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Forord
Hensikten med byutredningen i Kristiansandsregionen har vært å belyse virkemidler og kostnader
for å oppfylle målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange,
også kalt nullvekstmålet for persontransport med bil. Byutredningen skal være et kunnskapsgrunnlag
for forhandling om en framtidig byvekstavtale.
Byutredningen synliggjør ulike måter å nå nullvekstmålet på. Det konkluderes ikke med én
anbefaling. Hvilke virkemidler som skal innføres, vil bli avgjort i forhandlingene om byvekstavtale.
Prosjektgruppen for byutredningen har bestått av representanter fra Statens vegvesen,
Jernbanedirektoratet, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, samt en representant for
kommunene i Kristiansandsregionen for øvrig. Kristiansandsregionen består foruten Kristiansand
kommune av Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner. Statens
vegvesen har ledet arbeidet.
Organiseringen av byutredningen bygger på «Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen», nå
«Byvekstavtale for Kristiansandsregionen». Styringsgruppen er den samme, men Vegdirektoratet har
ledet styringsgruppen. Ved styringsgruppens to siste møter har ordførerne i alle de syv kommunene i
Kristiansandsregionen deltatt.
Transportmodellberegninger og samfunnsøkonomiske analyser er utført av Norconsult AS. Det er
brukt regional transportmodell (RTM) og beregningsverktøyet EFFEKT i dette arbeidet. Utredningen
er gjennomført i tråd med sentrale retningslinjer for metodebruk og analyser utarbeidet av
Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet.
Arbeidet med byutredningen har vært preget av et godt samarbeid mellom alle aktørene og av
konstruktive innspill gjennom hele prosessen. Vi takker for samarbeidet.

Kristiansand, desember 2017
Statens vegvesen Region sør
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Kapitelene i byutredning i Kristiansandsregionen har følgende struktur.
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SAMMENDRAG
Byutredning Kristiansandsregionen belyser hvilke virkemidler som må innføres for å oppfylle målet
om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, også kalt nullvekstmålet. Byutredningen vil være et faglig grunnlag inn i forhandlingene om byvekstavtale. Det er
synliggjort ulike måter å nå nullvekstmålet på, men det konkluderes ikke med én anbefaling. Hvilke
virkemidler som skal innføres og hvilket område som skal omfattes vil bli avgjort i forhandlingene om
byvekstavtale.
I utredningen er det definert at nullvekstmålet er oppnådd dersom trafikkarbeidet, det vil si antall
kjørte kilometer, i 2030 er på samme nivå som i 2016. Gjennomgangstrafikk, mobil tjenesteyting og
lett og tung næringstrafikk er unntatt fra nullvekstmålet, og denne trafikken er tillatt å vokse.
I Kristiansandsregionen foreligger «Grunnlagsdokument for bymiljøavtale for Kristiansandsregionen», som omfatter regionens prioriteringer av tiltak innenfor samferdsel i årene framover.
Eksempelvis sykkelekspressveg, økt kollektivtilbud og flere bomstasjoner. Grunnlagsdokumentet
har vært utgangspunktet for byutredningen. Analysene som er gjort viser imidlertid at tiltakene som
ligger i grunnlagsdokumentet ikke er nok for å nå nullvekstmålet. Det har derfor vært nødvendig å se
på innføring av ytterligere virkemidler.
Det er gjennomført beregninger i en transportmodell for å teste effekten av ulike virkemidler. Det er
gjort beregninger med ulike bomtakster og bompengeopplegg, parkeringsrestriksjoner, framkommelighetstiltak, endringer i kollektivtilbud og -satser, samt alternativer for framtidig arealbruk.
Det er tatt ut resultater for avtaleområdet, som omfatter Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla,
Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner, og den nye storkommunen bestående av Kristiansand,
Søgne og Songdalen.
Beregningene viser at det er de restriktive virkemidlene, samt fortettet arealbruk, som gir størst
reduksjon i trafikkarbeidet. Bompengeinnkreving er det restriktive virkemiddelet som har størst effekt
for å redusere trafikkarbeidet. Beregningene har også vist at det å bygge tettere, slik at folk i større
grad kan gå og sykle, reduserer trafikkarbeidet. Fortettet arealbruk er derfor et viktig virkemiddel som
vil gi stor effekt spesielt på lengre sikt.
Med bakgrunn i beregningene som er gjort er det satt sammen tre ulike virkemiddelpakker som
alle oppnår nullvekstmålet. Virkemiddelpakkene er presentert i to varianter, der nullvekst oppnås i
henholdsvis storkommunen og avtaleområdet. Virkemiddelpakkene er kun eksempler på pakker. Det
er i forhandlingen om byvekstavtale at den endelige sammensetningen av virkemidler skal avgjøres.
De tre virkemiddelpakkene er:
- Virkemiddelpakke 1 – det er fokusert på å oppnå nullvekst med bilrestriktive tiltak,
		 hovedsakelig ved økning i bomtakstene
- Virkemiddelpakke 2 – det er fokusert på å oppnå nullvekst med en kombinasjon av flere
		 virkemidler, hhv. reduserte kollektivsatser, økte bomtakster og parkeringsavgifter
- Virkemiddelpakke 3 – det er fokusert på å oppnå nullvekst hovedsakelig ved hjelp av en mer
		 konsentrert arealbruk
Det er gjennomført samfunnsøkonomisk analyse av virkemiddelpakkene. Samlet netto nytte er
positiv for alle virkemiddelpakkene.
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Det er flere tiltak som en ikke klarer å kvantifisere effekten av i modellberegningene. Dette gjelder
f.eks. betydningen av god drift og vedlikehold av gange- og sykkelvegene for å øke bruken,
kampanjer og annet holdningsskapende arbeid og teknologisk utvikling. Slike virkemidler er likefullt
viktig å prioritere, og vil kunne ha en betydelig effekt på framtidig transportmiddelfordeling, og
dermed på trafikkarbeidet.
Analysene som er utført i byutredningen har synliggjort at det er utfordrende å nå nullvekstmålet i
Kristiansandsregionen. Dette skyldes blant annet at:
- Det er høy befolkningsvekst i regionen. Økt befolkning er den viktigste kilden til økt bilbruk,
		 og dette fører til at en må innføre sterke restriktive tiltak for å begrense biltrafikken.
- Avtaleområdet er stort og med til dels spredt befolkning. Det er behov for mer restriktive
		 virkemidler for å nå nullvekst i avtaleområdet, enn i den nye storkommunen. Dette skyldes
		 dels sterk befolkningsvekst i omegnskommunene, men også fordi andelen av reisene
		 som skjer med personbil gjennomgående er høyere her enn i Kristiansand. For en del av
		 omegnskommunene er det imidlertid ikke gode alternativer til bilbruk.
- Lav befolkningstetthet gjør det vanskeligere å tilrettelegge for et effektivt og godt
		kollektivtransporttilbud.
- Det er allerede etablert en bompengeordning, noe som betyr at mye av effekten av dette
		 virkemiddelet allerede er realisert.
Beregningene viser at det må innføres sterke restriktive virkemidler for å oppnå nullvekst. Disse
virkemidlene trenger ikke nødvendigvis å innføres med full styrke på kort sikt, og det bør legges
opp til en gradvis innføring av virkemidlene. Gradvis innføring vil gi mulighet til å ta hensyn til
sosioøkonomiske effekter, og vil gi mulighet til å justere nivået etter hvert som en ser effekten av
gjennomførte tiltak.
Statens vegvesen har ledet arbeidet med byutredningen. I arbeidet har også Jernbanedirektoratet,
Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Kristiansandsregionen deltatt.
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1.1

Bakgrunn for byutredningene

Transportetatene har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide 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 gange (også kalt nullvekstmålet for persontransport
med bil). Byutredninger skal gjennomføres for hver av de ni byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler, dersom ikke utredningsbehovet er dekket eller vil bli dekket på annen måte.
Det er to primære hensikter med byutredningen:
Trinn 1. 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 framtidig
			 byvekstavtale. Trinn 1 skal ligge til grunn for forhandling om byvekstavtale.
Trinn 2. Den skal også være et bidrag til arbeidet med neste revisjon av Nasjonal transportplan
			 (NTP 2022–2033).
Denne rapporten omhandler trinn 1. Utredningen knyttet til trinn 2 skal ferdigstilles innen utgangen av
2018.

