/Bypakke. Det er i størst grad gangeturer som økes, der den største
økningen skjer internt i Kristiansand. Antall gangeturer økes også internt i de andre kommunene i
avtaleområdet. Reduksjon i kollektivturer skjer internt i kommunene i avtaleområdet, med unntak av
Vennesla, som får en liten økning, mens kollektivreiser til/fra Kristiansand øker.
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Redusert trafikkarbeid ift.
KVU/Bypakke
Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

Sterk fortetting i
Storkommunen

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +11,7 %
Storkommunen: +6,0 %

Sterkere fortetting i storkommunen gir redusert trafikkarbeid for bil sammenliknet med KVU/Bypakke.
Det er samtidig en liten reduksjon i transportarbeidet for kollektiv, gange og sykkel. I forhold til
KVU/Bypakke reduseres antall bilturer til/fra og internt i Kristiansand, mens internt i Søgne og
Vennesla og mellom Søgne og Songdalen øker antall bilturer noe. Interne kollektivturer i Kristiansand
og Søgne reduseres, mens det er flere kollektivturer mellom Kristiansand og Søgne. Antall gangturer
økes i stor grad internt i Kristiansand, men det er også en liten økning i antall gangeturer internt i
Søgne.

5.6.2.4

Arbeidsplassfortetting

Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

Fortetting i
avtaleområdet +
arbeidsfortetting i
sentrale områder

Redusert trafikkarbeid ift.
KVU/Bypakke

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +10,2 %
Storkommunen: +3,8 %

Trafikkarbeidet for bil reduseres ytterligere ved å legge til grunn fortetting i arbeidsplassene i sentrale
områder (Kvadraturen og i noen grad i Vågsbygd og Lund og andre knutepunkter langs
bussmetrolinja). For både avtaleområdet og storkommunen reduseres trafikkarbeidet for bil med
1,2 prosentpoeng.
Sammenliknet med kun fortetting av bosatte, gir arbeidsplassfortetting økt transportarbeid for kollektiv
i avtaleområdet og redusert transportarbeid for kollektiv i storkommunen. Transportarbeidet for gange
og sykkel økes som følge av arbeidsfortetting. Det er en liten reduksjon i antall bilturer, mens antall
kollektiv-, gange- og sykkelturer øker sammenliknet med kun fortetting av bosatte.

Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

Fortetting i
storkommunen +
arbeidsfortetting i
Kvadraturen

Redusert trafikkarbeid ift.
KVU/Bypakke

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +7,0 %
Storkommunen: +0,8 %

Med fortetting av bosatte i storkommunen samt arbeidsfortetting i Kvadraturen, vil trafikkarbeid for bil
reduseres med 5,5 prosentpoeng for avtaleområdet og 5,9 prosentpoeng for storkommunen
sammenliknet med KVU/Bypakke. Nullvekstmålet oppnås for storkommunen. Det er en liten økning i
transportarbeidet for kollektiv, mens endringen i transportarbeidet for gange og sykkel er marginal. I
forhold til KVU/Bypakke reduseres antall bilturer, mens antall kollektiv-, gange- og sykkelturer økes.
Endringene i antall turer skjer i hovedsak internt i Kristiansand.
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Transportmodellens egnethet
Transportmodellene sier noe om sammenhengen mellom transporttilbudet og trafikantenes
preferanser og beregner reiseetterspørsel i et gitt beregningsår. Transportmodellene beregner antall
reiser på et detaljert geografisk nivå fordelt på reiseformål, reisemåte, og vegvalg (reiserute).
Modellene bygger på detaljerte inngangsdata for befolkning og arbeidsplasser på grunnkretsnivå. På
grunnlag av estimerte atferdssammenhenger basert på reisevanedata, er det i modellene etablert
atferdssammenhenger for befolkningens reiser, det vil si hvordan etterspørsel etter reiser for
befolkningsgrupper, som for eksempel reiseomfang, reisemål og reisemåte, avhenger av hvilket
transporttilbud de har. Persontransportmodellene er estimert på data fra ett bestemt år
(tverrsnittsdata) og vil beskrive individers preferanser på et gitt tidspunkt.
De benyttede transportmodellene ivaretar mange viktige sammenhenger som det ikke vil være mulig å
håndtere ved hjelp av enklere metoder. Som enhver modell, er også den benyttede transportmodellen
en forenkling av en kompleks og uoversiktlig virkelighet. Selv om modellene har sine mangler, er det
verdt å framheve at de er etablert på bakgrunn av omfattende statistiske analyser av store mengder
historiske data. Modellene gir følgelig på detaljert nivå uttrykk for helt sentrale egenskaper ved de
preferanser, årsakssammenhenger og drivkrefter som påvirker befolkningens transportatferd.
Det er likevel usikkerhet knyttet til flere av forutsetningene som ligger til grunn for
transportmodellberegningene, samtidig som at det finnes en rekke virkemidler som modellen ikke i
tilstrekkelig grad greier å beregne effekten av. Det gjør at selv om forskning og erfaringsdata angir i
hvilken retning effekten av virkemidler går, er både størrelsen av effekten og konkret innvirkning på
transportmiddelfordeling og totalt trafikkarbeid for bil vanskelig å beregne i et konkret regnestykke. Det
er imidlertid viktig å merke seg at selv om vi ikke kan beregne konkret de trafikale effektene av
virkemidlene, betyr ikke det at virkemidlene ikke er viktige og ikke har betydelig effekt på framtidig
transportmiddelfordeling, og dermed på trafikkarbeidet.
Nedenfor er det pekt på noen usikkerheter knyttet transportmodellen samt ulike aspekter og
virkemidler som ikke håndteres i tilstrekkelig god grad i transportmodellen:
-

-

-

-

-

Befolkningsvekst og inntektsvekst. Anslag for befolkningsvekst og fordeling av denne
innenfor analyseområdet har stor betydning for samlet trafikkvekst, og i enda større grad for
fordeling av trafikkveksten på områder og dermed ulike vegvalg og reisemidler. Disse
faktorene berører nullalternativet og konseptene omtrent på samme måte.
Arealbruk. Transportberegningene fanger ikke opp transporttilbudets påvirkning på
arealbruken. Eventuelle endringer i arealbruken må legges inn som en forutsetning for
transportberegningene. Konsentrert arealbruk vil gi en dreining mot mer gange-, sykkel- og
kollektivbruk over tid, der de største virkningene vil komme på lengre sikt.
Preferanser. Transportmodellene estimeres basert på reisevaneundersøkelser for et gitt år.
Teknologiske endringer og endringer i samfunnsstrukturer vil på lang sikt kunne gi endringer i
folks preferanser. Dette vil i begrenset grad fanges opp av transportmodellene.
Kort/Lang sikt. Jo lenger fram i tid analysen gjøres, jo større vil også usikkerheten knyttet til
beregningene være.
Kvalitative aspekter ved kollektivtilbudet (som for eksempel trengsel ombord på kollektive
reisemidler, sitteplasser/komfort og regularitet/pålitelighet) er ikke inkludert i
transportmodellene som egne variabler. Modellene kan således ikke benyttes til å beregne
effektene av ulike kvalitative endringer i kollektivtilbudet. Det foreligger enkelte analyser av
disse sammenhengene, men det er ikke utviklet et analyseverktøy som ivaretar disse
kvalitative egenskapene i tillegg de til etterspørselseffekter som finner sted som følge av
infrastrukturtiltak på tvers av transportsektoren.
Trafikkavvikling på detaljert nivå. Transportmodellen som benyttes er ikke egnet til å
håndtere avvikling i kryss på detaljert nivå. Reduksjon av reisetid med kollektivtrafikk gjennom
aktiv signalprioritering i kryss håndteres heller ikke i transportmodellen.
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-

-

-

-

Kvalitative aspekter ved gange- og sykkeltiltak. Utbygging av gode gange- og
sykkelsystemer som oppfattes som trygge og tiltalende vil kunne redusere antall korte
bilturer. Særlig gjelder dette dersom det kombineres med fellesparkering i boligstrøk som gir
en viss gangavstand til bil. I tillegg til standarden vil andre faktorer som påvirker hvor attraktivt
det er å benytte seg av gange-/sykkeltilbud kunne øke antall gange- og sykkelreiser.
Beregnet gange- og sykkeltrafikk er et gjennomsnitt over året, og variasjoner i vær- og
føreforhold, drift- og vedlikehold tas ikke hensyn til. Vintervedlikehold har for eksempel effekt
for å øke helårssykling.
Skjulte parkeringskostnader. Modellen inkluderer ikke skjulte parkeringskostnader gjennom
for eksempel tids- og kjøretøyskostnad for leting av ledig parkeringsplass og gange mellom
parkeringsplass og målpunkt. Det er kun parkering på destinasjonen som er håndtert i
modellen, slik at parkering ved bolig, og boligsoneparkering ikke behandles i modellen.
Holdningsskapende arbeid for økt gange-, sykkel- og kollektivbruk vil kunne øke bruken av
disse transportmidlene. Kampanjer har god effekt på kort sikt, men ofte ser man at folk faller
tilbake på samme reisemønster når kampanjen er over. Langvarig og systematisk
holdningsskapende arbeid vil kunne være et viktig virkemiddel for å endre folks reisevaner.
Kostnad og effekt er imidlertid vanskelig å forutsi.
Kvalitative aspekter ved framtidig bilpark og vegnett. Med teknologisk utvikling som
autonome kjøretøyer (selvkjørende biler) og økt komfort for "bilfører" og bilpassasjer, vil
preferansene for å velge bil som transportmåte endres. Ulike grupper av befolkningen vil
vurdere transportformene annerledes sammenlignet med situasjonen som rådde da
reisevaneundersøkelsen, som ligger til grunn for estimering av transportmodellen, ble
gjennomført. Dette kan påvirke de framtidige konkurranseflatene i valget mellom bil og
kollektivtransport. Dersom selvkjørende biler blir vanlig i et stort omfang vil ikke nødvendigvis
redusert parkeringstilgjengelighet være en begrensende faktor, og i ytterste konsekvens kan
trafikkarbeidet isolert sett øke som følge av "tomkjøring" uten passasjerer om bord.
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Virkemiddelpakker
Beskrivelse av virkemiddelpakkene
Det er gjennomført beregninger av ulike virkemiddelpakker, som er satt sammen av ulike
enkeltvirkemidler presentert i forrige kapittel. Hensikten med virkemiddelpakkene er å vise
konsekvenser og mulighetsrommet av ulike måter å kombinere virkemidler på. Det understrekes at
virkemiddelpakkene som er presentert under kun er eksempler på ulike pakker, og at man med
virkemidlene som er presentert i kapittel 5 enkelt kan settes sammen og beregne effekten av andre
pakker.
Det skal gjøres analyser av flere mulige virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk.
I alle virkemiddelpakkene skal det oppnå nullvekst. I virkemiddelpakkene er virkemidlene dosert
forskjellig for nullvekst i henholdsvis storkommunen og avtaleområdet.
Virkemiddelpakkene er presentert under.

Virkemiddelpakke 1: Bilrestriktive tiltak

Nullvekst i Avtaleområdet

Nullvekst i Storkommunen
Nullalternativet

8 bommer
14 kr lav
21 kr rush

KVU/Bypakke

13 bommer
21 kr lav
42 kr rush

Økte
bomsatser

Parkeringsrestriksjoner i
Kvadraturen. Ikke
timesregel rundt
Sørlandsparken

Ytterlige økning
i bomtakster

VMP1 nullvekst Storkommunen: 13 bommer: 32 kr lav, 48 kr rush
VMP1 nullvekst Avtaleområdet: 13 bommer: 48 kr lav, 74 kr rush

Figur 7-1: Nøkkelinformasjon om nullalternativet, KVU/Bypakke, Virkemiddelpakke 1 (VMP1) med nullvekst i
henholdsvis storkommunen og avtaleområdet.

Virkemiddelpakke 1 legger til grunn bilrestriktive tiltak, og består av:
Virkemiddelpakke 1 med nullvekst storkommunen:
KVU/Bypakke
En økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster for lette kjøretøy settes til 32 kroner
utenom rush og 48 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst.
Virkemiddelpakke 1 med nullvekst avtaleområdet:
KVU/Bypakke
En ytterligere økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster blir for lette kjøretøy
48 kroner utenom rush og 78 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst.
Parkeringsavgifter i Kvadraturen og fjerning av timeregel rundt Sørlandsparken. Det er lagt til
grunn en gjennomsnittlig parkeringsavgift som er på nivå med de høyeste takstene som er i
Kvadraturen i dag (om lag 30 kroner per time). For å kompensere for at det per i dag ikke er
mulig å pålegge private å avgiftsbelegge parkeringsplasser, er det lagt til grunn at ordningen
med timeregel ikke gjelder for bomsnittene rundt Sørlandsparken. Det betyr at bilistene må
betale både når de passerer bomsnittene rundt Kvadraturen og når de passerer bomsnittene
ved Sørlandsparken, selv om passeringene skjer innenfor en time.
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Virkemiddelpakke 2: Satsing på kollektiv og bilrestriktive tiltak

Nullvekst i Avtaleområdet

Nullvekst i Storkommunen
Nullalternativet

8 bommer
14 kr lav
21 kr rush

30% reduserte
kollektivtakster

KVU/Bypakke

13 bommer
21 kr lav
42 kr rush

Økte
bomsatser

Parkeringsrestriksjoner i
Kvadraturen. Ikke timesregel
rundt Sørlandsparken

Ytterlige
økning i
bomtakster

VMP2 nullvekst Storkommunen: 13 bommer: 27 kr lav, 42 kr rush
VMP2 nullvekst Avtaleområdet: 13 bommer: 42 kr lav, 64 kr rush

Figur 7-2: Nøkkelinformasjon om nullalternativet, KVU/Bypakke, Virkemiddelpakke 2 (VMP2) med nullvekst i
henholdsvis storkommunen og avtaleområdet.

Virkemiddelpakke 2 legger til grunn en kombinasjon av kollektivtiltak og bilrestriktive tiltak, og består
av:
Virkemiddelpakke 2 med nullvekst storkommunen:
KVU/Bypakke
30 prosent reduksjon av kollektivtakstene i avtaleområdet. Reduksjonen av kollektivtakstene
gjelder både enkeltbilletter og periodekort for turene innenfor avtaleområdet.
En økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster for lette kjøretøy settes til 27 kroner
utenom rush og 42 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst.
Virkemiddelpakke 2 med nullvekst avtaleområdet:
KVU/Bypakke
30 prosent reduksjon av kollektivtakstene i avtaleområdet. Reduksjonen av kollektivtakstene
gjelder både enkeltbilletter og periodekort for turene innenfor avtaleområdet.
En ytterligere økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster blir for lette kjøretøy
42 kroner utenom rush og 64 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst.
Parkeringsavgifter i Kvadraturen og fjerning av timeregel rundt Sørlandsparken. Det er lagt til
grunn en gjennomsnittlig parkeringsavgift som er på nivå med de høyeste takstene som er i
Kvadraturen i dag (om lag 30 kroner per time). For å kompensere for at det per i dag ikke er
mulig å pålegge private å avgiftsbelegge parkeringsplasser, er det lagt til grunn at ordningen
med timeregel ikke gjelder for bomsnittene rundt Sørlandsparken. Det betyr at bilistene må
betale både når de passerer bomsnittene rundt Kvadraturen og når de passerer bomsnittene
ved Sørlandsparken, selv om passeringene skjer innenfor en time.