1.2 Mandat
Vegdirektoratet har gitt mandat[1] for byutredningen i Kristiansandsregionen i notat datert 20.
mars 2017. I mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen i
Kristiansandsregionen.
Det framgår av mandatet at byutredningen skal svare ut utredningsbehovet knyttet til inngåelse av
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 gange. 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 byvekstavtale.
I mandatet står det at byutredningen skal presentere analyser av flere virkemiddelpakker som alle
når nullvekstmålet. Den konkrete sammensetningen av virkemiddelpakkene skal avgjøres av partene
i samarbeid. Anbefalt konsept i KVU for Kristiansandsregionen og Grunnlagsdokument for bymiljøavtale for Kristiansandsregionen skal være et utgangspunkt.
Transportetatene har en felles metodikk for transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger
som skal benyttes i byutredningene [2].
I følge mandatet bør byvekstavtalen 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 byvekstavtale omfatter Kristiansand kommune og evt. omegnskommunene (Birkenes, Iveland, Lillesand,
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 arbeidsmarkedsregionen. Arealplanleggingen i omegnskommunene påvirker muligheten for Kristiansandsregionen til å oppfylle målet. Det må vurderes om også tiltak i omegnskommunene skal inngå i
byutredningen.
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2.1

Geografi

Kristiansandsregionen består av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla
i Vest-Agder og Iveland, Lillesand og Birkenes i Aust-Agder. Kristiansand er regionhovedstad.
Alle kommunene omtales som avtaleområdet, der dette er naturlig.

Figur 2-1: Kart over kommunene i avtaleområdet og storkommunen

De syv kommunene samt begge fylkeskommunene inngår i ATP-samarbeidet1. Samarbeidet styres
av et eget politisk utvalg, ATP-utvalget. ATP har som formål å ivareta samarbeidet i regionen innen
areal- og transportforvaltningen på tvers av kommune- og fylkesgrense. Det foreligger en felles
areal- og transportplan: Regional plan for Kristiansandsregionen 2011–2050.
Kristiansand, Søgne og Songdalen blir én kommune fra 1.1.2020. Navnet på den nye kommunen blir
Kristiansand. For oversikten skyld er den nye kommunen i rapporten kalt storkommunen.
Det ble i 2011 utarbeidet en konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
(KVU). KVUen omfattet Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand og Birkenes. Iveland
kommune var ikke en del av KVUen, men kommunen er senere innlemmet i ATP-samarbeidet.

1

ATP-samarbeidet, dvs. Areal- og transportplansamarbeidet
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2.2 Næringsliv og befolkning
2.2.1

Befolkning

Kristiansand er Norges femte største by med 88 450 innbyggere, mens Kristiansandsregionen har til
sammen 137 500 innbyggere (2016). I følge Statistisk sentralbyrå sine beregninger vil folketallet øke
til rundt 164 100 innbyggere i 2030.
Befolkningsveksten er blant landets høyeste, og i årene fram mot 2030 blir det om lag 26 600 nye
innbyggere i regionen. Dette gir grunnlag for vekst og utvikling, mer handels- og servicevirksomhet
og mer liv i byene og tettstedene. Men det vil også føre til større belastning på vegnettet, redusert
framkommelighet for næringslivets transporter, økt press på arealbruken og større miljøbelastning
hvis ikke det iverksettes tiltak som endrer innbyggernes reisevaner.
Den nye 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.
Folketall 2016

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 %

6 420

7 730

1 310

20,4 %

1017 Songdalen
1018 Søgne

1)

Folketall 2030

11 260

13 860

2 600

23,1 %

Sum alle kommuner

137 500

164 100

26 600

19,4 %

Herav: Storkommunen1)

106 100

125 400

19 300

18,2 %

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

Tabell 2-1: Framskrevet befolkning og befolkningsvekst i Kristiansandregionen. (SSB-MMMM)

Kristiansand har med Universitet i Agder (UiA) en stor andel studenter.

2.2.2

Næringsliv

Kristiansandsregionen har et internasjonalt rettet næringsliv. Næringslivet i regionen opplevde fram
til 2014 en betydelig vekst, men i de senere årene har det vært nedgang i petroleumsnæringen
og dette har gitt konsekvenser for regionen. Regionen markerer seg fortsatt som verdensledende
innenfor boreteknologi, hydraulikk og metallforedling.
Kristiansand besitter de største arbeidsplassene. Det er flere store private arbeidsplasser innen oljerettet næring. Av offentlige arbeidsplasser er Sørlandet sykehus HF og Universitetet i Agder (UiA)
blant de største. De største arbeidsplasskonsentrasjonene finnes i Kvadraturen, Eg, på Lund og i
Sørlandsparken.
De omkringliggende kommunene har en stor andel av innbyggere som pendler til jobb i Kristiansand.
Innpendlingen til Kristiansand fra de seks omkringliggende kommunene er betydelig større enn den
totale utpendlingen fra Kristiansand, se tabell 2–2 under.
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Bostedskommune
Arbeidskommune

0926
Lillesand

0928
Birkenes

0935
Iveland

1001
Kristiansand

1014
Vennesla

1017
Songdalen

1018
Søgne

0926 Lillesand

2 470

247

4

634

72

17

25

0928 Birkenes

175

1 136

14

131

52

6

3

0935 Iveland

4

30

239

41

124

4

0

1 426

573

152

34 432

2 869

1 358

2 111

1014 Vennesla

25

65

104

895

2 943

81

66

1017 Songdalen

12

13

10

927

135

999

373

1018 Søgne

12

17

8

604

83

215

2 151

1001 Kristiansand

Tabell 2-2: SSB; Tabell 03321 (Sysselsatte per 4. kvartal, etter arbeidssteds- og bostedskommune.
Pendlingsstrømmer (K)). Tabellen viser absolutte tall bare mellom knutepunktkommunene i 2016.

Sørlandsparken er en stor næringspark med bl.a. detaljhandel, byggevarer, bilforretninger, møbelforretninger, kontor, lager, logistikk, industri og produksjon, og ligger ca. en mil øst for sentrum.
Sørlandssenteret er Skandinavias største kjøpesenter målt i areal, og har ca. 4,7 millioner besøkende
hvert år2.
Landsdelssenteret Kvadraturen møter sterk konkurranse fra Sørlandsparken på handel. Åpningen av
«nye» Sørlandssenteret i 2013 er en medvirkende årsak. Det er politisk vedtatt at tjeneste, kultur- og
opplevelsesbransjen skal styres mot Kvadraturen, og dette blir en avgjørende faktor for å bevare
Kvadraturen som et urbant bysentrum for regionen.

2.3 Samferdsel
2.3.1

Reisevaner og transportstrømmer

Reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 (RVU 2013/2014) viser at befolkningen i Kristiansandsregionen i snitt foretar 3,3 reiser pr. dag. Gjennomsnittreisen i Kristiansandsregionen er ca. 12 kilometer lang og varer i 21 minutter. En gjennomsnittreise er lengst blant bosatte i Lillesand og Birkenes
og kortest blant befolkningen i Kristiansand kommune. Hver person i Kristiansandsregionen reiser
til sammen 44 kilometer i løpet av en dag i snitt. Det er små forskjeller i reiseomfang mellom kommunene som inngår i Kristiansandsregionen. I RVUen er det også brukt median som mål på hva som
er den typiske reiselengden, og da blir bildet noe annerledes. Den typiske reisen er da på 4 kilometer.
Bak en gjennomsnittlig reiselengde på ca. 12 kilometer er det altså noen svært få lange reiser som
trekker snittet opp.
De aller fleste daglige reisene er korte. 13 prosent av reisene er mindre enn 1 kilometer og ytterligere
25 prosent er under 3 kilometer. 19 prosent av reisene er 10 kilometer eller mer.
Til sammen utgjør bilreisene 64 prosent av alle de daglige reisene i Kristiansandsregionen. Bilførerandelen er på 56 prosent og bilpassasjerandelen er på 8 prosent. For øvrig er 19 prosent av reisene
gangturer, 8 prosent er sykkelturer og 6 prosent er kollektivreiser.

2

Tall hentet fra Sørlandssenteres nettside.
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Transportmiddelfordeling på daglige reiser
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Transportmiddelfordeling på daglige reiser, i prosent. 2005–2013/14. Kilde: RVU 2013/14.

I følge RVU 2013/2014 utgjorde bilturer (bilførerturer) 51 prosent av alle daglige reiser i Kristiansand.
Dette er en økning på 3 prosentpoeng siden 2009. I tillegg vokste befolkningen i Kristiansand
kommune med 5,5 prosent i samme perioden, noe som betyr at samlet antall turer med personbil har
økt. Det tilsier at også trafikkarbeidet med personbil har økt.
Bilførerandelen er høyere i omegnskommunene enn i Kristiansand. Andelen var 70 prosent i
Vennesla, 63 prosent i Søgne/Songdalen og 61 prosent i Lillesand/Birkenes, altså 10–19 prosentpoeng høyere enn i Kristiansand.

Figur 2-3: Reisemiddelfordeling blant befolkningen i Kristiansandsregionen, basert på informasjon
på grunnkretsnivå. Kilde: RVU 2013/14. Iveland har for lav svarprosent til at de er med i RVU.
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Personer som bor i Kristiansand sentrum reiser mindre med bil og går og sykler mer enn de som er
bosatt i resten av regionen. Blant de som bor i Kristiansand sentrum er bilførerandelen 35 prosent,
gangeandelen på 34 prosent og sykkelandelen på 19 prosent.

Reisevaner
70 %

Kristiansandregionen

60 %

Kristiansand sentrum

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Bil

Kollektiv

Sykkel

Gange

Annet

Figur 2-4: Figuren viser en prosentvis andel av den totale reisemengden. Kollektivandelen ligger på 6 prosent.
Kilde: RVU 2013/14.

De fleste reisene foregår innad i egen kommune. Som eksempel kan nevnes at 91 prosent av alle
reiser som ender i Kristiansand kommune starter også her.
RVU 2013/14 viser at 92 prosent av den voksne befolkningen i Kristiansandsregionen har førerkort
for bil. Førerkortandelen gikk litt opp fra 2009 til 2013/14. Det er en noe høyere førerkortandel blant
personer i aldersgruppen 45–54 år, yrkesaktive, personer med høyere utdanningsnivå og med høy
inntekt.
Hver husholdning har i gjennomsnitt tilgang til 1,4 biler. Andelen av befolkningen som bor i en husholdning uten tilgang til minst én bil er på 11 prosent.
Passeringsstatistikk i bompengeringen viser en klar økning i antall el-biler. Pr. august 2017 er 7–8
prosent av passeringene i bomringen med el-bil.

2.3.2

Kollektivtrafikk

Buss
RVU 2013/14 viser at det har vært en liten nedgang i prosentandelen kollektivreisende i Kristiansand
kommune fra 2005 til i dag. I følge RVU 2013/2014 bor 67 prosent av befolkningen i Kristiansandsregionen innenfor 500 meter fra en holdeplass for buss eller tog. 25 prosent har et godt kollektivtilbud som går minst 4 ganger i timen. Tilgangen er en god del bedre i sentrum enn i resten av
regionen. Kollektivreisene er i snitt de lengste reisene. Selv uten flyreisene, er en gjennomsnittlig
kollektivreise på 16,7 kilometer. En gjennomsnittlig kollektivreise er lengst i Songdalen/Søgne (32,2
km) og kortest i Kristiansand sentrum (10,1 km). En gjennomsnittlig kollektivreise tar 42 minutter.
Ansvaret for driften av kollektivtransporten er skilt ut i et eget selskap, Agder Kollektivtrafikk AS
(AKT). Selskapet er eid av Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand

15

BYUTREDNING KRISTIANSANDSREGIONEN :: SITUASJONSBESKRIVELSE

kommune. AKTs ansvar omfatter: Ruteplanlegging, skoleskyss, informasjon, markedsføring og
ruteopplysning. AKT kjøper busstjenester fra ulike transportører. AKT har takstmyndighet for kollektivtrafikken.
På dagens vegnett rammes bussene av rushtidskøer på lik linje med personbiltrafikken. Det er fremkommelighetsproblemer på flere strekninger.
Kollektivandelen i hele Kristiansandsregionen er lav, og ligger under landsgjennomsnittet. Tall fra
Agder kollektivtransport sin årsrapport i 2016 viser at det ble foretatt rundt 12 874 000 passasjerreiser
i Vest-Agder fylke. Det utgjorde en økning i antall reiser på 415 000 reiser fra 2015 til 2016. Det er en
økning i antall passasjerer både i Kristiansandsregionen og i resten av fylket. 78 prosent av passasjerreisene finner sted i Kristiansandsregionen.
Kristiansand kommune
Kristiansand har i store deler av kommunen god kollektivdekning i rush og dette gjelder særlig på det
som kalles metroaksen. I tillegg har flere av de større bydelene god bussdekning, men bydelene er
ofte store i areal så avstand til bussholdeplass fra bopel kan flere steder være lengre enn de anbefalte
500 meter. I denne sammenheng anser vi 4–6 avganger pr. time i rush som god.
Omegnskommunene
Av de øvrige seks kommunene i regionen har kommunene Søgne, Songdalen og Vennesla god
buss-dekning i rush både på morgen og ettermiddag. Lillesand, Birkenes og Iveland har et dårligere
tilbud. Det er etablert park&ride-plasser flere steder i omegnskommunene for å lette overgangen fra
bil til buss.
Kommuner utenfor Kristiansandsregionen
Bo- og arbeidsmarkedet for Kristiansandsregionen strekker seg lengre enn de syv kommunene. Det
bor, arbeider og pendler fra og med Lindesnes/Mandal i vest til og med Arendal/Grimstad i øst. Bussdekningen på dette strekket varierer med to-tre avganger pr. time.
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Stamnett for buss
Trasékart Kristiansandsområdet
Kristiansandsområdet Line
Line map
map Kristiansand
Kristiansand area
area
Trasékart
ORDINÆRE RUTER / ORDINARY LINES
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Flekkerøy-Kvadraturen-UiA-SørlandsparkenDyreparken-IKEA

01

Kvadraturen-Lund-Sørlandsparken

A1

Trasékartet viser en forenklet oversikt over busstilbudet i Kristiansandsområdet.
For å differensiere mellom de enkelte busslinjene, er disse er markert med ulike farger
i trasékartet. Svart markert strek viser til fellestrasé som benyttes av flere busslinjer.
Pilene indikerer kjøreretning, og utvalgte bussholdeplasser og knutepunkt langs traséen
er merket.
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The line map shows a simplified overview of the bus service in the Kristiansand area.
To differerentiate between the various bus routes, the lines are marked with various
colours on the line map. The black marked line refers to a shared line used by several
buses. The arrows indicate travel direction, and selected bus stops and junctions along
the route are marked.
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SIST OPPDATERT FEBRUAR 2017. Linje-/traséendringer kan forekomme om sommeren,
på helligdager og grunnet vei-og anleggsarbeid. For detaljert informasjon – ring
ruteopplysningen tlf. 177, sjekk ruteplan eller reiseplanlegger på www.akt.no
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LATEST UPDATE FEBRUARY 2017. Line changes may occur during the summer, on
bank holidays and due to road and construction work. For detailed information – call
our customer service tel. 177, check our bus time tables or travel planner at www.akt.no
*

M1 eastbound has IKEA as its last bus stop, while Sørlandssenteret øst is the first
bus stop westbound. 01 eastbound has Sørlandssenteret øst as its last bus stop,
while IKEA is the first bus stop westbound.