Virkemiddelpakke 3: Fortetting

Nullvekst i Storkommunen
Nullalternativet

8 bommer
14 kr lav
21 kr rush

KVU/
Bypakke

Sterkere
fortetting
i AO

13 bommer
21 kr lav
42 kr rush

30% reduserte
kollektivtakster

Økte
bomsatser

Nullvekst i Avtaleområdet
Parkeringsrestriksjoner i
Kvadraturen. Ikke timesregel
rundt Sørlandsparken

Ytterlige
økning i
bomtakster

VMP3 nullvekst Storkommunen: 13 bommer: 25 kr lav, 38 kr rush
VMP3 nullvekst Avtaleområdet: 13 bommer: 34 kr lav, 51 kr rush

Figur 7-3: Nøkkelinformasjon om nullalternativet, KVU/Bypakke, Virkemiddelpakke 3 (VMP3) med nullvekst i
henholdsvis storkommunen og avtaleområdet.
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Virkemiddelpakke 3 legger til grunn en kombinasjon av fortetting, kollektivtiltak og bilrestriktive tiltak,
og består av:
Virkemiddelpakke 3 med nullvekst storkommunen:
KVU/Bypakke
Sterkere fortetting (bosatte) i avtaleområdet
30 prosent reduksjon av kollektivtakstene i avtaleområdet. Reduksjonen av kollektivtakstene
gjelder både enkeltbilletter og periodekort for turene innenfor avtaleområdet.
En økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster for lette kjøretøy settes til 25 kroner
utenom rush og 38 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst.
Virkemiddelpakke 3 med nullvekst avtaleområdet:
KVU/Bypakke
Sterkere fortetting (bosatte) i avtaleområdet
30 prosent reduksjon av kollektivtakstene i avtaleområdet. Reduksjonen av kollektivtakstene
gjelder både enkeltbilletter og periodekort for turene innenfor avtaleområdet.
En ytterligere økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster blir for lette kjøretøy
34 kroner utenom rush og 51 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst.
Parkeringsavgifter i Kvadraturen og fjerning av timeregel rundt Sørlandsparken. Det er lagt til
grunn en gjennomsnittlig parkeringsavgift som er på nivå med de høyeste takstene som er i
Kvadraturen i dag (om lag 30 kroner per time). For å kompensere for at det per i dag ikke er
mulig å pålegge private å avgiftsbelegge parkeringsplasser, er det lagt til grunn at ordningen
med timeregel ikke gjelder for bomsnittene rundt Sørlandsparken. Det betyr at bilistene må
betale både når de passerer bomsnittene rundt Kvadraturen og når de passerer bomsnittene
ved Sørlandsparken, selv om passeringene skjer innenfor en time.
For Virkemiddelpakke 3 er det i tillegg gjennomført en variantanalyse der man legger til grunn at
veksten i arbeidsplasser hovedsakelig er lokalisert i Kvadraturen. Det er ikke gjort endringer i
lokalisering av arbeidsplassveksten i omegnskommunene.

Trafikale effekter av virkemiddelpakkene
For hver virkemiddelpakke er det oppnådd nullvekst for henholdsvis storkommunen og avtaleområdet
– med ulik dosering for å oppnå nullvekst i de to områdene.

Virkemiddelpakke 1: Bilrestriktive tiltak

Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

VMP1 nullvekst
storkommunen

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +7,5 %
Storkommunen: +0,4 %

Med en økning i bomtaksene rundt Kristiansand til 32 kroner utenom rush og 48 kroner i rush, oppnås
nullvekst i storkommunen.
For å oppnå nullvekst i avtaleområdet er det nødvendig å øke bomtakstene ytterligere til 48 kroner
utenom rush og 74 kroner i rush. I tillegg legges det til grunn parkeringsrestriksjoner i Kvadraturen
(P0), samt at timeregelen i bomstasjonene rundt Sørlandsparken fjernes.
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Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

VMP1 nullvekst
avtaleområdet

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +0,2 %
Storkommunen: -8,9 %

=

Virkemiddelpakke 1 med nullvekst i trafikkarbeid for bil for henholdsvis storkommunen og
avtaleområdet gir økt transportarbeid for kollektiv, gange og sykkel. Transportarbeid per innbygger
reduseres med om lag ti prosent i storkommunen og seks prosent i avtaleområdet. Også antall turer
per innbygger går noe ned, men endringen er liten, jf. Tabell 7-1.
Tabell 7-1: Trafikkarbeid bil, transportarbeid fordelt på reisemiddel, sum transportarbeid per innbygger og sum
turer per innbygger i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen for Nåsituasjon 2016 og VMP1 2030.
Per døgn

Nåsituasjon 2016

VMP1 (med tiltak for nullvekst i hhv.
storkommunen og avtaleområdet)

Storkommunen Avtaleområdet

Storkommunen

Avtaleområdet

Trafikkarbeid [KjtKm] personbil

1 660 000

2 300 000

1 520 000

-8.9 %

2 310 000

0.2 %

Transportarbeid [PKm] personbil

1 860 000

2 610 000

1 700 000

-8.8 %

2 620 000

0.4 %

Transportarbeid [PKm] kollektiv

550 000

720 000

840 000

50.8 %

1 120 000

56.0 %

Transportarbeid [PKm] sykkel

130 000

140 000

160 000

18.9 %

170 000

18.7 %

Transportarbeid [PKm] gange

110 000

140 000

130 000

14.5 %

160 000

14.6 %

25.1

26.3

22.5

-10.3 %

24.8

-5.6 %

3.5

3.2

3.4

-2.1 %

3.2

-1.2 %

Sum transportarbeid [PKm] per
innbygger
Sum turer per innbygger*

Virkemiddelpakke 2: Satsing på kollektiv og bilrestriktive tiltak

Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

VMP2 nullvekst
storkommunen

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +7,0 %
Storkommunen: +0,2 %

Med reduksjon av kollektivtakstene med 30 prosent og en økning i bomtaksene rundt Kristiansand til
27 kroner utenom rush og 42 kroner i rush, oppnås nullvekst i storkommunen.
For å oppnå nullvekst i avtaleområdet er det nødvendig å øke bomtakstene ytterligere til 42 kroner
utenom rush og 64 kroner i rush. I tillegg legges det til grunn parkeringsrestriksjoner i Kvadraturen
(P0), samt at timeregelen i bomstasjonene rundt Sørlandsparken fjernes. Grunnet reduksjonen i
kollektivtakstene vil det være behov for en mindre økning i bomtakstene for å oppnå nullvekst i
avtaleområdet sammenliknet med Virkemiddelpakke 1.
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Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

VMP2 nullvekst
avtaleområdet

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +0,6 %
Storkommunen: -7,9 %

=

Virkemiddelpakke 2 med nullvekst i trafikkarbeid for bil for henholdsvis storkommunen og
avtaleområdet gir økt transportarbeid for kollektiv, gange og sykkel. Økningen i transportarbeid er
spesielt stor for kollektiv. Dette kan knyttes til reduksjonen i kollektivtakster. Transportarbeid per
innbygger reduseres med om lag åtte prosent i storkommunen og fire prosent i avtaleområdet.
Endringen i antall turer per innbygger er marginal, jf. Tabell 7-2.
Tabell 7-2: Trafikkarbeid bil, transportarbeid fordelt på reisemiddel, sum transportarbeid per innbygger og sum
turer per innbygger i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen for Nåsituasjon 2016 og VMP2 2030.
Per døgn

Nåsituasjon 2016

VMP1 (med tiltak for nullvekst i hhv.
storkommunen og avtaleområdet)

Storkommunen Avtaleområdet

Storkommunen

Avtaleområdet

Trafikkarbeid [KjtKm] personbil

1 660 000

2 300 000

1 530 000

-7.9 %

2 320 000

0.6 %

Transportarbeid [PKm] personbil

1 860 000

2 610 000

1 720 000

-7.9 %

2 630 000

0.8 %

Transportarbeid [PKm] kollektiv

550 000

720 000

910 000

64.2 %

1 220 000

68.9 %

Transportarbeid [PKm] sykkel

130 000

140 000

140 000

9.5 %

160 000

9.5 %

Transportarbeid [PKm] gange

110 000

140 000

130 000

11.9 %

150 000

12.3 %

25.1

26.3

23.1

-7.9 %

25.4

-3.5 %

3.5

3.2

3.4

-1.4 %

3.2

-0.9 %

Sum transportarbeid [PKm] per
innbygger
Sum turer per innbygger*

Virkemiddelpakke 3: Fortetting

Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

VMP3 nullvekst
storkommunen

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +5,9 %
Storkommunen: -0,7 %

Med reduksjon av kollektivtakstene med 30 prosent, sterkere fortetting av bosatte (A3) og en økning i
bomtaksene rundt Kristiansand til 25 kroner utenom rush og 38 kroner i rush, oppnås nullvekst i
storkommunen.
For å oppnå nullvekst i avtaleområdet er det nødvendig å øke bomtakstene ytterligere til 34 kroner
utenom rush og 51 kroner i rush. I tillegg legges det til grunn parkeringsrestriksjoner i Kvadraturen
(P0), samt at timeregelen i bomstasjonene rundt Sørlandsparken fjernes. Grunnet reduksjonen i
kollektivtakstene og fortetting av befolkningsveksten (A3), vil det være behov for en mindre økning i
bomtakstene for å oppnå nullvekst i avtaleområdet sammenliknet med Virkemiddelpakke 1 og
Virkemiddelpakke 2.
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Nåsituasjon
2016

KVU/Bypakke
2030

VMP3 nullvekst
avtaleområdet

Endring ift. Nåsituasjon 2016:
Avtaleområdet: +0,5 %
Storkommunen: -7,4 %

=

Virkemiddelpakke 3 med nullvekst i trafikkarbeid for bil for henholdsvis storkommunen og
avtaleområdet gir økt transportarbeid for kollektiv, gange og sykkel. Økningen i transportarbeid er
spesielt stor for kollektiv. Dette kan knyttes til reduksjonen i kollektivtakster. Transportarbeidet for
gående og syklende øker ikke i samme grad som i Virkemiddelpakke 2. Dette kan knyttes til
fortettingen av befolkningsveksten, noe som vil kunne gi kortere turer. Dette framkommer også ved at
endringen i antall turer per innbygger er marginal, jf. Tabell 7-3. Transportarbeid per innbygger
reduseres med om lag åtte prosent i storkommunen og fire prosent i avtaleområdet.
Tabell 7-3: Trafikkarbeid bil, transportarbeid fordelt på reisemiddel, sum transportarbeid per innbygger og sum
turer per innbygger i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen for Nåsituasjon 2016 og VMP3 2030.
Per døgn

Nåsituasjon 2016

VMP1 (med tiltak for nullvekst i hhv.
storkommunen og avtaleområdet)

Storkommunen Avtaleområdet

Storkommunen

Avtaleområdet

Trafikkarbeid [KjtKm] personbil

1 660 000

2 300 000

1 540 000

-7.4 %

2 310 000

0.5 %

Transportarbeid [PKm] personbil

1 860 000

2 610 000

1 720 000

-7.4 %

2 630 000

0.6 %

Transportarbeid [PKm] kollektiv

550 000

720 000

900 000

61.8 %

1 200 000

67.0 %

Transportarbeid [PKm] sykkel

130 000

140 000

140 000

6.2 %

150 000

6.3 %

Transportarbeid [PKm] gange

110 000

140 000

130 000

10.1 %

150 000

10.8 %

25.1

26.3

23.0

-8.3 %

25.2

-4.1 %

3.5

3.2

3.4

-1.1 %

3.2

-0.6 %

Sum transportarbeid [PKm] per
innbygger
Sum turer per innbygger*

Nyttekostnadsanalyse av virkemiddelpakkene
Det er gjennomført EFFEKT-beregninger av KVU/Bypakke, Virkemiddelpakke 1 og
Virkemiddelpakke 2. Virkemiddelpakkene er beregnet i to varianter, der den ene varianten gir nullvekst
i avtaleområdet, mens den andre varianten gir nullvekst i storkommunen. Virkemiddelbruken som gir
nullvekst i storkommunen er mindre kraftig enn den som gir nullvekst i avtaleområdet.
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Virkningene måles mot Nullalternativ 2030. Nøkkelinformasjon om scenarioene er vist i Tabell 7-4.
Tabell 7-4: Nøkkelinformasjon om nullalternativet, KVU/Bypakke, Virkemiddelpakke 1 (VMP1) og
Virkemiddelpakke 2 (VMP2) med nullvekst i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen.
Nullalternativ
2030

KVU Bypakke
2030

VMP1 nullvekst VMP1 nullvekst VMP2 nullvekst VMP2 nullvekst
avtaleområde storkommunen avtaleområde storkommunen

Antall bomstasjoner

8

13

13

13

13

13

Bompengesats lette
biler, utenom rush, kr.

14

21

48

32

42

27

Bompengesats lette
biler, rush, kr.

21

42

74

48

64

42

Timesregel

Ja

Ja

Ja, unntatt
Sørlandsparken

Ja

Ja, unntatt
Sørlandsparken

Ja

Andre tiltak

Parkeringsrestriksjoner i
Kvadraturen.

Parkeringsrestriksjoner i
Kvadraturen.
30% reduserte
kollektivtakster i
avtaleområdet

30 % reduserte
kollektivtakster i
storkommunen

Virkemiddelpakker med nullvekst i avtaleområdet

7.3.1.1

Nytte for trafikanter og transportbrukere

Nytteendringer for trafikanter og transportbrukere i virkemiddelpakkene som gir nullvekst i
avtaleområdet er vist i Tabell 7-5. Prosentvis endring i antall reiser i modellområdet er vist i Tabell 7-6.
Tabell 7-5: Nytte for trafikanter og transportbrukere. Endring i fra nullalternativet. Nåverdi, milliarder kroner.
Trafikantgruppe/type virkning
Personbil (EFFEKT)

KVU Bypakke

VMP1 nullvekst
avtaleområde

VMP2 nullvekst
avtaleområde

-12,9

-36,8

-31,3

0,0

-1,5

-1,5

26,3

26,7

32,9

Gange og sykkel (trafikantnytte)

0,6

0,6

0,6

Gange og sykkel (helsegevinster)

1,9

9,3

4,7

Gods

-3,3

-11,1

-9,3

Sum nytte for trafikanter og transportbrukere

12,5

-12,8

-4,0

Personbil (økte parkeringssatser)
Kollektiv

Note: Effekten av økte parkeringssatser er gjort i en sideberegning basert på metodikk i [6]. Se også Vedlegg 5.

KVU/Bypakke gir økt nytte for trafikanter og transportbrukere samlet sett, men redusert trafikantnytte
for bilistene som følge av økte bomsatser og flere bomstasjoner. Økt kollektivnytte i KVU/Bypakke
reflekterer dels tidsgevinstene ved det økte kollektivtilbudet (i form av blant annet mindre ventetid), og
også at en del som i nullalternativet kjører bil, reiser kollektivt i KVU/Bypakke.
Fra KVU/Bypakke til Virkemiddelpakke 1 går bompengesatsene kraftig opp. Det forklarer den sterke
nedgangen i trafikantnytten for personbilister fra -13 milliarder i KVU/Bypakke til -37 milliarder i
Virkemiddelpakke 1. Forverringen i trafikantnytte fra KVU Bypakke til Virkemiddelpakke 1 er også stor
for godstrafikken på veg som følge av økningen i bomsats for tunge biler.
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I Virkemiddelpakke 2 er kollektivsatsene er redusert med 30 prosent innenfor avtaleområdet. Det gir
en kraftig økning i antall kollektivreisende og en sterk økning i trafikantnytten for de kollektivreisende
utover nivået i Virkemiddelpakke 1, jf. Tabell 7-6. De noe lavere bomsatsene i Virkemiddelpakke 2
sammenliknet med Virkemiddelpakke 1, gjør at trafikantnytten for bilistene blir litt høyere (mindre
negativ) i Virkemiddelpakke 2.
Tabell 7-6: Antall reiser. Prosentvis endring fra nullalternativet.
KVU Bypakke

VMP1
VMP2
nullvekst
nullvekst
Avtaleområde Avtaleområde

Bilfører

-2,1 %

-4,3 %

-4,5 %

Bilpassasjer

-1,4 %

-2,0 %

-2,2 %

Kollektiv

9,0 %

12,0 %

18,4 %

Gang

0,8 %

2,7 %

1,8 %

Sykkel

1,7 %

7,8 %

4,1 %

Totalt

-0,3 %

-0,9 %

-0,7 %

De beregnede helseeffektene i Tabell 7-5 kommer i tillegg til trafikantnytteeffektene, som bare
omhandler tidsbruk og kostnader. Helsevirkningene er i hovedsak en beregnet kroneverdi av bedret
helse. Effektene framkommer i beregningene som en konsekvens av endringer i antall
personkilometer gange og sykling og bygger på standardverdier for helsegevinst målt i kroner per økte
kilometer gange og sykling. Helsevirkningene blir betydelige i forhold til de rene
trafikantnytteeffektene, særlig i Virkemiddelpakke 1, hvor gevinstene som følge av bedre helse er
beregnet til mer enn 9 milliarder kroner. I Virkemiddelpakke 2 vil de reduserte kollektivtakstene ‘lokke’
en del som ellers ville gått og syklet, til å reise kollektivt. jf. Tabell 7-6. Økningen i antall sykkelreiser
sammenlignet med nullalternativet er åtte prosent i Virkemiddelpakke 1, men bare fire prosent i
Virkemiddelpakke 2, og samme tendens gjør seg gjeldende for antall reiser til fots. Dermed reduseres
de beregnede helsegevinstene til omtrent det halve av det de var i Virkemiddelpakke 1.
Virkemiddelpakke 2 er samlet sett gunstigere for trafikanter og transportbrukere enn
Virkemiddelpakke 1. Imidlertid innebærer Virkemiddelpakke 2 større behov for offentlige overføringer
til kollektivtrafikken enn hva som er tilfellet for Virkemiddelpakke 1.