Figur 2-5: Dagens kollektivnett – trasekart for bussen i Kristiansandsområdet.

Jernbane
Sørlandsbanen fra Oslo via Kristiansand til Stavanger har en viktig rolle som forbindelse mellom Sør-,
Øst- og Vestlandet. Toget har 16 avganger daglig og kjører både som dagtog og nattog. Dette gir
tilnærmet to-timers-intervall gjennom driftsdøgnet, og er nå landets beste frekvens på fjerntogstrekningene. I 2009 fikk banen dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes, mens resten av banen
er enkeltsporet. Persontogtrafikken på bl.a. Sørlandsbanen skal konkurranseutsettes fra sommeren
2019.
Det har vært et økende antall reisende med Sørlandsbanen. Totalt ble det registrert 981 000
passasjerer mellom Oslo og Stavanger i 2015.
I tillegg til Kristiansand stasjon er det stasjoner på Vennesla og Nodeland (Songdalen). Reisende
fra Songdalen kan benytte det regionale togtilbudet for arbeidsreiser til/fra Kristiansand, men det
er begrenset frekvens og få som benytter seg av denne muligheten. Dagens avgangstider til/fra
Vennesla egner seg lite for pendlere. For begge kommunene gir bussen relativt god frekvens og
meget god geografisk dekning.
I 2016 ferdigstilte Jernbaneverket (nå Jernbanedirektoratet) KVU Grenlandsbanen om sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. I KVUen anbefales det en trasé som vil redusere reisetiden
mellom Oslo og Kristiansand med en time. Inntil videre er ferdigstillelse av prosjektet satt til 2035.
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2.3.3

Sykkel og gange

Kristiansand kommune har i flere år arbeidet målrettet for å øke sykkelbruken. Av de større byene i landet
har Kristiansand høyest andel sykkelreiser. 10 prosent av alle reiser i Kristiansand gjøres med sykkel.
ATP-utvalget vedtok i 2011 en egen sykkelstrategi og sykkelhandlingsplan, og denne ligger til grunn
for sykkelsatsingen i regionen. Den vedtatte målsettingen er en dobling av sykkelandelen i regionen
fra 2010 til 2020. Dette tilsvarer en sykkelandel på 11 prosent i 2020.
Kristiansandsregionen har i dag omtrent 250 km med gang- og sykkelveg. I de senere årene er det
brukt vesentlig med midler til sykkeltiltak, og også til ulike kampanjer for å øke sykkelbruken.
Sykkelandelen i regionen er på 8 prosent. Kristiansand sentrum skiller seg positivt ut med en
sykkelandel på 19 prosent. I de omkringliggende kommuner er sykkelandelen 4–7 prosent, mens
gangeandelen varierer fra 13–18 prosent.
I følge RVU 2013/14 er 15 prosent av sykkelturene i regionen under 1 kilometer, mens 47 prosent er
mellom 1–2,9 kilometer. Til sammen er 62 prosent av sykkelturene under 3 kilometer. 7 prosent av
sykkelturen er 10 kilometer eller mer.
Gangreisene er mange, men korte. 47 prosent er kortere enn 1 kilometer, og til sammen er 80 prosent
av gangturen under 3 kilometer.

2.3.4

Belønningsmidler

Kristiansandsregionen har avtale om belønningsmidler fra staten fram til og med 2019. Staten bidrar
med 120 mill. kr. i 2017, og 90 millioner kr. årlig i 2018 og i 2019 så lenge målene i avtalen oppnås.
Betingelsene fra staten er nullvekst i personbiltrafikken målt i bomstasjonene i perioden 2017–2019
med sammenlikningsår 2016. Trafikken skal med andre ord ikke være høyere ved utgangen av
perioden enn ved inngangen av perioden. Måloppnåelse måles ved tellinger over bomsnittene. De
siste målingene for perioden 2012-2017 (3. kvartal) viser at persontrafikken har gått ned med ca. 2,6
prosent målt over bomsnittene.
Formålet med avtalen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved
å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med
personbil. Ved inngåelse av byvekstavtale vil byvekstavtalens målsetting og oppfølging overta for
målet i belønningsavtalen.
Kristiansandsregionen hadde også belønningsavtale for perioden 2013–2016. I denne fireårsperioden ble det mottatt 350 millioner kroner i belønningsmidler fra staten.

2.3.5

Dagens vegnett og vegtrafikk

Kristiansand er et regionalt knutepunkt med vegforbindelser østover på E18, vestover på E39 og
nordover på rv. 9. Byen er også et knutepunkt for jernbanen øst-vest, og havna med ferje- og godsforbindelse til kontinentet.
Gartnerløkka er et sentralt punkt i vegsystemet, og jernbanestasjonen, havna (person- og godstrafikk) og rutebilstasjonen ligger innenfor et svært konsentrert område. Det er stor trafikkbelastning
med avviklingsproblemer i rush. Trafikksystemet er sårbart fordi innfarten fra både øst og vest er
eneste innfart. Kø på E18/E39 gir raskt negativ effekt med kø/blokkeringer ut på sidevegsystemet.
Omkjøringsmulighetene er begrenset og lokalvegsystemet er lite egnet til omkjøring da dette i det
vesentlige består av bolig- og bygater. Dette er betenkelig sett ut fra beredskapsmessig hensyn.
I Nasjonal transportplan for 2018–2029 legges det opp til å starte utbygging av E18/E39
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E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, forutsatt tilslutning om bompengefinansiering. Prosjektet vil bidra
til gode trafikkforhold for alle trafikantgrupper sentralt i Kristiansand.
Nye Veier skal bygge ny E39 fra Kristiansand til Sandnes. Første delstrekning, Kristiansand vest –
Mandal øst, planlegges startet opp i løpet av 2018. Prosjektet Ytre ringveg rundt Kristiansand ligger
også inne i Nye Veiers portefølje, men er ikke blant Nye Veier sine prioriterte vegstrekninger pr.
desember 2016.

2.3.6

Trafikantbetaling

Samferdselspakke fase 1 for Kristiansandsregionen ble vedtatt av Stortinget i desember 2009. Den
finansierer tiltak for nær 2 mrd. 2016-kr. Prosjektet fv. 456 Kolsdalen–Lumber på Vågsbygdveien
utgjorde rundt to tredeler av dette. Midlene er ellers 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.
Bompengepakken er revidert to ganger. I 2013 sluttet Stortinget seg til innføring av tidsdifferensierte
bompengetakster. I 2017 ble dagens bompengeordning vedtatt forlenget med 2 år, fra og med 2018.
De økonomiske rammene ble da utvidet med 530 mill. kr. Samlet ramme for fase 1 er etter dette om
lag 2,8 mrd. kr i dagens kroneverdi.
Takstene for lette kjøretøy er 21 kr i rushtid (06.30-09.00/14.30-17.00) og 14 kr utenom rushtid.
Takstgruppe 1 (lette kjøretøy) med bompengebrikke med gyldig avtale får 20 prosent rabatt.
Tunge kjøretøy betaler 36 kr i rushtid, og 24 kr utenom rushtid. Det gis ikke brikkerabatt for denne
kjøretøygruppen. Det er ordning med timesregel, samt et passeringstak på 50 passeringer i
måneden for begge takstgruppene. El-biler passerer gratis.
Forlengelsen av Samferdselspakken (2017) skal blant annet finansiere prosjektering av E39
Gartnerløkka–Kolsdalen, og annen planlegging og forberedende arbeider. Videre er ombygging av
Håneskrysset på E18 til et fullstendig planskilt toplanskryss et prioritert tiltak. Forlengelsen omfatter
også midler til sykkel- og kollektivtiltak som er høyt prioritert i arbeidet med en byvekstavtale for
Kristiansandsregionen.