7.3.1.2

Sammenstilling av nyttekostnadsanalysen for virkemiddelpakker med nullvekst i
avtaleområdet

Det er gjennomført en samlet sammenstilling av prissatte samfunnsøkonomiske nytte- og
kostnadseffekter av virkemiddelpakkene. Beregningene bygger på flere forutsetninger. Det er blant
annet ikke skilt mellom bompengeinntekter til bomringen og til andre bompengeprosjekter i
modellområdet (Aust- og Vest Agder). Det presiseres at dette er en samfunnsøkonomisk analyse og
ikke en finansieringsanalyse knyttet til inntektene fra bomringen. Som en følge av dette skal alle
endringer i bompengebetalinger inngå i analysen. Det er forutsatt at alle endringer i inntekter til
bompengeselskap og parkeringsselskap som følge av virkemiddelpakkene slår ut i tilsvarende
endringer i overføringene til det offentlige. Det offentlige dekker også alle økninger i
kollektivselskapenes inntektsunderskudd som følge av virkemiddelpakkene.
Tiltakene som ligger inne i virkemiddelpakkene omfatter ikke investeringskostnader utover det som
ligger til grunn i KVU/Bypakke. Investeringstiltakene med tilhørende kostnader er omtalt i [4], og er
beregnet å koste 6,3 milliarder kroner (inkl. mva, prisnivå 2016). Dette inkluderer kollektiv infrastruktur,
infrastruktur knyttet til gange- og sykkeltiltak og veginfrastruktur, inkludert kostnader knyttet til
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etablering av nye bomstasjoner. Investeringstallene inngår som del av nytten (med negativt fortegn)
for det offentlige. Resultatene for nyttekostnadsanalysen er oppsummert i Tabell 7-7.
Tabell 7-7: Nyttekostnadsanalyse – sammenstilling. Endringer i nytte for ulike grupper. Milliarder kroner, nåverdi.
Avvik fra nullalternativet.
KVU
Bypakke

VMP1
VMP2
nullvekst
nullvekst
Avtaleområde Avtaleområde

Trafikantnytte

12,5

-12,8

-4,0

Operatørnytte

0,0

0,0

0,0

Det offentlige

2,5

18,8

14,0

Samfunnet for øvrig

1,8

6,5

5,6

Netto nytte

16,9

12,5

15,6

Netto nytte per investert krone

2,87

2,12

2,65

Note: Positive tall er endringer som bidrar til økt samfunnsøkonomisk nytte. Negative tall er endringer som bidrar til redusert
samfunnsøkonomisk nytte.

Siden alle netto inntektsendringer for kollektivoperatører, bompengeselskap og parkeringsoperatører
forutsettes å bli kanalisert videre til det offentlige, vil operatørnytten per forutsetning ikke endres av
virkemiddelbruken.
Det offentlige får store netto inntekter som følge av økningene i bompenger. Den nødvendige
økningen i bompengene for å sikre nullvekst i biltrafikken er ifølge beregningene så høy at
bompengeinntektene øker mer enn investeringskostnadene og nåverdien av de økte overføringene til
kollektivtransporten i virkemiddelpakkene. Det oppstår således et finansielt overskudd for det
offentlige (økt offentlig nytte). Det kan eventuelt tilbakeføres til befolkningen gjennom for eksempel
lavere kommunal beskatning.
Nytten for samfunnet for øvrig øker også. Den øker dels fordi det blir noe mindre utslipp til luft og noe
færre ulykker som følge av lavere biltrafikk enn i nullalternativet. Som følge av at virkemiddelpakkene
innebærer et finansielt overskudd for det offentlige, blir skattekostnaden negativ (dvs. det blir en
positiv nytte for samfunnet for øvrig som følge av økt offentlig budsjettoverskudd/offentlig nytte).
Som regel benyttes netto nytte per budsjettkrone som indikator for investeringsprosjekters samlede
samfunnsøkonomiske nytte. Siden tiltakene som analyseres i denne rapporten omfatter bompenger
som trafikkregulerende tiltak, og det dermed oppstår store offentlige overskudd, blir dermed netto
nytte per budsjettkrone (dvs. per krones svekkelse av offentlige budsjett) et lite meningsfullt begrep.
Isteden beregnes netto nytte per investert krone som indikator. Det kan imidlertid diskuteres hvor
hensiktsmessig denne indikatoren er for å vurdere pakkene, siden det nettopp er varianter av
bompengeordninger/vegprising som spiller hovedrollen i virkemiddelpakkene.

Virkemiddelpakker med nullvekst i storkommunen
Virkemiddelbruken er svakere i pakkene som gir nullvekst i storkommunen enn i pakkene som gir
nullvekst i avtaleområdet. Dette fører til mindre negative trafikantnytteeffekter for bilistene, mens de
som reiser kollektiv i utgangspunktet ikke påvirkes. Samlet sett blir derfor nytten for trafikanter og
transportbrukere mindre negativt påvirket enn dersom man skulle hatt nullvekst i hele avtaleområdet.
Også samlet netto nytte blir høyere i virkemiddelpakkene dersom man bare skal ha nullvekst i
storkommunen enn dersom man skal ha nullvekst i avtaleområdet.
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Tabell 7-8: Nytte for trafikanter og transportbrukere. Endring i fra nullalternativet. Nåverdi, milliarder kroner.
Trafikantgruppe/type virkning

KVU Bypakke

Personbil (EFFEKT)

VMP1 nullvekst
Storkommune

VMP2 nullvekst
Storkommune

-12,9

-22,8

-18,0

0,0

0,0

0,0

26,3

26,5

32,6

Gange og sykkel (trafikantnytte)

0,6

0,6

0,6

Gange og sykkel (helsegevinster)

1,9

4,5

1,1

Gods

-3,3

-6,2

-5,0

Sum nytte for trafikanter og transportbrukere

12,5

2,6

11,2

Personbil (økte parkeringssatser)
Kollektiv

Tabell 7-9: Nyttekostnadsanalyse – sammenstilling. Endringer i nytte for ulike grupper. Milliarder kroner, nåverdi.
Avvik fra nullalternativet.
KVU
Bypakke

VMP1
VMP2
nullvekst
nullvekst
Storkommune Storkommune

Trafikantnytte

12,5

2,6

11,2

Operatørnytte

0,0

0,0

0,0

Det offentlige

2,5

9,5

5,1

Samfunnet for øvrig

1,8

3,8

3,0

Netto nytte

16,9

16,0

19,4

Netto nytte per investert krone

2,87

2,72

3,30

Note: Positive tall er endringer som bidrar til økt samfunnsøkonomisk nytte. Negative tall er endringer som bidrar til redusert
samfunnsøkonomisk nytte.
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Overordnete rammer og vegen mot nullvekst
Byområdene som skal forhandle om bymiljøavtaler skiller seg fra hverandre i en del forhold som har
betydning for hvor lett eller vanskelig det vil være å oppnå nullvekst i personbiltrafikken mellom 2016
og 2030. Dette kapittelet gir en beskrivelse av viktige rammer for Kristiansandsregionen og hvordan
disse rammene påvirker trafikkarbeidet, samt hvilke utfordringer de gir knyttet til å nå nullvekstmålet.

Sterk befolkningsvekst gjør nullvekstmålet vanskeligere å nå
Jo sterkere befolkningsvekst, desto sterkere vil biltrafikken (og annen trafikk) vokse i fravær av tiltak,
og jo kraftigere må virkemiddelbruken for å "fjerne" veksten i biltrafikken bli.

Kristiansandsregionen er det byområdet med sterkest befolkningsvekst
Befolkningsveksten er den viktigste kilden til vekst i trafikken. I tillegg spiller endringer i
aldersfordelingen og veksten i inntekt per innbygger, samt hvor tettbygd kommunen er, en rolle.
Forskningen tyder på at effekten av økt inntekt på antall reiser, herunder antall bilreiser, er relativt
beskjeden. Ifølge transportmodellene og andre analyser er inntektselastisiteten 27 i størrelsesorden
0,1 – 0,2. Dersom realinntekten per innbygger øker med 0,5 prosent årlig fram til 2030, gir dette isolert
sett en økning i nivået på biltrafikken på en til to prosent. En aldring av befolkningen vil bidra noe til å
motvirke effekten av økt samlet folketall, da både antall reiser og antall bilreiser per innbygger er
lavere for de eldste aldersgruppene enn for de yngre og midlere aldersgruppene. Samlet sett vil det
likevel være forskjeller i den gjennomsnittlige befolkningsveksten mellom byområdene som vil være
dominerende for den påregnelige veksten i biltrafikken mellom 2016 og 2030.
Tabell 8-1 viser en oversikt over SSB framskrevne befolkningsvekst for de ulike byområdene.
Tabell 8-1
MMMM).

Framskrevet befolkning og befolkningsvekst i ulike byområder med mulig bymiljøavtale (SSB-

Folketall 2016

Folketall 2030

Prosentvis endring

106 300

114 300

7,4 %

Tromsø

73 500

80 400

9,4 %

Bergen

277 400

308 200

11,1 %

Nedre Glomma

133 600

151 000

13,0 %

Trondheim

187 400

211 900

13,1 %

Nord-Jæren

244 300

280 700

14,9 %

Buskerudbyen

163 300

193 500

18,5 %

1 252 900

1 492 900

19,2 %

137 500

164 100

19,3 %

Grenland

Oslo og Akershus
Kristiansandregionen

Det framgår at befolkningsveksten fra 2016 til 2030 varierer fra om lag syv prosent i Grenland og i
Tromsø, til rundt 19 prosent i Kristiansandregionen, Osloregionen og Buskerudbyen. Byregionene
27

Inntektselastisiteten sier noe om hvor mange prosent reiseomfanget øker når inntekten per innbygger øker med én prosent
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Nedre Glomma, Trondheim, Bergen og Nord-Jæren ligger i en mellomstilling med 11-15 prosents
befolkningsvekst.
Som en tilnærming kan det antas at en prosentpoengs forskjell i befolkningsvekst resulterer i én
prosentpoengs forskjell i biltrafikkveksten til 2030. Byområdene med 19 prosents befolkningsvekst må
derfor forventes å få en biltrafikkvekst som er mer enn ti prosentpoeng større enn byområdene med
lavest befolkningsvekst, i fravær av spesielle tiltak. Dette betyr at behovet for tiltak som kan bidra til
færre bilreiser og flere reiser med kollektiv, gange og sykkel, vil være betydelig større i byene med
sterkest befolkningsvekst.

Sterkere befolkningsvekst i omegnskommunene i Kristiansandsregionen
Også internt i de syv kommunene som utgjør avtaleområdet i Kristiansandregionen, er det store
forskjeller i framskrevet befolkningsvekst. Veksten er klart større i omegnskommunene enn i
Kristiansand, jf. Tabell 8-2.
Tabell 8-2

Framskrevet befolkning og befolkningsvekst i Kristiansandregionen. (SSB-MMMM).

Folketall 2016

Folketall 2030

Endring 2016-30

Prosentvis
endring

0926 Lillesand

10 580

12 880

2 300

21,7 %

0928 Birkenes

5 150

6 620

1 470

28,5 %

0935 Iveland

1 320

1 590

270

20,5 %

1001 Kristiansand

88 450

103 850

15 400

17,4 %

1014 Vennesla

14 310

17 580

3 270

22,9 %

1017 Songdalen

6 420

7 730

1 310

20,4 %

11 260

13 860

2 600

23,1 %

Sum alle kommuner

137 500

164 100

26 600

19,3 %

Herav: Storkommunen1)

106 100

125 400

19 300

18,2 %

1018 Søgne

1)

Omfatter dagens Kristiansand, Songdalen og Søgne, som har vedtatt å slå seg sammen under navnet Kristiansand.

Storkommunen står for drøyt tre fjerdedeler av folketallet i regionen i 2016. Av den samlede veksten
på 26 600 personer i avtaleområdet, utgjør veksten i storkommunen 19 300 personer, eller drøyt 72
prosent.
Ut fra dette kan det konkluderes at nullvekstmålet for biltrafikken blir mer krevende å nå desto flere
omegnskommuner som omfattes av nullvekstmålet, dels på grunn av sterkere befolkningsvekst i disse
kommunene, men også fordi andelen av reisene som skjer med personbil gjennomgående er høyere
der enn i Kristiansand.
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Bom i Nåsituasjon 2016 gir større utfordringer knyttet til å nå
nullvekstmålet
Økte kostnader for reiser med personbil bidrar til overgang til andre transportformer samtidig som
reiseomfanget går ned. Effekten er størst i byområder, fordi det i byene er lettere å finne gode
alternativer til bruk av bil. Byer som har iverksatt bompenger eller vegprising i Nåsituasjon 2016, har
allerede "brukt opp" deler av dette virkemiddelet. Forskjeller mellom byene i hvor kraftig
virkemiddelbruk de allerede har satt i verk før basisåret som biltrafikkveksten måles mot, vil derfor
også bidra til at nødvendig (ytterligere) virkemiddelbruk vil variere mellom byene, og trolig måtte bli
sterkest i byer som allerede har kommet godt i gang med slike tiltak.
Kristiansandsregionen har allerede en bompengeordning bestående av fem bomstasjoner rundt
Kristiansand byområde i dag28. I KVU/bypakke 2030 legges det til åtte nye bommer og en økning av
bomsatsene på 50 prosent29.
Det er gjennomført et regneeksempel der bomringen rundt Kristiansand er fjernet i Nåsituasjon 2016.
Dette gir helt andre forutsetninger for Kristiansandsregionen, med høyere trafikkarbeid for Nåsituasjon
2016. Endringen i trafikkarbeidet fra Nåsituasjon 2016 uten bom rundt Kristiansand til
Nullalternativ 2030 og KVU/bypakke 2030 er så sammenliknet med endringen i trafikkarbeidet fra
Nåsituasjon 2016 med dagens bomordning, jf. Figur 8-1. Uten bom i Nåsituasjon 2016, vil
befolkningsvekst, arbeidsplassframskriving, inntektsvekst og tiltak som ligger til grunn for
Nullalternativ 2030 gi en økning i trafikkarbeidet for bil på 16 prosent. Med bom i Nåsituasjon 2016 vil
denne økningen være på hele 22,6 prosent. Dette er en forskjell på hele 6,6 prosentpoeng og
innebærer at fordi man i Kristiansand allerede har satt i verk bomtiltak innen starten av
evalueringsperioden, vil en del av effekten av dette virkemiddelet allerede være "spist opp".

Figur 8-1: Trafikkarbeid [KjtKm] per virkedøgn i avtaleområdet, eksklusive mobile tjenesteytere. Med
utgangspunkt i Nåsituasjon 2016 uten og med bom (som dagens situasjon).

Dette viser at for byområder der bomringer allerede er etablert, vil det kreve sterkere virkemidler for å
oppnå nullvekstmålet sammenliknet med byområder som ikke har innført bomringer i Nåsituasjon
2016.
Modellberegningene viser i tillegg en tendens til at det må stadig sterkere virkemiddelbruk til, for å få
ytterligere effekter på bilreisene og overgangen til miljøvennlige transportmidler. Figur 8-2 viser

28

Bomsatsen i Nåsituasjon 2016 er på 14 kr (lavtrafikkperiode) og 21 kroner (rushtrafikkperiode) for lette biler med envegs
innkreving og timesregel.
29
Bomsatsene i KVU/Bypakke 2030 er på 21 kroner (lavtrafikkperiode) og 32 kroner (rushtrafikkperiode) for lette biler med
envegs innkreving og timesregel.
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sammenhengen mellom beregnet trafikkarbeid og bompengesats i avtaleområdet. Kurven viser at det
er avtakende reduksjon i trafikkarbeidet ved ytterligere økning i bompengesatsene.