2.3.7

Parkering

RVU for 2013/2014 viser at 74 prosent av de yrkesaktive i Kristiansandsregionen har tilgang til gratis
parkeringsplass hos arbeidsgiver. Hvor arbeidsplassen er lokalisert har stor betydning for om man
har gratis tilgang til parkering eller ikke. Det er vesentlig færre som har gratis tilgang til parkering hos
arbeidsgiver blant de som har arbeidsplass i Kristiansand sentrum enn i resten av kommunen og
ellers i regionen.
Det er god parkeringsdekning i Kristiansand sentrum. Det er i dag totalt ca. 4 500 plasser allment
tilgjengelige i Kvadraturen. Dette inkluderer både gateparkering og kommunale og private anlegg
(ekskl. ren bosone). Inkluderes alle private store og små anlegg som tilbyr privat parkering, så finnes
det trolig totalt 9–10 000 parkeringsplasser i Kvadraturen i dag.
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Figur 2-6: Kart som viser status for parkering i Kvadraturen pr. april 2016. Grønne felt er kommunale parkeringsanlegg, rosa felt er private parkeringsanlegg og blå linjer er gateparkering, både avgifts- og bosoneparkering. Brune felt er private plasser i bakgårder, kjellere og i havna/på Lagmannsholmen som ikke
er åpne for allmennheten.

Fra 1. desember 2017 ble det innført betalingsplikt for parkering også for el- og hydrogenbiler i
Kristiansand. Dette gjelder også gateparkering.
Gatebruksplanen3 legger opp til en reduksjon av gateparkeringsplasser i sentrale deler av Kvadraturen. Parkeringsplassene skal flyttes fra gateplan og inn i parkeringsanlegg. Dermed frigjøres arealer til
attraktiv byutvikling, samtidig som bilens tilgjengelighet til byen opprettholdes. Planen legger ikke opp
til bilfritt sentrum, men at bilen får en mindre dominerende rolle enn i dag. Det er foreløpig ikke bestemt
framdrift for gjennomføring av tiltakene, men foreløpig er framdriften delt inn i to faser i en tiårsperiode,
hhv. 2017–2022 og 2022–2027, samt noe tiltak etter 2027. I fase 1 legges det opp til å fjerne ca. 255
parkeringsplasser på gateplan, mens det i fase 2 legges opp til å fjerne 160 plasser.
Omegnskommunene har ikke avgiftsbelegging, men noen har begrensing på parkeringstid.

2.3.8

Godstransport og bylogistikk

Kristiansand Havn KF er stamnetthavn. Havna er en av landets største og viktigste containerhavner.
Containerterminalen ligger i dag på Lagmannsholmen midt i bykjernen av Kristiansand. Gjennom
havnestrukturvedtaket fra 2013 er det besluttet at containerterminalen på lang sikt skal flyttes ut av
sentrum til havneområde i Kongsgård/Vige. Ferjeterminalen skal bli værende i sentrum. Prosessen
for å frigjøre en del av havnas tidligere areal til byutvikling er startet. Blant annet er «Kanalbyen» på
Silokaia i ferd med å bli etablert.
Etter flere år uten drift er havnesporet til Lagmannsholmen åpnet for trafikk. Det er først og fremst
initiert av et prosjekt med å overføre godset fra Voss Water over fra veg til bane og videre på sjø, men
vil også kunne bli brukt for transport av annet gods. Biladkomsten til containerhavna går via bygatene
og er i dag lite effektiv.
3
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Ferjeterminalen er landets nest største og ligger strategisk plassert ved E18, E39 mot vest og sørover
til Danmark, samt rv. 9 opp Setesdalen. I tillegg ligger den i nær tilknytning til jernbanen. Color Line
har 2 avganger til Hirtshals hver dag i hver retning. Fjordline har sommerrute med 2 avganger i hver
retning. Color Line sin ferjeankomst i ettermiddagsrushet er utfordrende i forhold til trafikkavviklingen
inn mot Gartnerløkka.
Kristiansand godsterminal Langemyr ligger fem kilometer nord for Kristiansand sentrum. Sørlandsbanen videre mot Stavanger grener av like sør for terminalen. Terminalen er tilrettelagt for intermodale
transporter.
Det er viktig for bysentrum at bylogistikken fungerer godt. Bylogistikk kan defineres som forflytting av
varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, gjennom og innen byen. Kristiansand kommune har et godt samarbeid med vareleveringsbransjen. Den planlagte reduksjonen i gateparkeringsplasser vil gi mulighet
for å gi mer rom til varelevering der det er behov for det4.

2.3.9

Trafikksikkerhet

Det har siden 2007 vært en betydelig nedgang i antall trafikkulykker i de syv kommunene i
Kristiansandsregionen.
Ulykkesutvikling siste 10 år (2007-2016)
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Ulykkesutvikling i Kristiansandsregionen de siste 10 årene

Det ble registrert 1281 trafikkulykker med personskader i Kristiansandregionen mellom 2007–2016.
Det er utforkjøringsulykkene og møteulykkene som fører til de alvorligste skadene og som tar flest liv.
I denne perioden er det registrert 49 syklister/fotgjengere med alvorligste personskader (drept/hardt
skadd). Utviklingen siste år viser noe redusert antall, men dette er ingen klar trend. Ulykkesanalysene
er basert på politiregistrerte personskadeulykker fra STRAKS-registeret. En viktig feilkilde i slike
ulykkesdata vil være underrapportering, særlig for ulykker med lettere skade og ulykkestyper som for
eksempel eneulykker på sykkel.

2.3.10 Lokal luftkvalitet
Lokal luftforurensning (NO2 og PM10) måles kontinuerlig i 2 målestasjoner i Kristiansand sentrum.
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.
4

Gatebruk i Kvadraturen – Endring av kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn
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3 BEHOVSANALYSE FOR
NULLVEKSTMÅLET

FOTO: SAMIR KOLUKCIJA
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3.1

Innledning

Byvekstavtalen skal bygge opp under nullvekstmålet for personbiltrafikken i Kristiansandsregionen.
Samtidig er det en rekke andre behov knyttet til utvikling og transport i et byområde. Disse behovene
er uttrykt gjennom nasjonale, regionale og lokale vedtak, samt næringslivets og innbyggernes
interesser. Kompleksiteten i et byområde er stor, og en del av behovene, også de som er uttrykt
gjennom nasjonale føringer, kan være i motstrid mot hverandre. I Byutredningen for Kristiansandsregionen gjør vi rede for de viktigste behovene, og knytter mål og effekter opp mot disse.

3.2 Nasjonale mål og rammer
Nasjonale mål og rammer er uttrykt gjennom Stortingsproposisjoner, Stortingsmeldinger og andre
offentlige føringer gitt av overordnede styresmakter. I denne sammenhengen er følgende føringer
spesielt interessante:

3.2.1

Nasjonal transportplan

De nasjonale målene for transportsektoren er innarbeidet som mål i Nasjonal transportplan (NTP).
Det overordnede målet i Nasjonal transportplan (2018–29) er:
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.
Hovedmålet er spesifisert gjennom tre delmål:
- Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
- Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
- Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
		 redusere andre negative miljøpåvirkninger
I NTP går det videre fram at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport,
gange og sykkel. Det skal legges til rette for arealbruk som reduserer transportbehovet, samtidig
som mobiliteten opprettholdes.
Når det gjelder godstrafikk anbefaler transportetatene et mål om utslippsfri varedistribusjon i
bysentra innen 2030. Videre skal det legges til rette for overføring av gods til sjø og bane på de lange
transportene ved å sikre et godt samspill mellom transportformene, samt å legge til rette for effektive
terminaler og knutepunkt.
Det er en rekke andre statlige føringer som gir premisser for planlegging i byer og tettsteder. Nasjonal
transportplan tar opp i seg målene til en del av disse retningslinjene, men målene som særlig berører
planlegging i Kristiansandsregionen er mer eksplisitt uttrykt m.a. i følgende dokumenter:
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3.2.2
		
		
		
		
		
		

3.2.3

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014):
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra
til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling,
og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen.
I transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til bane og annen
kollektivtrafikk vektlegges.