Trafikkarbeid (indeks, 100 = trafikk ved 0
bompenger)
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Gjennomsnittlig bompengesats (gjennomsnitt av lav- og rushtakst), kroner
Figur 8-2
Sammenhengen mellom trafikkarbeid og bompengesats i avtaleområdet. Kilde:
Transportmodellberegningene. Glattet kurve.

Betalingsvilligheten for å benytte bil er altså større for de gjenværende bilistene enn de som har frafalt
ved økning i bomsats. Dette kan ha sammenheng med at det i mindre grad er attraktive alternative
reisemåter for de bilistene som er igjen.
Kristiansandsregionen har en utfordring i å nå nullvekstmålet både på grunn av etablerte
bomstasjoner i Nåsituasjon 2016, samt at økning i bomsatser vil ha en avtakende effekt på
trafikkarbeidet i avtaleområdet.

Høy befolkningstetthet gjør det enklere å tilrettelegge for
kollektivtransport
Forskjeller mellom byområdene i hvor tett befolkningen og arbeidsplassene i dag er lokalisert, vil også
potensielt ha stor betydning for hvor kraftig, og dermed kostbar, virkemiddelbruk som må til for å nå
nullvekstmålet. Et byområde med stor tetthet vil trolig lettere kunne øke kollektivandelen enn et
område som i større grad omfatter spredt bebygde områder.
Transportomfanget og -sammensetningen avhenger av arealbruken. Byområdene kan skille seg fra
hverandre når det gjelder senterstruktur, reiseavstander og tetthet av bosatte og arbeidsplasser. I
avtaleområder med gjennomgående små avstander mellom befolknings- og arbeidsplassområder
(høy tetthet), vil forholdene ligge bedre til rette for å få tilstrekkelige passasjermengder i
kollektivtransporten, enn områder med lavere befolkningstetthet. Det samme gjelder mulighetene til å
ha en høy andel gang- og sykkelreiser.
Det er ikke meningsfullt å benytte innbyggere per kvadratkilometer som eneste indikator for
befolkningstetthet, fordi regionene består av varierende ubebygde områder. For å komme rundt den
begrensningen, presenteres to indikatorer som sikter mot å belyse befolkningstettheten i de bebygde
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delene av avtaleområdene. Indikatorene er andelen av de bosatte som bor i tettbygd strøk og antall
innbyggere per kvadratkilometer for tettstedene i kommunen30. Disse er basert på statistikk fra
Statistisk sentralbyrå. Resultatene er vist i Figur 8-3.
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Figur 8-3
Indikatorer for tetthet i avtaleområdene for bymiljøavtalene. Andel bosatte i tettbygd strøk og
bosatte i tettsteder per kvadratkilometer tettstedareal. Kilde: SSB.

Ut fra disse indikatorene framstår avtaleområdene i Bergen, Trondheim, Oslo/Akershus og NordJæren med høyere tetthet enn de øvrige avtaleområdene. Befolkningstettheten i de tettbygde delene
av avtaleområdene varierer relativt lite mellom Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma og
Grenland. Andelen bosatt i tettbygd strøk er høyest i Bergen. Kristiansand og Tromsø har en noe
lavere andel av befolkningen i tettbygde områder enn de sistnevnte områdene og i særlig grad
sammenlignet med de fire områdene med høyest tetthet.
Det er ikke åpenbart hvordan de to indikatorene skal vektes sammen. En enkel, men unøyaktig måte
å gjøre det på, er å gi avtaleområdene poeng etter hvilken rangering de har. Rang 1 for andel i
tettbygd strøk betyr at regionen har høyest andel i tettbygd strøk. Rang 1 for befolkningstetthet gis på
samme måte til regionen med høyest antall bosatte per kvadratkilometer for dem som bor i tettbygd
strøk. Så summeres de to rangpoengene. Hvis en region skårer høyest på begge indikatorene, gis
den således rangpoeng 2. Resultatet er vist i Figur 8-4 nedenfor.

30

SSB definerer tettsted (tettbygd strøk) som en hussamling med minst 200 bosatte (ca. 60-70 boliger), og der avstanden
mellom husene normalt ikke overstiger 50 meter.
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Figur 8-4: Sum rangpoeng for «tetthet» for avtaleområdene. Rangpoeng 1: Rangering etter høy andel bosatt i
tettbygd strøk. Rangpoeng 2: Rangering etter høyt antall bosatte i tettbygd strøk per kvadratkilometer areal
tettbygd strøk. Sum rangpoeng = Rangpoeng 1 + Rangpoeng 2. Lavt antall rangpoeng betyr høy
befolkningstetthet.

Trondheim skårer høyest for tetthet basert på denne kombinerte rang-indikatoren, men også
Oslo/Akershus, Bergen og Nord-Jæren skårer høyt (dvs. har lavt antall rangpoeng). Kristiansand har
høyest rangpoeng (dvs. skårer lavest), men forskjellen mellom Kristiansandregionen og de øvrige
avtaleområdene utenom de tre nevnte, er ikke stor.
Dette betyr at Kristiansand, på grunn av lav befolkningstetthet, har dårligere forutsetninger enn øvrige
avtaleområder for å oppnå et effektivt og godt kollektivtransporttilbud.

Fortetting i omegnskommunene kan bidra til redusert trafikkarbeid
Tett bosetting gir et godt grunnlag for å etablere attraktive kollektivløsninger. Flere av kommunene i
avtaleområdet har imidlertid spredt bosetting og samtidig sterk befolkningsvekst i henhold til SSBs
befolkningsframskriving (MMMM). Med høy bilandel [7] og stor innpendling til Kristiansand [20], bidrar
disse omegnskommunene betydelig til trafikkarbeidet i avtaleområdet.
Beregninger som er gjennomført viser at det er vanskelig å oppnå nullvekst i hele avtaleområdet,
mens nullvekst enklere kan oppnås for storkommunen. For å oppnå nullvekst i hele avtaleområdet, er
det nødvendig med sterke restriktive virkemidler for bilbruk. For en del av omegnskommunene, er det
imidlertid ikke gode alternativer til bilbruk, og det vil derfor være lite hensiktsmessig å legge til grunn
sterke restriksjoner for disse kommunene. På grunn av det spredte bosettingsmønsteret i flere av
omegnskommunene, er det krevende å få til gode kollektivløsninger der. Fortetting av nye boliger i
disse kommunene vil imidlertid gjøre det lettere å tilrettelegge for kollektivtransport i framtiden, også
etter 2030. Derfor vil det være hensiktsmessig at omegnskommunene allerede nå forplikter seg til en
arealutvikling med fortetting i kommunesentrene.
I mandatet for Kristiansand [2] står det at "Bymiljøavtalen bør avgrenses til et geografisk område der
det er relevant og rasjonelt å legge til grunn nullvekstmålet for persontransport med bil". Den sterke
befolkningsveksten i omegnskommunene og det spredte bosettingsmønsteret med lite attraktive
alternativer til bilbruk, kan tilsi at omegnskommunene til storkommunen ikke bør inngå når
trafikkarbeidet som er underlagt nullvekstmålet skal beregnes.
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Gradvis innfasing av virkemiddelbruken
Modellberegningene er gjort for 2030, da det antas at all virkemiddelbruk er faset inn. I virkeligheten
må tiltakene i virkemiddelpakkene antas å bli gradvis faset inn i perioden 2018-2030. Dette gjelder
både investeringene og endringer i bompengene.
Tiltakspakken som ligger til grunn i KVU/Bypakke 2030 vil kreve en løpende høy finansiering, og her
vil bidraget fra bompengeordningen være helt sentralt. Siden investeringene finansieres med
låneopptak, trenger imidlertid ikke de løpende bompengeinntektene hvert år være eksakt like store
som de løpende rente- og avdragsbetalingene samt de økte tilskuddsbehovene til kollektivtransporten,
men de bør stå i et rimelig forhold til hverandre. Gitt at tiltakspakken når målet om nullvekst i
biltrafikken, vil trafikkmengden som skal beskattes, etter hvert flate ut og bare vokse svakt utover
2016-nivået31.
En rask, sterk økning i bompengesatsene til de nivåene som er indikert i virkemiddelpakkene vil kunne
oppleves smertefulle for mange innbyggere. På kort sikt er befolkningens tilpasningsmuligheter når
det gjelder bosted og arbeidssted små. Mulighetene for å tilpasse seg er større på lengre sikt. I tillegg
til bolig og arbeid gjelder dette bilhold og bilbruk, kjøp av sykkel samt kollektivvaner. Det tilsier at
økningene i bompenger/trafikantbetaling bør skje gradvis. Det vil også dempe ulempene dersom
økningene er varslet på forhånd, særlig dersom man på et tidlig tidspunkt kan binde seg til en
utviklingsbane for økning i bompenger helt fram til 2030. En viss sikkerhet om framtidige kostnader
ved å benytte bil på ulike strekninger, vil gjøre det lettere for befolkning og virksomheter å treffe
lokaliseringsvalg som de ikke angrer på når satsene etter hvert har økt. Bompenger og
trafikantbetaling vil likevel måtte justeres løpende. For å bidra til forutsigbarhet, kan det være
fordelaktig om måten justeringene vil skje på, kommuniseres ved starten av avtaleperioden. Satser,
samt unntak for nullutslippskjøretøy, og rabattordninger vil være forhold som bør kunne justeres over
tid. Eksempelvis vil det være naturlig at etter hvert som teknologien for nullutslippskjøretøy blir mer
moden og slike biler utgjør en større del av bilparken, bør trafikantbetalingen også for slike kjøretøy
øke.
Dersom de minst kostnadskrevende prosjektene settes i verk først, vil det gjøre det enklere å ha en
gradvis økning i bompengesatsene. Selv om det tidlig settes i verk store og kostnadskrevende
investeringsarbeider, trenger likevel ikke det bety at man må sette bompengene raskt opp til et høyt
nivå. Beslutningen om hvor raskt satsene skal heves og hvilke investeringer som skal gjennomføres
på ulike tidspunkt, kan ses hver for seg. En gradvis økning i bompengene i en situasjon med store
tidlige investeringer vil imidlertid kreve noe mer finansiering over prosjektenes levetid, og dermed et
noe høyere nivå på bompengene på lang sikt.

Viktigheten av arealbruk som virkemiddel
Arealpolitikken er et langsomtvirkende tiltak, som har potensielt stor effekt på lang sikt. En arealbruk
som innebærer en betydelig omlegging av arealpolitikken som har vært ført de senere årene, vil være
et viktig bidrag til at nullvekstmålet skal kunne nås innen 2030. Arealpolitikken bør baseres på
prinsippene i "Kristiansandmetoden", det vil si at nye boliger og arbeidsplasser bør etableres sentralt i
kommunene og generelt der bilandelen kan holdes lav. Denne typen arealstrategi vil måtte være blant
de første tiltakene som settes i verk, i den grad det ikke allerede er skjedd.

31

Nullvekstmålet gjelder ikke tungtrafikk, gjennomgangstrafikk og mobile tjenesteytere, som altså tillates å vokse.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Metode for framskriving av arbeidsplasser og skoleplasser
Bakgrunn
SSB opererer ikke med framskrivinger av arbeidsplassdata. I transportmodellen foreligger det derfor
kun data for antall arbeidsplasser i hver sone fordelt på ulike næringskategorier for et gitt år.
Arbeidsplassdataene som ligger inne i transportmodellen (v3.12) representerer året 2014.
I transportmodellene er det det relative størrelsesforholdet mellom antall arbeidsplasser og andre
sonedata (som f.eks. antall skoleplasser og antall hytter) i hver sone som styrer fordelingen av reiser
til sonene. Dersom arbeidsplasser for alle soner i et modellområde økes eller reduseres med samme
prosentsats, vil det bety lite for reisemønsteret32. Det vil derfor generelt bli feil dersom man oppdaterer
noen enkeltsoner med nyere arbeidsplassdata uten å ta stilling til hva som skjer i andre soner ellers i
modellområdet. Dette vil kunne påvirke attraktiviteten for disse enkeltsonene ved at det blir for
mange/for få reiser til disse sonene. Årstallet antall arbeidsplasser oppgis i bør derfor være likt for alle
soner i hele modellområdet.
Når man beregner fordelingen av trafikk i fremtidig situasjon er det ofte hensiktsmessig å benytte
"dagens" tall for arbeidsplasslokalisering og antall arbeidsplasser. Dersom man imidlertid ønsker å se
på endret arealbruk, bør det gjøres en framskriving av antall arbeidsplasser i alle soner i modellen i
referansesituasjonen (Null) ved at disse blåses opp med en faktor i henhold til for eksempel demografi
og sysselsetting.
Dette gjelder også for skoleplasser.

Metode
Endringstallene for arbeidsplasser og andre sonedata som legges til grunn, beregnes ut fra prosentvis
endring fra 2016 til 2030 i antall personer i de aktuelle befolkningsgruppene på kommunenivå i
modellområdet.

Arbeidsplasser
Basert på SSB's statistikk for sysselsetting og pendling, synes det ikke å være klare tendenser til
endringer i netto utpendling på kommunenivå i perioden 2000-2016. Det betyr at antall arbeidsplasser
endret seg omtrent like mye som antall sysselsatte bosatt i kommunene. Ut fra dette synes det rimelig
å forutsette i modellberegningene at antall arbeidsplasser i hver kommune økes med samme
prosentsats som samlet sysselsetting. Med forutsetning om uendret yrkesdeltakelse, legges det til
grunn at samlet antall arbeidsplasser lokalisert i hver kommune i modellområdet øker med samme
prosentsats som økningen i folketall i kommunen for aldersgruppen 20-65 år.
Det legges til grunn at oppjusteringen skjer med samme rate for hver næringsgruppe og grunnkrets i
de respektive kommunene.
For hver grunnkrets beregnes MALINT i framtidig år som sum beregnet antall arbeidsplasser
multiplisert med den andelen MALINT utgjør av sum (MALINT og FEMINT) i basisåret (2016).

32

Nivået på antall arbeidsplasser vil påvirke turgenereringen, men i liten grad.
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Skoleplasser
Antall skoleplasser i hver grunnkrets justeres etter samme prinsipper for ulike aldersgrupper:
-

Antall elever i grunnskole (GSKOLE) etter grunnkrets økes med samme vekstrate som for
antall personer i aldersgruppen 5-15 år i den aktuelle kommunen.
Antall elever i videregående skole (VGSKOLE) etter grunnkrets økes med samme vekstrate
som for antall personer i aldersgruppen 15-20 år i den aktuelle kommunen.
Antall studenter på Universitet og høyskole (UHSKOLE) etter grunnkrets økes med samme
vekstrate som for antall personer i aldersgruppen 20-25 år i den aktuelle kommunen.
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Vedlegg 2: Beregningsforutsetninger
Nåsituasjon 2016
Arealbruk
Befolkningsdata

SSB 2016 på kommunenivå fordelt på grunnkretser (Befolkning_MMMM_2016_KRS170403_splittsoner.dbf)

Arbeidsplassdata

SSB 2014 (Sonedata_Park_RVU_KRS-170424_v5.dbf)

Økonomiske virkemidler
Bom

Bomringen i Kristiansand
Fem bompunkter (plassering er vist i figuren under).
Takst lavperioden: 14 kr for lette og 28 kr for tunge (2016-kroner)
Takst rushperioden: 21 kr for lette og 42 kr for tunge (2016-kroner)
Betaling i én retning (inn mot Kristiansand) og maks en gang per time uansett hvor
mange bommer man passerer (timesregel).

Parkering

I sonedatafilen defineres parkeringskostnader for alle sonene i modellen.
Parkeringskostnadene som ligger i modellen for Kristiansand er kontrollert mot
avgiftssatsene fra kommunen (mottatt 18.04.2017 fra SVV). Sharepay-verdiene
(andelen som må betale for parkering ved arbeidsplass av døgnpris (gjelder
arbeidsreiser)) i Kristiansand er også oppdatert av SVV.

Kollektivtakst

Pris- og sonestruktur for 2016 ligger inne for Arendal- og Kristiansandsregionen. For
resten av modellområdet benyttes avstandsbasert takst for enkeltbillett og månedskort.