Samferdselsdepartementet 2014: Handlingsplan for kollektivtransport

Meir samordning av areal- og transportplanlegging er ein viktig del av bymiljøavtalane. Ei slik
samordning har som mål at arealbruk og utbygging av bustad- og næringsområde skal skje på ein
måte som legg til rette for meir kollektivtransport. Avtalane skal mellom anna omfatte forpliktingar om
framtidig effektiv arealdisponering, prioritering av viktige knutepunkt og parkeringspolitikk.

3.2.4
		
		
		
		
		

3.2.5

St.meld. nr. 23 (2001–2002) Bedre miljø i byer og tettsteder:
Gode steder bør inneholde de viktigste tjenestene folk trenger til daglig. Det bør derfor
tilrettelegges for varierte tilbud av handel, skoler, kultur- og idrettsaktiviteter og andre
tjenester. En konsentrert by- og tettstedsstruktur med effektiv arealutnytting og korte
avstander mellom daglige gjøremål, vil kunne bidra positivt til utvikling av mangfoldige
og funksjonelle steder.
Et sterkt bysentrum er viktig som kjerne i en miljøvennlig bystruktur og det mest tilgjengelige
område for kollektivtransporten.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
(Kgl. res. 12.06.2015):

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging peker Regjeringen ut hvilke mål,
oppgaver og interesser de forventer at fylkeskommunene og kommunene skal legge særlig vekt på i
planleggingen de kommende årene (KMD 2015). Disse oppsummeres under følgende overskrifter:
- Areal- og transportplanleggingen samordnes slik at behovet for transport reduseres og
		 grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer styrkes
- Planlegging av sykkel- og gangveier vektlegges
- Gode og effektive planprosesser
- Bærekraftig areal og samfunnsutvikling
		 - Samordnet bolig, areal og samfunnsutvikling
		 - Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem
		 - Levende by- og tettstedssentre
Målene kan i noen sammenhenger være i konflikt med hverandre. Det er viktig å finne en balanse
mellom god mobilitet for befolkning og næringsliv i områder med sterk befolkningsøkning, samtidig
som en sikrer nullvekst i persontransporten og reduserte utslipp av klimagasser i byområdet.
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3.3 Regionale og lokale myndigheters behov
Regionale og lokale myndigheter legger rammer for utvikling gjennom regionale og lokale planer.
Sentrale planer i denne sammenhengen er:

3.3.1

Regionplan Agder 2020 – «Med overskudd til å skape»

Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting
og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Viktigste grepet i planen er økt
samhandling. Dette gjøres gjennom følgende fem hovedsatsingsområder:
- Klima: Høye mål – lave utslipp
- Det gode livet: Agder for alle
- Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap
- Kommunikasjon: De viktige veivalgene
- Kultur: Opplevelser for livet
Alle hovedsatsningsområdene har en beskrivelse av veien til målet samt konkrete tiltak for
gjennomføring.

3.3.2

Regional plan for areal- og transport

Planen følger opp Regionplan Agder 2020 sine fem hovedsatsningsområder. Planens overordnete
mål er gjennom en felles forpliktende arealpolitikk å legge til rette for bærekraftig utvikling og
balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet sin region. Planen skal:
- Effektivisere transportarbeidet i regionen
- Effektivisere arealforbruket i regionen
- Legge til rette for sikker og effektiv veitransport
- Styrke kollektivtransporten og gang/sykkeltransporten
- Legge til rette for god folkehelse
- Legge til rette for universell utforming og tilgjengelighet for alle

3.4 Interessegruppers behov
Det er ikke gjort en egen interessentanalyse i forbindelse med byutredningen. I KVU for
Kristiansandsregionen er de viktigste behovene for primære5 interessenter oppsummert slik:
- Behov knyttet til bedre framkommelighet og forutsigbarhet i rushtrafikken, særlig fra vest
		 og inn mot Kvadraturen
- Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken inn mot og forbi Kvadraturen
		 i rushtrafikk
- Behov for bedre kollektivbetjening i ytterområdene
- Behov knyttet til bedre forhold for sykkel og gange
- Behov for flytting av eksisterende havn og bedre adkomst til E39/E18/rv. 9 og jernbanen

3.5 Etterspørselsbaserte behov
- Behov for økt kapasitet i transportsystemene; dette gjelder for alle transportformene
- Behov for et robust system; mål om å ha et vegsystem som er pålitelig og sikrer innbyggernes
		transporter
- Trafikksikkerhetsbehov; nullvisjonen skal ligge til grunn

5

Primære interessenter er brukere av transportsystemet som har behov knyttet til endring av dagens transportsystem.
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4 MÅL OG BETINGELSER

FOTO: SIGNE GUNN MYHRE
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4.1

Nullvekst for persontransport

Nullvekstmålet for persontransporten ble lansert i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan
(NTP) 2014–2023, med følgende formulering:
Nullvekstmålet: veksten i persontransporten i de store byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange

Nullvekstmålet er videreført i NTP 2018-2029. I NTP 2018–2029 pekes det på at nullvekst i
persontransport med bil i byområdene dels er et mål for å redusere klimagassutslippene. Like viktig
er det at nullvekst i persontransport med bil vil bidra til god framkommelighet i byområdene samtidig
som investeringsbehovet begrenses.
I arbeidet med byutredningene er målet om nullvekst for persontransport med bil det overordnede
målet.
Følgende trafikkarbeid6 omfattes av nullvekstmålet:
- Trafikkarbeid med personbil knyttet til reiser til/fra arbeid, i tjeneste (til/fra møter), til fritids		 aktiviteter, handle- og servicereiser og andre private formål.
- Trafikkarbeidet innenfor det geografiske området som omfattes av analyseområdet, jf.
		mandatet.
Null- og lavutslippsbiler bruker like mye vegkapasitet og parkeringsareal som diesel- og bensinbiler,
og bidrar til kø, ulykker, støy og svevestøv. Målet om nullvekst gjelder derfor også persontransport
med disse bilene.
Det er besluttet at følgende trafikk skal unntas fra nullvekstmålet:
- Gjennomgangstrafikk, det vil si trafikk som verken starter eller stopper i det geografiske
		 området for avtalen.
- Trafikkarbeid knyttet til offentlig og privat tjenestetransport (mobil tjenesteyting)7.
- Trafikkarbeid knyttet til lett og tung næringstransport.
Det betyr at det aksepteres vekst i denne trafikken.
Analyseåret i byutviklingen er 2030.Nullvekstmålet er oppnådd dersom trafikkarbeidet i 2030 er på
samme nivå som i 2016, ekskl. unntakstrafikken. I oppfølgingen av byvekstavtale vil det være den
faktiske utviklingen som måles.

4.2 Samfunnsmålet i Konseptvalgutredning
for Kristiansandsregionen
Samfunnsmålet for KVUen for Kristiansandsregionen er at: «Innen 2040 skal transportetterspørselen
i Kristiansandsregionen håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte».
KVUen for Kristiansandsregionen ble utarbeidet før nullvekstmålet ble vedtatt i Klimaforliket og
Nasjonal transportplan 2014–2023.

6

7

Trafikkarbeidet måles i kjøretøykilometer, og påvirkes ikke av antall personer eller godsmengde som fraktes. For eksempel: En bil som
kjører 8 km har utført et trafikkarbeid på 8 kjøretøykilometer, uansett antall personer i bilen.
Mobile tjenesteytere: håndverkere, budbiler, hjemmejelp/helsetjenester.
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4.3 Mål i Grunnlagsdokument for bymiljøavtale
for Kristiansandsregionen
I arbeidet med Grunnlagsdokument for bymiljøavtale for Kristiansandsregionen (BMA) har nullvekstmålet vært det førende målet, og nullvekstmålet ligger til grunn for utarbeidelsen av porteføljen.
Det er lagt opp til en enkelt målstruktur for å operasjonalisere hovedmålet om nullvekst i
persontransporten. Delmålene vil bli brukt for å følge opp utviklingen innenfor de ulike områdene.
OVERORDNET MÅL

Et transportsystem som håndterer transportetterspørselen på en effektiv og miljøvennlig måte

HOVEDMÅL

Veksten i persontransporten skal tas av kollektiv, sykkel og gange

DELMÅL
Arealbruk
En arealbruk som
demper transportbehovet ved
å konsentrere
utbyggingen i og
nær eksisterende
sentre og i vedtatte
utbyggingsakser.
Den regionale areal og transportplanen rulleres i løpet
av valgperiodene
2015-2019

Kollektivtransport
Reisemiddelfordelingen på
kollektiv økes med
4% innen 2033.
Nulltoleranse for
forsinkelser på
metroens grunnlinje (Hannevika-Rona).*

Sykkel og gange

Næringstrafikk

Klima og bymiljø

Reisemiddelforde- Bedre fremkomlingen på sykkel
melighet for
økes med 4 %
næringstrafikken.
innen 2033.*
Ferdig utbygd sykkelekspressvei på
strekningen Hånes
til Auglandsbukta
innen 2033.

Reduser CO2
utslipp fra biltrafikken. Attraktive
sentrums- og
boområder med
god lokal luftkvalitet. Redusere
gateparkering
i Kvadraturen.
Begrense parkeringsmulighetene
ved offentlige
arbeidsplasser.

Samfunnssikkerhet
Et sikkert transportsystem som er
robust ved uforusette hendelser.

* reisemiddelfordelingen mellom kollektiv, sykkel og gange kan i noen grad forskyves innbyrdes.

Figur 4-1: Oversikt over målstruktur

4.4 Betingelser som skal oppfylles
Rammeverket for bymiljøavtalene (nå byvekstavtalene) er omtalt i NTP 2014–2023 med ytterligere
konkretiseringer i Samferdselsdepartementets brev av 2. juni 2014 til Vegdirektoratet.
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5 GRUNNLAGSDOKUMENT

FOR BYMILJØAVTALE FOR
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5.1

Bymiljøavtalegrunnlaget og byvekstavtale

Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen (KVU) ble ferdigstilt i juni
2011. Det er gjennomført en KS1-rapport, datert 28.3.2012. Regjeringen har behandlet saken på
grunnlag av KVUen, KS1 og den lokale høringen, jf. brev fra Samferdselsdepartementet 9.7.2012.
Etter dette er det arbeidet med en konkretisering av KVUen som har resultert i Grunnlagsdokument
for bymiljøavtale for Kristiansandsregionen (BMA-grunnlaget). Grunnlagsdokumentet gir en oversikt
over hvordan Kristiansandsregionen planlegger for en framtidig byvekstavtale og hvilke prioriteringer
som er gjort for at regionen skal kunne nå nullvekstmålet.
BMA-grunnlaget, inkludert prinsippvedtaket om bompengefinansiering, danner utgangspunktet for
alle beregninger med transportmodellen. BMA-grunnlaget inngår også i alle virkemiddelpakkene.
Dette er i tråd med mandatet for byutredningen i Kristiansandsregionen.

5.2 Bymiljøavtalegrunnlaget, prioriterte tiltak
Nedenfor gis det en kort redegjørelse for porteføljen som ligger i BMA-grunnlaget [3].
I BMA-grunnlaget er det lagt opp til fire satsingsområder for henholdsvis Bussmetro, Sykkelekspress, Transportknutepunkt Kristiansand og Grønt skifte.

Bussmetro

Metroaksen, sentrumsring, terminaler, bussdepot.

Sykkelekspress

Ekspressaksen med tilførsler. Andre prosjekter.

Transportknutepunkt
Kristiansand

Gartnerløkka, Intermodalt transportknutepunkt.

Grønt skifte

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

Figur 5-1:

Oversikt over de fire satsingsområdene i BMA-grunnlaget.
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5.2.1

Kollektivkonsept 2030

Det er utarbeidet et Kollektivkonsept 2030 hvor det legges opp til en dobling av kapasiteten i kollektivtrafikken innen 2030, og bedre framkommelighet i kollektivsystemet for å møte den forventede
trafikkveksten. Det er lagt opp til både fysiske tiltak for infrastrukturen og en vesentlig styrking av
driften. Hovedtrekkene for infrastrukturtiltakene er å etablere et regionalt kollektivnett som binder
sammen kommunesentrene med bysentrum, etablere kollektivterminaler i de omkringliggende
kommunesentrene og innfartsparkeringer på de sentrale innfartsårene til bysentrum.
Det nye kollektivtilbudet vil bestå av metrolinjer, bylinjer, regionlinjer, direktelinjer hovedsakelig i rush
og lokallinjer. I de bynære områdene er det fokusert på metroaksen og bussframføring i byområdet,
inkludert en sentrumsnær trasé som vil binde sammen sentrale punkt i byen som Gartnerløkka,
Kvadraturen, Lund, universitetet og sykehuset. Bussdekningen til sykehuset og universitet blir styrket
ved å etablere en ny bro for gående, syklende, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy over Otra ved
Eg. Langs denne traseen er det høy befolkningstetthet og mange arbeidsplasser.
Bussmetroen har siden 2003 utgjort grunnstammen i kollektivtilbudet. Kollektivkonseptet 2030 er
basert på at bussmetroens fellesstrekning fra Vågsbygd senter/Hannevika til Rona ligger fast.
Nedenfor vises en prinsippskisse av kollektivsystemet og kart over den bynære kollektivtraséen.

Birkeland

Birkeland

E18

9

P

41

P

Kjevik

Songdalen

P
P

E39

P

Innfartsparkering
Terminaler/kommunesenter
med Park and Ride
Omstigningspunkt

Kristiansand

Bussmetro
Bynær kollektivtrasé
Regional busslinje

Søgne
Figur 5-2: Prinsippskisse av kollektivsystemet
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Sykehuset

Universitetet

Lund

Bjørndalen

Marviksletta

Rutebilstasjon
Fergeterminal
Jernbanestasjon

Figur 5-3: Kart over bynær trasé.

Det er lagt til grunn at det foreslåtte busstilbudet vil kunne håndtere en 60 prosent vekst i antall
bussreiser fra 2015 til 2025, og en 100 prosent vekst fra 2015–2030.
Det er lagt opp til å vurdere mindre justeringer av konseptet i 2017/2018.

5.2.2

Sykkelekspress

Sykkelekspressvegen skal legge til rette for god gange- og sykkelforbindelse fra Timenes til Kjos.
Sykkelekspressvegen skal være et høystandard sykkelanlegg, der man skal kunne sykle trafikksikkert med god 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. Deler av sykkelekspressvegen er ferdig
utbygd, deler er under bygging, mens planlegging pågår for noen strekninger.
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Vollevannet - Oddemark
Oddemarka - Tordenskjoldsgate

Lumber - Auglandsbukta
Auglandsbukta - Kjosbukta

Prosjekter i Bymiljøavtalen
Eksisterende strekninger og
strekninger som inngår i andre
prosjekter

Figur 5-4: Kart over sykkelekspressvegen. Prosjektene i Bymiljøavtalen sammen med eksisterende prosjekter og
strekninger som inngår i andre prosjekter, vil totalt sett gi sammenhengende sykkelekspressveg fra
Timenes til Kjos.

Det legges også opp til flere sykkel- og gangeprosjekter i kommunesentrene og prosjekter som vil
binde sammen eksisterende sykkelvegnett og koble dette opp mot sykkelekspressvegen.

5.2.3

Gange

Det er lagt opp til et stort gangetiltak i aksen fra Universitet i Agder (UiA) over Lund og inn i Kvadraturen. Dette er en akse som vil binde bysentrum sammen med universitetet og som vil være viktig
både for gående, syklende og kollektivtransport. Det er også lagt opp til flere mindre gange-tiltak
som vil binde sammen boligområder med kollektivholdeplasser, hovedsakelig snarveier for å korte
ned gangtid og forenkle adkomsten til kollektivsystemet.