Nullalternativ 2030
Arealbruk
Befolkningsdata

SSBs MMMM 2030 for kommunenivå fordelt på grunnkretser
(Befolkning_MMMM_2030_05-01-2017_splittsoner.dbf)

Arbeidsplassdata

SSB 2014, men framskrevet arbeidsplasser og skoleplasser.
(Sonedata_2030_splittsoner_20170912.dbf)
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Endringstallene for arbeidsplasser og andre sonedata som legges til grunn, er beregnet
ut fra prosentvis endring fra 2016 til 2030 i antall personer i de aktuelle
befolkningsgruppene på kommunenivå i modellområdet33.

Planlagte/vedtatte tiltak i transportnettet
Vegprosjekter

Følgende vegprosjekter er lagt til grunn:
E18 Kragerø – Risør
E18 Risør – Tvedestrand
E18 Tvedestrand – Arendal
E18 Arendal – Grimstad
E18 Varoddbrua
E18 Varoddbrua - Kristiansand vest
E39 Kristiansand vest - Søgne øst
E39 Søgne øst - Mandal øst
E39 Mandal øst - Mandal
E39 Mandal - Vigeland
E39 Vigeland - Lyngdal vest
E39 Lyngdal vest - Feda
E39 Feda – Moi
E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen

Kollektivtilbud

Endring av rutetilbud i Kristiansand:
Ny direktelinje mellom Arendal – Kristiansand i rushtiden
Ny direktelinje Lillesand – Kristiansand i rushtiden

Økonomiske virkemidler
Bom

Det er lagt inn nye bommer på E18 med følgende plassering:
E18 Tvedestrand – Longum
E18 Logum – Harebakken
Det er også lagt inn bommer på Nye Veiers prosjekter:
Strekningsvise bompenger for lette og tunge på hhv. 2 og 6 kroner per
kilometer i 2016-kroneverdi. Dette er lagt inn for E18 Varoddbrua -Kristiansand
vest, E39 Lyngdal vest – Feda og Feda – Moi.
For Nye Veiers prosjektet E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest er det benyttet
bomtakster i henhold til Proposisjon 135 S [21].
Bomring i Kristiansand foreligger som i Nåsituasjon 2016.
Bomstasjoner som skal legges ned innen 31/12-2029 er fjernet fra Nullalternativ 2030.

Kollektivtakst

Ny pris- og sonestruktur i Agder:
Ny pris- og sonestruktur for kollektivtrafikken i Agder ble innført oktober 2017. Endringen
innebærer en forenkling av eksisterende sonestruktur og billettyper, innføring av
mobilbillettsystem og betydelig rabattering av forhåndskjøpte billetter (40 prosent). Den
nye sonestrukturen går ut på at 1 sone = 1 kommune, med en ny prisberegning hvor
man betaler for maks seks soner ved bruk av enkeltbillett og maks tre soner for
periodebillett (voksen). For periodebillett (voksen) regnes Kristiansand, Søgne,
Songdalen og Vennesla som én felles sone. I modellen er det lagt til grunn
mobilbillettpriser for enkeltbilletter, som er 40 prosent lavere enn ved kontantkjøp.

33

For arbeidsplasser legges det til grunn at samlet antall arbeidsplasser lokalisert i hver kommune i modellområdet øker med
samme prosentsats som økningen i folketall i kommunen for aldersgruppen 20-65 år. Det legges til grunn at oppjusteringen
skjer med samme rate for hver næringsgruppe og grunnkrets i de respektive kommunene. Antall skoleplasser i hver grunnkrets
justeres etter samme prinsipper for ulike aldersgrupper. Se også Vedlegg 1 for beskrivelse.
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KVU/Bypakke 2030
Tiltak

Beskrivelse

Veg

Infrastrukturtiltak:
Ny havnegate
Rv. 9 Gartnerløkka – Krossen: Mindre oppgraderinger. Ikke kodet inn i
transportmodellen.
Fv. 456 Lumber – Kjosbukta: Mindre oppgraderinger. Ikke kodet inn i
transportmodellen.
E18 Håneskrysset
Fv. 456/457 Kjoskrysset

Kollektiv

Infrastrukturtiltak:
Eg – Sødal, ny bru ikke åpen for vanlig biltrafikk.
Endret rutetilbud i Kristiansandsregionen
Endring i busslinjer i henhold til Kollektivkonsept 2030 [13]. Det er lagt opp til et nytt
linjenett i Kristiansand som består av metrolinjer, bylinjer, regionlinjer, lokallinjer og
direktelinjer (hovedsakelig i rushtiden). Det foreslåtte kollektivtilbudet legger opp til stor
økning i antall avganger sammenliknet med dagens kollektivtilbud. Kollektivkonsept
2030 er beskrevet i [13].

Sykkel

Tiltak i Kristiansand
E18, Vollevann-Oddemarka, sykkelekspressveg (SEV)
E18, Oddemarka-Tordenskjoldsgate (SEV)
Fv401, Høvågveien Rona - Dvergsnesveien inkludert ny bru ved Gamle
Strømmeveien
Fv456, Lumber – Auglandsbukta (SEV)
Kv, G/S Bispegra - Kløvertun
Fv1, G/S Torridalsveien, Haus - Kvarstein bru
Fv3, G/S Sømsveien, Randesundsheimen - Sømskleiva
Kv, G/S Bjørnebakken, E18 - Marthasvei
Fv452, G/S Ålefjærvn, Grostø l- Justvik skole
Kv, G/S Skonnertveien, Steindalen – Jolleveien
Fv8, Vesterøya, Skudeviga - Kilura
Tiltak i Vennesla
Fv405/66, G/S sentrum - Kilane
Fv7, G/S Doktorsvingen - Moseidmoen
Fv454, G/S Bruvegen
Fv405/7, G/S Vikeland - Heisel bru
Tiltak i Søgne
Fv164, Salemsvegen etappe 1
Fv 456, G/S Tangvall - Linnegrøvan, ny del/arm over Songdalselva
Tiltak i Songdalen
E39, sykkelveg langsmed E39 og planskilt kryss (fv461) ved Brennåsen

Gange

Kortere/ forbedret adkomst til bussholdeplasser:
Tiltak Skaiå, Iveland kommune
Hellemyråsen – Hellemyrbakken, Kristiansand kommune
Fregattveien – Mesanveien – Kutterveien, Kristiansand kommune
Tretjønnveien – Ålefjærveien, Kristiansand kommune
Høvåg sentrum, Lillesand kommune
Furulia – Skuggeviksletta busstopp, Lillesand kommune
Augsviga – Søgne kommune
Svattjønnheia 162-32, Songdalen kommune
Vennesla vgs – Venneslavegen, Vennesla kommune
Hengebru Skjebua til bussholdeplass fv. 405, Vennesla kommune
Heptekjerrvegen og Pallanevegen, Vennesla kommune
Brandekleiv – Holte, Vennesla kommune
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Bom

Det legges til grunn følgende bomsystem i Kristiansand:
13 bompunkter (fem eksisterende og åtte nye). Plassering er vist i figuren nedenfor.
En økning av dagens satser på 50 prosent.
Takst lavperioden: 21 kr for lette og 42 kr for tunge (2016-kroner)
Takst rushperioden: 32 kr for lette og 64 kr for tunge (2016-kroner)
Fortsatt timesregel og betaling en retning (inn mot Kristiansand).
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Vedlegg 3: Parkeringstiltak
For å nå nullvekstmålet i Kristiansand og omegnskommunene er det gjennomført en rekke
modellkjøringer med ulike parkeringsscenarier. Transportmodellen behandler kun parkering på
destinasjon. Endringer i parkeringsmuligheter ved bolig analyseres derfor ikke. Transportmodellen tar
heller ikke direkte hensyn til parkeringskapasitet ved destinasjon i ulike soner. Det vil si at det ikke
foreligger tall for antall parkeringsplasser i modellen.
Transportmodellen opererer imidlertid med ulike kostnader for parkering; døgnpris for
langtidsparkering (LPARK)34 og timespris for korttidsparkering (KPARK)3536. Variabelen Sharepay
angir andel av arbeidsreisene som betaler for parkering. Parkeringsprisene og andelen som betaler for
parkering ved arbeidsplass er anslått gjennomsnittspris og gjennomsnittsandel for parkering i den
spesifikke sonen. Når vi analyserer endringer i parkeringspolitikken ut over takstendringer,
"oversettes" disse endringene skjønnsmessig til endringer i modellens parkeringspriser. Dette betyr at
for eksempel dersom det er vanskelig å parkere i en sone grunnet liten parkeringskapasitet, må dette
"oversettes" i transportmodellen til høyere parkeringspriser eller høyere andel som betaler for
parkering ved arbeidsplass.
De restriktive parkeringstiltakene iverksettes i ulike deler av avtaleområdet for de ulike
parkeringsscenarioene. Områder som er aktuelle for parkeringstiltak er markert med grønn bakgrunn i
kartet for avtaleområdet i Figur V- 1.

Figur V- 1: Avtaleområde. Områder markert med grønt er analysert med ulike parkeringsrestriksjoner. Det er ikke
lagt til grunn parkeringsrestriksjoner i Iveland.

34

LPARK gjelder for reisehensikten arbeidsreiser.
KPAKR gjelder for reisehensiktene private reiser og fritidsreiser.
36
Dette betyr at tjenestereiser ikke belastes med parkeringskostnad i transportmodellen. I stedet finnes det en variabel
(Parkindeks) som sier hvor vanskelig det er å få parkert for tjenestereiser. Denne variabelen påvirker ikke kostnaden. Det er
ikke sett på endringer i denne variabelen i de foreliggende beregningene.
35
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Parkering i KVU/Bypakke
I KVU/bypakke legges dagens parkeringstakster til grunn. Det er gjort en gjennomgang og
oppdatering av parkeringstakster i Kristiansand kommune ved utarbeiding av scenarioet
KVU/bypakke 2030. Det er ingen parkeringsavgift omegnssentre og i Sørlandsparken i modellens
datagrunnlag for 2016. Det samme gjelder for de aller fleste øvrige grunnkretser i Kristiansand
kommune.
Tabellen under viser parkeringstakstene i KVU/bypakke i 2030 for de grunnkretsene som berøres av
endringer i parkeringstakster i parkeringstiltakene (scenarioene). Takstene er gitt i 2016-kr.
Tabell V- 1: Parkeringstakster i 2030 i utvalgte grunnkretser i KVU/bypakke. Kronebeløp i 2016-kr. De utvalgte
grunnkretsene er de som senere berøres av parkeringstiltak.

Område

Grunnkretser

KPARK
[kr/time]

LPARK
[kr/dag]

Sharepay37

Kvadraturen

Kvadraturen 0801

17

117

0,70

Kvadraturen 0802

21

108

0,69

Kvadraturen 0803

21

75

0,42

Kvadraturen 0804

19

40

0,57

Sørlandsparken

Sørlandsparken (1701 og 1702)

0

0

0

Andre utvalgte
grunnkretser i
Kristiansand
kommune

10010401

23

0

0

10010701, 10010702

13

47

0

10010902

15

47

0

10010906

13

133

0,14

10010911

17

0

0

10011902

11

0

0

Andre grunnkretser uten parkeringstakst38

0

0

0

0

0

0

Kommunesenter i Omegnskommunesenter:
omegnskommuner Tangvall (10180117 og 10180118)
Nodeland (10170304)
Birkeland (9280109 og 9280107)
Vennesla (10140203)
Lillesand (9260212, 9260213 og 9260215)

På sykehuset i Kristiansand ligger det inne en KPARK=19 kroner per time og LPARK=100 kroner per
dag. Sharepay er på 0,93. Dette holdes uendret i alle parkeringsscenarioene.

37

Andel som betaler for parkering på arbeid.
10010201, 10010307, 10010410, 10010903, 10011101, 10011601, 10011706, 10010202, 10010308, 10010501, 10010904,
10011102, 10011603, 10011801, 10010203, 10010309, 10010601, 10010905, 10011103, 10011604, 10011802, 10010204,
10010310, 10010602, 10010908, 10011104, 10011701, 10011803, 10010205, 10010402, 10010603, 10010909, 10011105,
10011702, 10011804, 10010206, 10010403, 10010604, 10010910, 10011106, 10011707, 10011805, 10010301, 10010404,
10010703, 10010912, 10011107, 10011708, 10011806 10010302, 10010405, 10010704, 10010913, 10011109, 10011703,
10011807, 10010303, 10010406, 10010705, 10010914, 10011201, 10011704 og 10011808
38
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Parkeringstiltak
Det er gjennomført en rekke beregninger med ulik grad av parkeringsrestriksjoner og kombinasjoner
av tiltakene. Nedenfor er det gitt en oversikt over hvordan de restriktive parkeringstiltakene er
behandlet i modellen. Til slutt er det satt opp en beskrivelse av alle tiltaksalternativene som inkluderer
endring i parkeringskostnader.
Justering av parkeringstakster og andel som betaler for arbeidsparkering
Tabell V- 2 gir en oversikt over justering av parkeringstakster og andeler som betaler for
arbeidsparkering i ulike områder. Grunnkretser som omfattes av de ulike områdene er gitt i Tabell V1.
Tabell V- 2: Justering av parkeringstakster og andel som betaler for arbeidsparkering.

Område

KPARK
[kr/time]

LPARK
[kr/dag]

Sharepay

Kvadraturen

30

117

0,90

Sørlandsparken

15

46

0,42

Andre utvalgte grunnkretser i Kristiansand kommune

15

46

0,42

Kommunesenter i omegnskommuner

10

46

0,20

Kvadraturen – Høyere takster

60

160

0,90

Sørlandsparken – Høyere takster

30

60

0,42

Fordelsbeskatning av gratis arbeidsparkering
Gratis parkering på arbeidsplass er i dag ikke skattepliktig, men innføring av en slik fordelsbeskatning
er slett ikke utenkelig. I dette analysegrunnlaget legges det til grunn at arbeidstakerne med gratis
arbeidsparkering må betale en fordelsskatt på 40 prosent av markedsverdien (døgnprisen, LPARK).
Markedsverdien av å kunne parkere gratis ved arbeidsplass varierer mye med beliggenhet. I en del
perifere grunnkretser er arealknappheten så lav at markedsverdien av en langtidsplass er null.
I tillegg til at de som betaler for arbeidsparkeringen (andelen Sharepay) betaler satsen LPARK, skal
nå de som ikke betaler for arbeidspareringen selv, bli beskattet for fordelen. Det gjøres ved å øke
Sharepay på en slik måte at de som tidligere ikke betalte for arbeidsparkeringen sin, nå betaler
40 prosent (marginalskattesatsen) av LPARK. Fordelsbeskatningen implementeres uten å øke satsen
LPARK - den skal jo ikke endres.
Vi benytter en enkel formel, der endringen i Sharepay bare avhenger av marginalskatten som vi
forutsetter er 40 prosent. Justeringsformelen for Sharepay er:
SHAREPAY (etter endring) = 0,4+0,6 x SHAREPAY (før endring)
I grunnkretser der LPARK er null, får endringen i Sharepay ingen virkning i modellen fordi det er
(LPARK x SHAREPAY) som påvirker atferden. Justeringsformelen er derfor bare effektiv der LPARK
har positiv verdi i 2030.
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Oversikt over alternativene med endret parkeringsavgift
Tabell V- 3 gir en oversikt over alle tiltaksalternativene der det er lagt til grunn endring i
parkeringskostnader.
Tabell V- 3: Oversikt over alternativene med endret parkeringsavgift

Kode

Parkeringstiltak

Beskrivelse

Park0

Tiltak i Kvadraturen

Det legges til grunn restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen. Andre områder
har parkeringstakster som i KVU/bypakke.

Park0-1

Park0 med
fordelsbeskatning

Økte takster i Kvadraturen og fordelsbeskatning av gratis parkering ved
arbeidsplass. Se beskrivelse på fordelsbeskatning under delkapittel
Fordelsbeskatning av gratis arbeidsparkering.

Park1

Tiltak i Kvadraturen og
Sørlandsparken

I Park1 er det lagt til grunn restriktive parkeringstiltak bare i Kvadraturen og i
Sørlandsparken. Andre områder har parkeringstakster som i KVU/bypakke.

Park2

Flere tiltak innenfor
Kristiansand kommune

I Park2 legges det til grunn i samme takstene for Kvadraturen og
Sørlandsparken som i Park1, men det legges her til parkeringsavgifter i andre
utvalgte grunnkretser i Kristiansand som i dag ikke har parkeringsavgift.
Satsene som legges til grunn er de samme takstene som legges til grunn i
Sørlandsparken.

Park3

Tiltak i Kristiansand
I Park3 benyttes samme takster og tiltak som i Park2, men her legges det
kommune og i
også til parkeringsavgift i kommunesentergrunnkretsene for
omegnskommunesentere omegnskommunene til Kristiansand.

Park4

Tiltak bare i Kvadraturen I Park4 er det ingen endring fra KVU/bypakke i parkeringsavgiften i
og i
Sørlandsparken og i de andre grunnkretsene i kommunen. Dette kommer av
omegnskommunesentere at det kan bli vanskelig å «tvinge» private aktører som for eksempel
Sørlandssenteret å innføre restriktive parkeringstiltak. Det sees derfor på
effekten av de restriktive tiltakene i Kvadraturen og i
omegnskommunesentrene alene.

Park5

Høyere takster i
Kristiansand

I dette parkeringsscenarioet vurderes effekten av relativt høye
parkeringsavgifter i Kvadraturen og i Sørlandsparken. Sammenlignet med
Park3 dobles avgiften per time. Også døgnprisen økes kraftig. For andre
grunnkretser i Kristiansand og for omegnskommunene holdes
parkeringstakstene uendret fra Park3.

Park6

Takster som Park3 med
fordelsbeskatning

Det legges til grunn samme parkeringstakster som i Park3. I tillegg legges det
til grunn at alle som ikke betaler for parkering ved arbeidsplass må betale en
fordelsskatt på 40 prosent av døgnprisen (markedsverdien) av
parkeringsplassen.

Park7

Takster som i Park5
kombinert med 50%
økning i bomtakster

I Park7 benyttes de samme parkeringstakstene som for Park5. I tillegg legges
det til grunn en økning i bomtakster på 50 prosent fra det som er lagt til grunn
i KVU/bypakke.

Park8

Parkering- og bomtakster I dette tiltaksscenariet benyttes samme takster for bom og parkering som i
som i Park7 med
Park 7, men det legges i tillegg på fordelsbeskatning av gratis parkering på
fordelsbeskatning
arbeidsplass. De som ikke betaler for parkering ved arbeidsplass må nå
betale 40 prosent av døgnprisen (LPARK) i den aktuelle grunnkretsen.

Park9

Takster i
I Park9 benyttes samme takster og tiltak som i Park2, men det legges til grunn
omegnskommunesentere samme parkeringstakst i omegnskommunesentrene som for Sørlandsparken.
som i Kristiansand
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Vedlegg 4: Beskrivelse av tiltak knyttet til arealbruk
Kristiansand kommune har etablert en metodikk for å evaluere samfunnseffektene av aktuelle
utbyggingsområder som utbyggere og andre har vist interesse for (heretter omtalt som
Kristiansandsmetoden). Rangeringen er benyttet som grunnlag for å prioritere mellom aktuelle
utbyggingsprosjekter og -områder. Metodikken er også anvendt på utbyggingsprosjekter i de øvrige
avtalekommunene.
Hvordan fordelingen av bosatte og arbeidsplasser er gjennomført er beskrevet under.

Fordeling av bosatte
For alle scenarioene forutsettes det at utbyggingsprosjekter som allerede er igangsatt blir gjennomført,
slik at disse prosjektene ligger fast i alle scenarioene. Scenarioene tar dermed høyde for det
begrensede handlingsrommet for endret arealbruk kommunene faktisk har på kort sikt.
Arealbruksscenarioene må således anses som realistiske, i motsetning til scenarioer som forutsetter
endringer i bosettingsmønsteret uten å ta hensyn til pågående utbygginger. Alternativ 3, med sterkere
fortetting av befolkningsveksten, har mer karakter av et regneeksempel, og i virkeligheten gir nok dette
alternativet uttrykk for hvilke effekter sterkere fortetting kan gi først på lang sikt (2040-2050).
I Kristiansand er drøyt 50 prosent av beregnet boligbehov fram til 2030 dekket av boligprosjekter som
er klassifisert som pågående. Denne andelen varierer en del mellom de øvrige kommunene, jf. Tabell
V- 4.
Tabell V- 4: Beregnet boligbehov og antall boliger som er klassifisert som påbegynt i mottatt grunnlag fra
kommunene. Antall boliger.
Kristiansand Lillesand Søgne

Songdalen

Vennesla Iveland Birkenes

Beregnet årlig boligbehov 2016-30

7 400

1 100

1 200

650

1 600

150

750

Antall boliger klassifisert som pågående

4 000

900

20

250

400

190

56

54%

81%

2%

38%

25%

>100%

7%

Pågående i % av boligbehov

Rangeringen av boligprosjektene samt klassifiseringen i pågående og ikke pågående prosjekter er
gjort av de enkelte kommunene.
Figur V- 2 nedenfor viser folketallet i Kristiansand fordelt etter delområde i 2016 og i 2030 i
KVU/bypakke, Fortetting (utbygging av de "beste" prosjektene etter Kristiansandsmetoden),
Byspredning (utbygging etter de "dårligste") og Sterkere fortetting (bare kategori 9 og 8-prosjekter
etter Kristiansandsmetoden og deretter fortetting av resterende boligbehov i 15 minutters gangavstand
til kommunesenter). Antall bosatte i kommunen holdes konstant på tvers av scenarioer.
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Figur V- 2: Bosatte i delområder i Kristiansand, antall personer. KVU/Bypakke: Teknisk framskrevet folketall med
samme prosentvise vekst i alle grunnkretser. Fortetting: Utbygging i gode prosjekter etter Kristiansandmetoden.
Byspredning: Utbygging i "dårlige" prosjekter etter Kristiansandmetoden. Sterkere fortetting: Utbygging i de
beste prosjektene etter Kristiansandmetoden (skår 9 og 8), og deretter fortetting i Kvadraturen.

Ingen delområder i Kristiansand får befolkningsnedgang, og de fleste får vekst fra 2016 til 2030 i alle
scenarioene. Figuren viser at KVU/bypakke 2030 innebærer sterk vekst i antall bosatte i de sentrale
områdene i Kristiansand hvor det allerede bor mange mennesker. Scenarioet Fortetting 2030 gir i
tillegg en betydelig økning i folketallet på Lund, men i liten grad i Kvadraturen. Dette scenarioet skiller
seg noe fra scenarioet for Sterkere fortetting 2030, der befolkningen i Kvadraturen er høyere, mens
befolkningen på Lund og Søm er noe lavere.
Scenarioet Byspredning innebærer en utbyggingsrekkefølge etter laveste skår etter
Kristiansandmetoden, det vil i praksis si at det blir mange prosjekter som ligger langt fra sentrum. Det
er rimelig å tolke dette senarioet som et markedsdrevet scenario der utbyggernes ønsker i stor grad
blir realisert. Det at antall bosatte i delområde Tveit i dette scenarioet blir svært høyt, reflekterer at i
dette scenarioet realiseres en stor områdeutbygging (satellitt) ved Hamrevann, ikke så langt fra Kjevik
flyplass, med mellom 3 500 og 4 000 boliger. Denne utbyggingen skårer lavt på kriteriene i
Kristiansandmetoden.
Det er lignende effekter, men av mindre størrelsesorden, i de øvrige kommunene i avtaleområdet, jf.
Figur V- 3. I noen av kommunene har Fortetting 2030 færre sentralt bosatte enn KVU/bypakke 2030.
Dette skyldes blant annet påbegynte prosjekter med lav BMA-skår, men også at den teoretiske
framskriving av 2016-befolkning innebærer en urealistisk sterk fortetting.
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Figur V- 3: Bosatte i sentrale og øvrige grunnkretser i omegnskommunene, antall personer. KVU/bypakke:
Teknisk framskrevet folketall med samme prosentvise vekst i alle grunnkretser. Fortetting: Utbygging i gode
prosjekter etter Kristiansandmetoden. Byspredning: Utbygging i "dårlige" prosjekter etter Kristiansandmetoden.
Sterkere fortetting: Utbygging i de beste prosjektene etter Kristiansandmetoden (skår 9 og 8), og deretter
fortetting i de mest sentrale grunnkretsene.

I Søgne og Birkenes er det få påbegynte prosjekter og få prosjekter med BMA-skår 8 og 9, og dette gir
et relativt stort handlingsrom for Sterkere fortetting av resterende boligbehov i 2030. I Vennesla er det
relativt få påbegynte prosjekter, og dermed også et relativt stort handlingsrom for Fortetting og
Sterkere fortetting. Handlingsrommet for arealpolitikk i Lillesand og Iveland er svært begrenset. For
Songdalen tilfredsstilles boligbehovet for 2030 med påbegynte prosjekter og prosjekter som har BMAskår 8 eller 9, og det blir derfor ingen forskjell på befolkningsfordelingen i scenarioene Fortetting og
Sterk fortetting i 2030.

Fordeling av arbeidsplasser
Det er gjort en skjønnsmessig fortetting av arbeidsplassene for Kristiansand kommune i de ulike
arealbruksscenarioene. Utgangspunktet er at fra 2016 til 2030 forutsettes en økning i antall
arbeidsplasser i Kristiansand fra 58 000 til 65 000, det vil si en økning på 7 000 arbeidsplasser.
I scenarioet Fortetting 2030 er antall arbeidsplasser i sentrale områder i Kristiansand økt med 4 000
utover det framskrevne nivået i KVU/bypakke 2030. Av denne økningen på 4 000 arbeidsplasser er
2 000 forutsatt å være innen forretningsmessig tjenesteyting. Det økte antallet arbeidsplasser antas
lokalisert i Kvadraturen og i noen grad i Vågsbygd og Lund og andre knutepunkter langs
bussmetrolinja. Det er også forutsatt en økning i antall arbeidsplasser i varehandel og
hotell/restaurantnæring i Kvadraturen og Vågsbygd, samt innenfor helsesektor og utdanningssektor på
henholdsvis Eg og UiA39.

39

Universitetet i Agder.
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Sysselsettingen i andre grunnkretser er proporsjonalt redusert for hver enkelt sektor slik at samlet
sysselsetting innen hver sektor i kommunen ikke påvirkes.
I scenarioet Sterkere fortetting 2030 er antall arbeidsplasser i sentrale områder i Kristiansand økt med
7 000 utover nivået i KVU/bypakke 2030. Fortettingen er her i begrenset til Kvadraturen, foruten om
fortettingen av arbeidsplasser i helsesektor og utdanningssektor.
Det er ikke vurderinger av relokalisering av arbeidsplasser i scenarioet Byspredning 2030. Fordeling
av arbeidsplasser i de ulike delområdene i Kristiansand for scenarioene Fortetting 2030 og
Sterkere fortetting 2030 er vist i Figur V- 4.
30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

2016

KVU Bypakke 2030

Fortetting BMA 2030

Sterkere fortetting 2030

Figur V- 4: Forutsetninger om arbeidsplasser i delområder i Kristiansand kommune i ulike scenarioer. Antall
arbeidsplasser.

Lokaliseringen av arbeidsplasser i øvrige kommuner er ikke endret i disse arealscenarioene.
Hovedbegrunnelsen for det er at arbeidsplasser innen offentlig og privat tjenesteyting allerede er
sentralt lokalisert i disse kommunene, og at viktige arbeidsplasser innenfor primærnæringene og
industri ofte har en lokalisering bestemt av geografi og naturressurser og derfor trolig i mindre grad vil
være påvirket av kommunens arealpolitikk.
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Vedlegg 5: Beregning av virkningen av parkeringsrestriksjoner på trafikantenes
nytte
Transportmodellen behandler kun parkering på destinasjon40, og endringer i parkeringsmuligheter ved
bolig analyseres derfor ikke. Transportmodellen tar heller ikke direkte hensyn til parkeringskapasitet
ved destinasjon i ulike soner. Det vil si at det ikke foreligger tall for antall parkeringsplasser i modellen.
Transportmodellen opererer bare med ulike kostnader for parkering; døgnpris for langtidsparkering
(LPARK)41 og timespris for korttidsparkering (KPARK)4243. Variabelen Sharepay angir andel av
arbeidsreisene som betaler for parkering. Dette er gjennomsnittstall for hver sone. Når vi analyserer
endringer i parkeringspolitikken ut over takstendringer, "oversettes" disse endringene skjønnsmessig
til endringer i modellens parkeringspriser. Dette betyr at for eksempel dersom det er vanskelig å
parkere i en sone grunnet liten parkeringskapasitet, må dette "oversettes" i transportmodellen til
høyere parkeringspriser eller høyere andel som betaler for parkering ved arbeidsplass.
Økte parkeringsrestriksjoner kan gi bortfall av turer til de sonene dette gjelder. De positive virkningene
av dette, for eksempel lavere trafikkarbeid eller overgang til et forbedret kollektivtilbud, ivaretas av
RTM og EFFEKT, mens nyttetapet for bilbrukeren ikke regnes med. Beregning av virkningen av
parkeringsrestriksjoner på trafikantenes nytte må dermed gjøres utenfor modellverktøyene. Ettersom
parkeringsrestriksjoner brukes som et virkemiddel til å redusere trafikkarbeidet, er det viktig å vurdere
virkningen dette har på trafikantenes nytte.
Retningslinjene beskriver en metode for ivaretakelse av trafikantnyttetapet for bilførere. Ved å benytte
samme formel som i trafikantnyttemodulen, får man en endring i konsumentoverskuddet som følge av
økte parkeringsrestriksjoner i bestemte soner:
∆KO = ((P0 – P1) * (X0 + X1)/2) * (1- α)
Hvor:

P0 = (parkeringskostnad pr tidsenhet * gjennomsnittlig varighet) i nullalternativet.
P1 = (parkeringskostnad pr tidsenhet * gjennomsnittlig varighet) i tiltaksscenario.
X0 = Sum bilførerturer til den aktuelle sonen for aktuell reisehensikt i nullalternativet.
X1 = Sum bilførerturer til den aktuelle sonen for aktuell reisehensikt i tiltaksscenario.
α = andel hjemreiser til sonen

Det må gjøres antakelser knyttet til gjennomsnittlig varighet på korttids- og langtidsparkering og hvor
stor andel av reisene til sonen som er hjemturer, (og som man antar ikke trenger å betale for parkering
ved egen bolig).
I virkemiddelpakkene legges det til grunn parkeringstiltak som innebærer økte parkeringskostnader i
Kvadraturen (Pak0), som består av fire soner, jf. Figur V- 5.

40

Parkering håndteres på sonenivå i transportmodellen.
LPARK gjelder for reisehensikten arbeidsreiser.
42
KPAKR gjelder for reisehensiktene private reiser og fritidsreiser.
43
Dette betyr at tjenestereiser ikke belastes med parkeringskostnad i transportmodellen. I stedet finnes det en variabel
(Parkindeks) som sier hvor vanskelig det er å få parkert for tjenestereiser. Denne variabelen påvirker ikke kostnaden. Det er
ikke sett på endringer i denne variabelen i de foreliggende beregningene.
41
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Figur V- 5: Kvadraturen. Grunnkretser med parkeringsrestriksjoner.

Følgende parkeringsrestriksjoner ligger inne i modellen i henholdsvis KVU/Bypakke 2030 og
parkeringstiltaket (Pak0):

Tabell V- 5: Parkeringsrestriksjoner i KVU/Bypakke 2030. (Samme verdier som for Nåsituasjon 2016 og
Nullalternativ 2030.)
KVU/Bypakke 2030

2001-kr

Grunnkrets PARKD

KPARK

LPARK SHAREPAY

10010801

5

13

104

0.70

10010802

5

16

81

0.69

10010803

5

16

56

0.42

10010804

5

14

30

0.57

Tabell V- 6: Parkeringsrestriksjoner i P0.
Park0

2001-kr

Grunnkrets PARKD KPARK LPARK

SHAREPAY

10010801

5

23

104

0.90

10010802

5

23

104

0.90

10010803

5

23

104

0.90

10010804

5

23

104

0.90
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Basert på antall reiser for de ulike reisehensiktene til/fra de ulike sonene i kvadraturen, er andel
langtids- og korttidsparkering beregnet basert på korte turer (<70 km). Andel korttidsparkering i de
ulike sonene er satt lik andel private og fritidsreiser til/fra sonen, mens andel langtidsparkering i de
ulike sonene er satt lik andel arbeidsreiser til/fra sonen.
Det er forutsatt at langtidsparkering har en gjennomsnittlig varighet på åtte timer, og korttidsparkering
en gjennomsnittlig varighet på to timer. Basert på denne antakelsen, samt andeler langtids- og
korttidsparkering, er gjennomsnittlig varighet på parkering i de ulike sonene beregnet, jf. Tabell V- 7.
Tabell V- 7: Gjennomsnittlig varighet på parkering [timer] i de ulike sonene i Kvadraturen.
Grunnkrets

KVU/Bypakke

Park0

10010801

3.19

3.10

10010802

3.21

3.04

10010803

3.16

2.77

10010804

3.32

3.01

Parkeringskostnad per tidsenhet (timer) er beregnet på bakgrunn av parkeringskostnadene, antatt
gjennomsnittlig varighet på parkering og andel langtids- og korttidsparkering i hver enkelt sone.
Tabell V- 8: Parkeringskostnad per tidsenhet [timer] i de ulike sonene i Kvadraturen.
Grunnkrets

KVU/Bypakke

Park0

10010801

10

16

10010802

12

17

10010803

9

15

10010804

8

15

Antall bilførerturer til hver enkelt sone er hentet ut fra transportmodellen, jf. Tabell V- 9.
Tabell V- 9: Antall bilførerturer (uten godsturer) til Kvadraturen i 2030, sum alle reisehensikter [ADT].
Grunnkrets

KVU/Bypakke

Park0

10010801

7 314

6 495

10010802

9 316

8 331

10010803

4 254

3 456

10010804

3 479

2 915

Andel hjemreiser til sonen er basert på antall bosatte i alderen over 20 år i hver enkelt sone,
gjennomsnittlig antall bilførerreiser for Kristiansand sentrum hentet fra RVU 2013/14 [7] på 1,1844,
samt antall bilførerturen (uten gods) til sonene i Kvadraturen hentet fra transportmodellen, jf. Tabell V9.
Andel hjemreiser til sonen beregnes ved å ta antall bilførerreiser til den enkelte sone basert på antall
bosatte over 20 år i sonen og antall turer per bosatt, samt antall bilførerturer til sonen fra
transportmodellen, jf. Tabell V- 10.

44

Antall hjemreiser til sonene beregnes ved å multiplisere antall bosatte over 20 år med faktoren 1,18 og dividere dette tallet på
to (tur-retur-reise). Dette blir en forenkling, da eventuelle mellomliggende reiser ikke hensyntas. Faktoren på 1,18 vil også kunne
endre seg i fremtidig situasjon, men denne faktoren er holdt fast.
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Tabell V- 10: Andel hjemreiser til Kvadraturen i 2030, sum alle reisehensikter [ADT].
Grunnkrets
10010801

KVU/Bypakke
0.08

Park0
0.09

0.08

0.08

0.30

0.37

0.42

0.50

10010802
10010803
10010804

Andel hjemreiser vil variere fra sone til sone og i Nullalternativet og for parkeringstiltaket. Dette fordi
antall bilreiser til sonen endres som følge av tiltaket.
Endringen i konsumentoverskuddet beregnes ved å summere endringen i konsumentoverskuddet for
hver sone i Kvadraturen ved hjelp av følgende formel:
𝑛

∑ ∆𝐾𝑂𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠 = ((𝑃0𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠 − 𝑃1𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠 ) ∗
𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠=1

𝑋0𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠 ∗ (1 − 𝛼0𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠 ) + 𝑋1𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠 ∗ (1 − 𝛼1𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠 )
)
2

Sum endring i konsumentoverskudd for parkeringstiltaket per dag er beregnet til -1,544 milliarder
2018-kroner45.

45

Det er benyttet en omregningsfaktor fra 2001-kroner til 2018-kroner på 1,38731 og en omregningsfaktor for nåverdi på 23.
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1 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE –
IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER
En samfunnsøkonomisk analyse er en systematisk vurdering av alle relevante fordeler og ulemper som et tiltak
vil føre til for samfunnet. Velferden i samfunnet avhenger av bruk og forbruk av alle samfunnets ressurser
(henvisning Statens vegvesen, håndbok V712 – Konsekvensanalyser (HB V712)). Den samfunnsøkonomiske
analysen består av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. De ulike virkemiddelpakkene vurderes opp
mot et 0-alternativ. I denne sammenheng vil 0-alternativet være dagens situasjon med en naturlig utvikling.

Ikke-prissatte konsekvenser
En del verdier og ressurser i dagens samfunn kan ikke verdsettes med økonomiske

størrelser. Disse omtales som ikke-prissatte temaer i henhold til metodikken i HB V712.

Temaene verdsettes ikke i kroner og øre, men de beskrives kvalitativt og vurderes på en

skala med gradering for positiv og negativ konsekvens. Som hovedregel skal alle de fem

fagtemaene utredes. Dersom et fagtema er mindre viktig, kan dette omtales og utelates.
De ikke-prissatte konsekvensene kan deles i følgende fem fagtema, se tabell.

Temainndelingen skal sørge for at en unngår dobbelvekting; det vil si at hver virkning blir
vurdert kun en gang.

Tabell 1: Oversikt over ikke-prissatte tema.
Ikke-prissatte

Avgrensing mellom

Eksempler på deltemaer (ikke uttømmende)

Landskaps-

Det romlige og visuelle

By- og stedskvaliteter, byform, grønne og blå

tema

karakter

temaene

landskapet

Friluftsliv/ byliv Landskapet slik folk

oppfatter og bruker det

strukturer, landemerker, landformer, bygningsmiljøer

Stedsidentitet, rekreasjonsområder, møte-

plasser, ferdselsårer for gående og syklende,
områder til friluftsaktiviteter, strand- og
elvesoner, parker og grønndrag

Natur-

Det økologiske

Biologisk mangfold, spredningsveger,

Kulturarv

Det kulturhistoriske

Arkeologiske spor, historiske bygninger,

mangfold

Natur-

ressurser

landskapet
landskapet

Produksjonslandskapet

leveområder for dyr, fugler, insekter mm
plasser og minnesmerker, kulturhistoriske
landskap

Landbruksareal, gårdsmiljøer, beitelandskap

3

Metode for ikke-prissatte konsekvenser
Metoden inndeles i fire steg:

Steg 1: Innledende arbeider
Det er gjort en vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene i Kristiansandsregionen

basert på eksisterende kunnskap fra kjente databaser, KVU-arbeidet, kommuneplanens

arealdel i Kristiansand samt de konsekvensutredningene som allerede er utført i
forbindelse med de ulike reguleringsplaner.

Bilde 1: Kart som viser analyse-/ utredningsområdet hvor 1= Håneskrysset, 2=Ronakrysset, 3=Vollevann-Tordenskjoldsgate,
sykkelekspressveg, 4=Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate, 5=Egsbroa, 6=Gartnerløkka, 7=Lumber-Kjos,
sykkelekspressveg og 8=Kjoskrysset

I alle virkemiddelpakkene ligger KVU/Bypakke 2030 inne, dvs at alle de fysiske tiltakene
er de samme i alle pakkene. Det er lagt samme arealbruk til grunn i virkemiddelpakke 1

og 2, dvs SSB sin MMMM-framskrivning. Virkemiddelpakke 3 har en annen arealbruk, en
sterkere arealfortetting. Det er kun gjort vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene

på de fysiske tiltakene som hører til porteføljen. Ingen av Nye veier sine prosjekter er del
av vurderingen. Det gjøres ikke en ikke-prissatt vurdering av virkemiddelpakke 3 på
grunn av at den har en sterkere arealfortetting.

4

Figur 1 Skjematisk framstilling av virkemiddelpakkene

Da alle pakkene har de samme prosjektene blir det ingen ulikheter på de ikke-prissatte

konsekvensene. Det er derfor gjort en gjennomgang og kartlegging av alle tema

strekningsvis vha eksisterende kunnskap og kjente databaser som en samlet øvelse og
som er felles for alle pakkene.

Steg 2: Identifisering av viktige områder for fagtemaet

Sentrale databaser er www.Miljostatus.no, www.kartverket.no, www.vann-nett.no,
www.artsdatabanken.no, www.naturbase.no, www.askeladden.no , SEFRAK-registeret,
www.lakseregisteret.no, www.gardskart.skogoglandskap.no, www.kilden.skogoglandskap.no.
Tabell 2: Kriterier for vurdering av områder med høy verdi. Områder med høy verdi er vist på kart.
Verdivurdering

Uten
verdi

Noe
verdi

Tilpasset BYutredninger

Lav verdi

Middels verdi

Stor verdi

Middels verdi

Høy verdi

Svært stor verdi

Forvaltnings-

Høy forvaltnings-

Høyeste forvaltnings-

Viktighet/

Regional/

Nasjonal/ internasjonal

Funksjoner/

Viktige

Særlig viktige sammen-

prioritet

prioritet

betydning

nasjonal betydning

funksjoner

Vurderes ikke

Bruksfrekvens

sammenhenger og
Vurderes ikke

sammenhenger

Betydning for mange
(regionalt viktig)

prioritet

betydning

henger og funksjoner
Betydning for svært
mange (nasjonalt
viktig)

Steg 3: Vurdering av tiltakets virkninger
I denne utredningen berøres områdene langs E18/E39 fra og med Håneskrysset tom Breimyr.
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I tillegg berøres ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate, Egsbroa (ny bro fra Sødal til Eg)

og Fv456 fra og med Lumber til og med Kjoskrysset.

Tabell 3: Kriterier for vurdering av tiltakets virkninger i forhold til 0-alternativet. Virkningene av et tiltak
kan være positive eller negative i forhold til 0-alternativet.
Kriterier for vurdering av ikke-prissatte tema
Stor forverring (--)

Negativ virkning, tiltaket vil medføre konflikter/stor forverring

Forverring (-)

Negativ virkning, tiltaket vil medføre forverringer

Ingen endring (0)

Som referansealternativet, tiltaket vil ikke medfører vesentlige endringer

Forbedring (+)

Positiv virkning, tiltaket vil medføre forbedringer

Stor forbedring (++)

Positiv virkning, tiltaket vil medføre stor forbedring

Det er gjort en god del kartlegging og utrednings-/analysearbeid i forbindelse med de

ulike reguleringsplanene som foreligger, planene er politisk vedtatte eller på vei til å bli
det. Der det er usikkerhet rundt valg og/eller løsning går det tydelig fram hvilke
forutsetninger man har lagt til grunn.

1.3.1

Landskapskarakter:

Omfatter by- og stedskvaliteter, byform, grønne og blå strukturer, landemerker og

landformer, skjæringer, bygningsmiljøer og tap av bygninger. Det presiseres at vekting av

tap av bygninger går på det følelsesmessige samt tap/ endring av bomiljø. Selve kostnad for
innløsning av bygg hører hjemme i de prissatte konsekvensene.

E18, Håneskrysset-Gartnerløkka:
Håneskrysset utvides både i sørlig og nordlig retning sammenlignet med dagens situasjon.

Kryssområdet vil beholde en god forankring i landskapet og de sideliggende bergkoller
berøres kun i mindre omfang. Den planlagte beplantningsstrukturen vil understøtte og

fremheve veiens geometriske form, og estetisk gi området et visuelt løft. 2 bolighus samt ett

næringsbygg og en garasje må innløses som følge av tiltaket. Verdi: (-)

Ronakrysset: Kryssområdet utvides til fullt kryss. Må få til en god forankring i landskapet og
de omkringliggende terreng/koller berøres i mindre omfang. Prosjektet kan medføre
innløsning av bygninger. Verdi: (-)

Sykkelekspressveg Vollevann-Tordenskjoldsgate: Planlagt sykkelekspressveg ligger

forholdsvis nær opp til eksisterende veganlegg og bygninger. Vegstrukturen er i både nord
og sør dominerende. Strekket vil kunne innbefatte 2 bruer, hvorav den ene krysser

rundkjøringen på Jegersbergveien og den andre krysser Otra. Begge bruene medfører større
endringer av landskapet. Medfører innløsning av 6 bolighus i Vollebakken. Verdi: (-)

Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate:
Området er i dag bynært og har nærføring til jernbanestasjonen, rutebilstasjonen og

Kristiansand havn som noen av de viktigste funksjonene. Biltrafikk og kollektivtrafikk setter

også stort preg på området. Det som finnes av landskap er enkelte trær og omkringliggende
grøntområder som Odderøya og Heiane. Opprutsning av gatemiljøet. Ingen bygninger må
innløses. Verdi: (0)
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Egsbroa (kryssing av Otra Sødal-Eg)
Prosjektet vil endre landskapsbildet i området. Det er særlig brua over Otra, motfyllinger,
avtaking av masse og rundkjøringen ved sykehuset som vil være nye markeringer i

landskapet. På Sødal er konsekvensene vurdert som mindre enn på Egsiden. At Egsbrua er
lav og krysser normalt på elverommet, mildner inngrepet. Verdi: (-)

E39, Gartnerløkka-Breimyrkrysset:
Rivning av eksisterende høybru og bensinstasjon på Gartnerløkka har en positiv effekt da det
bidrar til at området får et mer strukturert og ensartet formspråk. Forbindelsen mellom

Kvadraturen, Grim og Baneheia styrkes. Viktig grøntområde beslaglegges på strekningen
Kolsdalen-Meieriet men gjenstående areal er tilstrekkelig stort til at buffer mot boliger
opprettholdes. I den smale Hannevikdalen ligger E39 tungt i dalbunnen med høye

fjellskjæringer. Prosjektet medfører innløsning av byggene Vesterveien 3, 15 og 23 samt

shellstasjonen på Gartnerløkka og de 2 Circle K-stasjonene på Vesterveien. Det vil i tillegg
være aktuelt å innløse 15-16 boliger på Fidjetoppen/ Fidjemoen. Verdi: (-)

Fv456, Lumber – Auglandsbukta – Kjos:
Sykkelekspressveg Lumber-Auglandsbukta-Kjos: Traseen ligger stort sett i eksisterende veg,
noe som medfører lite inngrep i urørt terreng. Brulengde ved Jaktoddveien vil imidlertid

medføre endring av landskap og tap av utsikt for beboerne i nærområdet. Middels inngrep i
villaområde og Auglandsbukta parkområde med innløsning av 6 bolighus og 3 garasjer.

Verdi: (-).

Kjoskrysset: Landskapsrommet er sluttet og helhetlig. Det er et godt forhold mellom helhet,

variasjon og særpreg som er spesiell i regional og nasjonal sammenheng. Kjosområdet har

landskapselementer som Kjos hovegård, lindealle, kulturlandskap og våtmarksområde som

er spesielt viktig for landskapets karakter. Vurdert til liten negativ konsekvens (-) hvis går
tapt.

1.3.2

Friluftsliv/byliv:

Stedsidentitet, rekreasjonsområder, møteplasser, ferdselsårer for gående og syklende,
områder til friluftsaktiviteter, strand- og elvesoner, parker og grønndrag.

E18, Håneskrysset-Gartnerløkka:
Håneskrysset og Ronakrysset: Prosjektet omfatter til sammen ca 1600 meter

sykkelekspressveg, park and ride-løsning (Håneskrysset) og busslommer som bidrar til å
legge til rette for valg av miljøvennlige transportformer. Fotgjengere og syklister vil med
sykkelekspressveg få en effektiv ferdselsåre. Verdi: (+)

Sykkelekspressveg Vollevann-Tordenskjoldsgate: Strekket omfatter totalt ca 3000 meter

sykkelekspressveg som bidrar til å legge til rette for valg av miljøvennlig transportform.

Fotgjengere og syklister vil med sykkelekspressvegen få en effektiv ferdselsåre. Verdi: (+)

Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate:
Gatene i Kvadraturen har rette og strake løp som gir gode siktlinjer. Vestre Strandgate har
høy bruksintensitet og flere langsgående bussholdeplasser. Havnegata var ved byens

grunnleggelse et logistikkområde og er det fortsatt i dag. Plassen ved Rådhusgata utformes
som plass for opphold samt bedre forbindelsen til sjøsiden. Verdi: (+)
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Egsbroa (kryssing av Otra Sødal-Eg)
Konsekvensene av tiltaket er vurdert å være liten/ middels positiv dersom brua reserveres

for kollektivtrafikk og liten positiv dersom det åpnes for blandet trafikk på brua. Det er ikke
avklart om brua skal være ren kollektivbru eller ikke. Verdi: (+) uavhengig av avklaring.

E39, Gartnerløkka-Breimyrkrysset
Prosjektet er positivt for nærmiljøet i boligområdene og for kirkegården, mindre støy og

større avstand til veganlegget. Uheldig at grøntområder/ park forsvinner men erstattes med

nye grønne arealer. Situasjon for gående og syklende blir betraktelig bedre. Verdi: (+)

Fv456, Lumber – Auglandsbukta – Kjos:
Sykkelekspressveg Lumber-Auglandsbukta-Kjos: Strekket omfatter totalt ca 2000 meter

sykkelekspressveg som bidrar til å legge til rette for valg av miljøvennlig transportform.

Fotgjengere og syklister vil med sykkelekspressvegen få en effektiv ferdselsåre. Verdi: (+)

Kjoskrysset: Tiltaket bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten samt gir bedre gang-

/ sykkelveger og krysningsmulighet for Kjos/ Steindalen. Kollektivtrafikk prioriteres. Bidrar
til å legge til rette for valg av miljøvennlig transportform. Verdi: (+)

1.3.3

Naturmangfold

Biologisk mangfold, spredningsveger, leveområder for dyr, fugler, insekter mm. Funn av
fremmede arter håndteres i de respektive prosjektene med tiltak slik at man unngår
spredning.

Bilde 2: Utsnitt som viser lokaliteter av naturmangfold og høy/ viktig verdi
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E18, Håneskrysset-Gartnerløkka:
Håneskrysset: Tiltaksområdet ligger langs eksisterende vei og har generelt lite potensial for
artsrike miljøer og ingen av stor verdi. Det er registrert en lokalitet i nærhet til området av

stor verdi. Stor typisk sørlandsk eikeskog med verdi A og som er nasjonal viktig men den er
ikke i konflikt med tiltaket. Verdi: (0)

Ronakrysset: Flere observasjoner av nær truet arter fra naturbasen rødliste i nærheten av
krysset. Prosjektet medfør ingen endring. Verdi: (0)

Sykkelekspressveg Vollevann-Tordenskjoldsgate: Vollebekken og Prestebekken er begge

viktige sjøørretbekker og blir i ulik grad berørt av tiltaket. Begge er verdsatt til svært viktig. I
tillegg er det registrert en viltlokalitet i Otra som består av et viktig beiteområde for
andefugler. Verdi: (-)

Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate:
Ingen funn utover fremmede arter. Verdi: (0)

Egsbroa (kryssing av Otra Sødal-Eg)
Det er særlig verdiene knyttet til store trær i parkanlegget rundt sykehuset og den spesielle
kantvegetasjonen ved elvebredden som vil bli påvirket av prosjektet. Verdi: (-)

E39, Gartnerløkka-Breimyrkrysset
Det er registrert i artsdatabanken og naturbasen rødlistet art av typen småsalamander på

Hellemyr som blir berørt av nytt veganlegg. Verdi: (-)

Fv456, Lumber – Auglandsbukta – Kjos:
Sykkelekspressveg Lumber-Auglandsbukta-Kjos: Tiltaket medfører ingen endring av
naturmangfoldet utover Fiskåbekken. Verdi: (-)

Kjoskrysset: Landarealet til Kjosbukta naturreservat inngår i planområdet og berøres i liten

grad. Området er fredet som naturreservat etter lov om naturvern av 19.06.1970. Viktig
trekkområde for en rekke fuglearter som har verneverdi. Verdi: (-)

1.3.4

Kulturarv

Arkeologiske spor, historiske bygninger, plasser og minnesmerker, kulturhistoriske landskap

Bilde 3: Utsnitt som viser kulturarv av høy/ viktig verdi

9

E18, Håneskrysset-Gartnerløkka:
Håneskrysset: Det er registrert 4 bygninger i SEFRAK-register over eldre bygninger hvorav

det ene er foreslått revet i reguleringsplanen. Verdi: (-)

Ronakrysset: Ronakanalen som gammel ferdsel (ID157193) ikke fredet. SEFRAK-bygg i

området som kan berøres. Verdi: (-)

Sykkelekspressveg Vollevann-Tordenskjoldsgate: Marin lokalitet i Otra (ID100496) med

uavklart vernestatus. Verdi: (0)

Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate:
Det er i planarbeidet tatt høyde for at SEFRAK-byggene Smiths havnelager og Pir 6 med shed
skal bevares. Verdi: (0)

Egsbroa (kryssing av Otra Sødal-Eg)
Samlet sett har planområdet store kulturminneverdier. Utover masseuttak i fredet område er
prosjektets virkning i hovedsak visuell for kulturmiljøet. Størst negativ konsekvens for

enkeltmiljø er knyttet til Eg sykehus: gammel hovedbygning (ID148694), park og båthus.
Deretter Øvre Elveslette (ID178053). Verdi: (--)

E39, Gartnerløkka-Breimyrkrysset
Hensyn til Kvadraturen og Kristiansand kirkegård er begge viktige kulturminner og veier
tungt. Begge bevares i sin helhet i prosjektet. Verdi: (-)

Fv456, Lumber – Auglandsbukta – Kjos:
Sykkelekspressveg Lumber-Auglandsbukta-Kjos: arkeologisk kulturminne bolig/ bosetning

ved Lumber (ID106861). Kjos hovedgård (ID87023). Verdi: (-)

Kjoskrysset: det er ingen registrerte bevaringsverdige bygninger eller anlegg innenfor

planområdet. Verdi: (0)

1.3.5

Naturressurser

Landbruksareal, gårdsmiljøer og beitelandskap.

E18, Håneskrysset-Gartnerløkka:
Håneskrysset: Det er ingen kjente naturressurser innenfor planområdet. Verdi: (0)
Ronakrysset: Det er ingen kjente naturressurser innenfor planområdet. Verdi: (0)

Sykkelekspressveg Vollevann-Tordenskjoldsgate: det er ingen kjente naturressurser innenfor
planområdet. Verdi: (0)

Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate:
Det er ingen kjente naturressurser innenfor planområdet. Verdi: (0)

E39, Gartnerløkka-Breimyrkrysset
Det er ingen kjente naturressurser innenfor planområdet. Verdi: (0)
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Egsbroa (kryssing av Otra Sødal-Eg)
Arealbruken på et delområde er avgjørende for grad
av konsekvens. Det legges til grunn at det

resterende arealet skal videreføres som dyrket mark
i stedet for friområde. Verdi: (-)

Fv456, Lumber – Auglandsbukta – Kjos:
Sykkelekspressveg Lumber-Auglandsbukta-Kjos:

Medfører små inngrep i Kjosjordet og tap av dyrka
mark. Verdi: (-)

Kjoskrysset: Ingen landbrukseiendommer berøres av

tiltaket. Verdi: (0)

Bilde 4: Utsnitt som viser viktige lokaliteter
av naturressurser

Steg 4: Samlet vurdering for de ikke-prissatte temaene
Samlet vurdering
for ikke prissatte
temaer

Landskapskarakter

Friluftsliv/
byliv

Naturmangfold

Kulturarv

Naturressurser

E18,
HåneskryssetGartnerløkka

-

+

-

-

0

Ny Havnegate og
fv471 Vestre
Strandgate

0

+

0

0

0

Fv, Egsbroa,
kryssing av Otra

-

+

-

--

-

E39,
Gartnerløkka Breimyrkrysset

-

+

-

-

0

Fv456, Lumber –
Auglandsbukta Kjos
Samlet vurdering

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

Tabell 4: samlet alle delstrekk og alle tema .
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2 OPPSUMMERT VEKTING FOR DE IKKEPRISSATTE TEMAENE.
Samlet
vurdering for
ikke prissatte
temaer
Landskapskarakter

BMAgrunnlaget
(KVU/
Bypakke

Virkemiddelpakke 1 og 2

Kommentarer

-

-

Pakkene sine større prosjekter medfører
omfattende inngrep som vil kunne oppfattes
negative i ulik grad.

Friluftsliv/ Byliv

+

+

Pakkene legger opp til mindre bilavhengighet og
større andel reiser med miljøvennlig transport.
Tilrettelegging for gående og syklende ved hjelp
av lengre strekk med sykkelekspressveg bidrar til
flere folk i sentrum og dermed mer liv og aktivitet.
Byens attraktivitet øker.

Naturmangfold

-

-

Pakkene berører naturmangfold negativt men i
liten grad. De enkelte lokalitetene Vollebekken,
Prestebekken og Fiskåbekken har alle høy verdi.
Det samme gjelder Kjos naturreservat.

Kulturarv

-

-

Pakkene sine større prosjekter kan berøre viktige
kulturminner og arkeologiske spor i ulik grad.
Kvadraturen med Smiths havnelager og Pir 6 skal
bevares samt Kristiansand kirkegård. Ronakanalen
er gammel ferdsel og berøring av den trekker
vektingen ned.

Naturressurser

-

-

Pakkene berører to jordbruksarealer, ett på Kjos
og ett på Eg.

Tabell 5: oppsummert vektingen for de ikke-prissatte temaene.

God byutvikling = godt byliv
Effekten av å satse på økt byliv og attraktive byrom kan ikke beregnes i transportmodeller
eller nyttekostnadsanalyser. Økt attraktivitet i byene er imidlertid viktige argumenter for
nullvekstmålet, og har stor verdi. Dette temaet tas derfor inn under temaet om ikkeprissatte virkninger.

Det viktigste virkemiddelet på lang sikt er fokusert og konsentrert arealutvikling. For å få til
det må byutviklingen innbefatte fokus på byliv og røre i gatene slik at Kvadraturen blir et
12

levende bysentrum. Det er mye hyggeligere å oppholde seg i byen når det er flere som gjør

det samme. Attraktiviteten til byen øker når opphold i gatene oppfattes som trygt. Trygghet
er avgjørende for alle grupper. Et levende bysentrum skal by på opplevelse, mangfold og
utfoldelse. I byen ønsker man at mange mennesker skal bo, jobbe, handle og leve.

Etablering av parkeringshus og samtidig sanering av parkeringsplasser i gatene begrenser

bil- og letekjøring i bygatene og man oppnår bedre luftkvalitet og mindre støy. Sanering og

fjerning av gateparkeringsplasser gjør det mulig å omforme dagens forholdsvis store kjøre-

og trafikkarealer til «grønne» områder til utvikling av en mer attraktiv og trivelig by til glede
for gående og syklende samt opphold i bygatene. Gategrunn/ byrom kan rustes opp, man

kan skape gode bymiljø og legge til rette for aktivitet i gatene. Gående og syklende må gis
høyere prioritet i enkelte av bygatene og bilene må få en mindre dominant rolle.

Utbyggingen av Gartnerløkka vil løse mye av dagens trafikkutfordringer. Økte bomsatser,
parkeringsavgifter og lavere kollektivsatser vil også bidra til færre biler og bedre miljø.

Kildeliste:
•
•

Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen (2011)

E18 Timenes-Rona vest, Håneskrysset – fullt kryss. Reguleringsplan (2013)

PlanID:1353
•

Konsekvensutredning av trasevalg, E18 Vollevann-Oddemarka, sykkelekspressveg

(2015) PlanID: 1398

•

Konsekvensutredning av trasevalg, E18 Oddemarka-Tordenskjoldgate,

sykkelekspressveg (2015) PlanID:1395
•
•
•
•
•
•
•

Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate. Planbeskrivelse (2017) PlanID: 1448
Eg-Sødal. Ny bru. Ikke-prissatte konsekvenser (2016) PlanID:1429

E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset, planbeskrivele (2014) PlanID: 1384

Konsekvensutredning, E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet (2014) PlanID: 1380

Rv456 Vågsbygdveien. Konsekvensutredning (2006)

Fv456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien, planbeskrivelse (2014) PlanID: 1292

Kommunedelplan for sykkelekspressveg i Kristiansand, planbeskrivelse (2015)
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Statens vegvesen
Region sør
Ressursavdelingen
Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-sor@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen

BYUTREDNING KRISTIANSANDSREGIONEN

Notat om risikovurdering
Vedlegg

Region sør
Kristiansand kontorsted
Desember 2017

Gjennomførte risikovurderinger
Det er gjennomført risikovurdering av følgende prosjekter i bypakke Kristiansand:
-E18 Håneskrysset, reguleringsplan, rapport datert 11. september 2013

-E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet, reguleringsplan, rapport datert 9. september 2014

-Ny bru Sødal-Eg, reguleringsplan – to alternativer, rapport datert 13. oktober 2015

-Havnegata og fv471 Vestre Strandgate, reguleringsplan, rapport datert 25. august 2016
-Fv471 Lund torv, reguleringsforslag, rapport datert 19. januar 2017

-Sykkelekspressvegen, delstrekninger

E18 Håneskrysset
De største utfordringene som ble påpekt i dette prosjektet var fall på sykkelekspressvegen
og vanskelige siktforhold i undergang under rundkjøring på nordsiden av E18 samt

busslomme i avkjøringsfelt fra vest på sydsiden av E18. Foreslåtte tiltak til forbedring er tatt
til følge i videre planlegging.

E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet
Den foreslåtte løsningen medfører mye veksling og fare for feltskifteulykker. Atkomst til

tankanlegg og bensinstasjoner utgjør også en risiko. Vegens utforming vil også innby til et

høyere hastighetsnivå enn det som forutsettes skiltet. Det bør også vurderes flere planskilte
løsninger og bedring av siktforhold for gående og syklende.

Ny bru Sødal-Eg
Det sydlige alternativet (alt 2) med lysregulert X-kryss på østsiden ble vurdert å ha lavere

risiko enn alternativet med T-kryss lenger nord, selv om ingen av de vurderte løsningene ble

vurdert som optimale med tanke på framkommelighet for kollektiv og sykkel mellom Eg og
Sødal. Det ble anbefalt å etablere et kryssingspunkt der skolebarn kunne krysse Arnfeldsei

på østsiden av lyskrysset. Det ble også anbefalt å etablere sykkelveg med fortau på sydsiden
av brua.

Havnegata og fv471 Vestre Strandgate
Planen for ny Havnegate forutsetter at sykkelekspressveg føres parallelt ned til et

vrimleområde like ved Rutebilstasjonen. Syklister i høy hastighet nedover kombinert med
kryssende passasjerer fra ferge vurderes som en utfordring. Det er også en del
usikkerhetsmomenter knyttet til godstog til og fra kontainerhavna.

Vestre Strandgate forutsettes i stor grad forbeholdt kollektivtrafikk. Det ble vurdert to

alternative prinsipper for kollektivtrafikk, med sideplassert og midtstilt kollektivfelt samt

egne kollektivsignaler. Ingen av disse løsningene ble vurdert å ha en akseptabel risiko, da
det innebar utradisjonelle og kompliserte løsninger.

Det ble derfor jobbet videre med en enklere løsning som både ble vurdert å ha en akseptabel
risiko og en tilfredsstillende avvikling for kollektivtrafikken.

Fv471 Lund torv
Det ble gjort risikovurdering av to alternative løsninger. I utgangspunktet ble ingen av

løsningene ansett som gode, spesielt med tanke på forholdene for syklister. Det er også
knapt med plass til de kollektivløsningene som er ønskelig.

Midtstilt kollektivfelt ble ikke anbefalt, da det medførte store utfordringer for gående og
syklende med lange kryssingsavstander og en del konfliktpunkter.

Sideplasserte kollektivfelt ga noe bedre forhold, og ble derfor anbefalt som utgangspunkt for
videre detaljering.

Sykkelekspressvegen i Kristiansand
Risikovurdering Vollevann-Oddemarka
Gruppa kom frem til at de alvorligste sikkerhetsproblemene var knyttet til undergang ved
Vollevannet og ved Kløvertunet samt bratt bakke gjennom Vollebakken. Det ble foreslått
ulike tiltak som antas å redusere risikoen. Tiltakene ble innarbeidet i planforslaget.
Risikovurdering Oddemarka-Tordenskjoldsgate
Dagens løsning ble vurdert opp mot 2 alternative løsninger, lilla og grønn korridor.

Alternativ 1 – lilla korridor går parallelt med og nært på til Oddernesbrua. Alternativ 2 –

grønn korridor krysser Otra sør for Roklubben sine lokaler og ilandføres sør for Øvre
Fergested.

Gruppa anbefaler å gå videre med alternativ 2 (grønn korridor) og innarbeide de foreslåtte
tiltakene. Det vil ikke være en akseptabel løsning dersom traseen fra ny bru bare føres
direkte inn i Tordenskjoldsgate.
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