5.2.4

Transportknutepunkt Kristiansand

Det viktigste prosjektet innenfor satsingsområde «transportknutepunkt Kristiansand» er prosjektet
E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen.
Prosjektet Gartnerløkka–Kolsdalen omfatter ny firefelts riksveg, gjennomgående sykkelekspressveg,
samt bedre framkommelighet for kollektivtrafikken. Videre blir det en omlegging av jernbanespor for
gods til Kolsdalen og containerhavna, samt 2 nye jernbanespor til ferjeterminalen. Prosjektet henger
naturlig sammen med etablering av Ny havnegate. Utbedring av Gartnerløkka–Kolsdalen vil gjøre
trafikkavviklingen lettere spesielt i rush, og gi god tilgjengelighet til ferjeterminalen. Prosjektet ligger
inne i Nasjonal transportplan 2018–2023, med statlig finansiering forutsatt delvis bompengefinansiering.
I prosjektet Ny havnegate legges det opp til at Vestre Strandgate i hovedsak blir trasé for kollektivtrafikk, slik at denne får bedre framkommelighet. Mye av biltrafikken i Vestre Strandgata skal over-
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føres til Ny havnegate, som blir hovedadkomst til Kvadraturen fra byens vestside. Havnegata skal
også gi effektiv adkomst til containerhavna for næringstrafikken.
Prosjektet E18 Håneskrysset vil bedre framkommeligheten og sikkerheten for kollektivtrafikken
spesielt, samt legge til rette for park&ride-plasser. Prosjektet omfatter også et delstrekk av sykkelekspressvegen.
Utbedring av fv. 456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien (Kjoskrysset) vil bedre sikkerheten og framkommeligheten for kollektivtrafikken og myke trafikanter.
Vegprosjektene er videreført fra KVU for Kristiansandsregionen. Det er imidlertid gjort noen
justeringer som følge av at nullvekstmålet ikke lå til grunn da KVU’en ble utarbeidet og senere
vedtatt. Omfanget av vegprosjektene er justert, da noen av prosjektene kan forvente å gi økt trafikk.
Utbedring av rv. 9 Gartnerløkka–Krossen er redusert til en mindre oppgradering av eksisterende veg.
Prosjektet fv. 456 Lumber–Kjosbukta, Ytre ringveg og ny vei til Kjevik inngår ikke i BMA-grunnlaget.

5.2.5

Arealbruk – «Kristiansandsmetoden»

Kristiansandsregionen har i den regionale areal- og transportplanen fra 2011 konkretisert hvor
framtidig utbygging av bolig – og næringsområder bør lokaliseres. Det er lagt opp til utbygging
langs og i nærheten av etablerte kollektivakser, slik at innbyggerne i størst mulig grad kan benytte
kollektivtransport eller sykle og gå. Det er startet arbeid med rullering av planen, med sikte på
endelige vedtak i begge fylkestingene i juni 2019.
I forbindelse med arbeidet med BMA-grunnlaget er det utarbeidet en forenklet metode for å rangere
de enkelte boligutbyggingsprosjektene etter hvor godt de når målsettingen om nullvekst, den såkalte
Kristiansandsmetoden.
Metoden rangerer utbyggingsprosjektene i forhold til kriterier for god BATP (Bolig, Areal og Transport-Planlegging). Hvert utbyggingsprosjekt får en samlekarakter som sier hvor godt det enkelte
prosjektet bidrar til måloppnåelse for arealindikatoren i BMA. Samlekarakteren går mellom 2 og 9, der
9 bidrar til høyest måloppnåelse. Det er lagt opp til å minimere bruk av privatbil, og øke mulighetene
for gange, sykkel- og kollektivbruk. Metoden er ikke en teoretisk matematisk «korrekt» modell,
men er basert på lokalkunnskap. Metoden skal synliggjøre konsekvenser og bidra til å gi et godt
diskusjonsgrunnlag for endelig prioritering av utbyggingsområder. Alle de syv kommunene har
rangert sine utbyggingsområder i tråd med Kristiansandmetoden.

5.2.6

Parkering

Ved etablering av Torvet parkering i Kvadraturen er det lagt opp til at parkering i hovedsak skjer
under bakken. Når gateparkeringen reduseres kan sentrum åpnes opp for gående, syklende og
kollektivtrafikk. Det er ellers lagt opp til å vurdere begrensninger på gateparkering i form av maksimal
parkeringstid. Det er lagt opp til innfartsparkering på de sentrale innfartsårene til byen, slik at
reisende kan sette fra seg bilen her og reise kollektivt inn til Kristiansand sentrum.

5.2.7

Ren luft

Det er lagt opp til å vurdere tiltak for å redusere NO2 og svevestøv (PM10). Dette omfatter for eksempel innføring av piggdekkavgift. Andre tiltak kan være krav om kun bruk av lavutslippskjøretøy i
bussanbud og ved innkjøp av kommunenes egne kjøretøyer.

5.2.8

Kostnad for porteføljen

Porteføljen i BMA-grunnlaget har en estimert kostnad på i underkant av 15 mrd. kr. Utgifter knyttet til
infrastrukturtiltak for kollektiv og drift av kollektiv står for om lag halvparten av summen.
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5.2.9

Bomsystem – prinsippvedtaket

I forbindelse med arbeidet med BMA-grunnlaget er det fattet et prinsippvedtak av Kristiansand
kommune (23.11.16) og Vest-Agder fylkeskommune (13.12.16) om bompengefinansiering.
Bompengefinansiering vil inngå som en sentral del av finansieringen i en eventuell byvekstavtale.
Det er i prinsippvedtaket lagt til grunn at det blir 12–15 bompunkter, inkludert dagens fem bompunkt, med utgangspunkt i kartet nedenfor. Alle bomstasjoner er plassert i Kristiansand kommune.
Det vurderes også et bompunkt inn til Sørlandsparken øst, som blant annet omfatter næringseiendommer i Lillesand kommune.

Figur 5-5:
			

Oversikt over plassering av bomstasjoner. Fra saksframstillingen før lokalpolitiske prinsippvedtak
høsten 2016.

Det er lagt opp til envegs innkreving, med betaling i retning inn mot Kvadraturen og inn mot Sørlandsparken. Takstene økes med 50 prosent i forhold til dagens satser. Ordningen med tidsdifferensierte
takster videreføres. Nye takster blir etter dette:
Nye takster

Utenom rush

I rush

Takstgruppe 1 (lette kjøretøy)

21

32

Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy)

42

64

Det er ellers lagt opp til fortsatt timesregel, passeringsstaket heves fra 50 til 60 passeringer pr.
måned, og standard rabattordninger (20 prosent rabatt for takstgruppe 1). Nullutslippskjøretøy skal
passere gratis. Dersom Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert så
tidlig som mulig.
Statens vegvesen utarbeider et faglig grunnlag for endelig lokalpolitisk behandling av ny
bompengepakke. Dette skjer i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og kommunen(e), og
med rapportering til styringsgruppen for bymiljøavtalen. Grunnlagsdokumentet vil være basert på
prinsippvedtaket. Det pågår for tiden en intern kvalitetssikring av grunnlagsdokumentet. Det faglig
grunnlaget vil etter dette bli oversendt styringsgruppen for byvekstavtalen som grunnlag
for lokalpolitisk sluttbehandling.

36

G R U N N L AG S D O K U M E N T F O R B Y M I L J ØAV TA L E F O R K R I S T I A N S A N D S R E G I O N E N : : B Y U T R E D N I N G K R I S T I A N S A N D S R E G I O N E N

5.2.10

Jernbane

I forbindelse med arbeidet med BMA-grunnlaget ble det bestilt en lokaltogsutredning for strekningen
Vennesla–Kristiansand–Songdalen (og videre til Marnardal). Utredningen ble gjennomført av
Jernbaneverket (nå Jernbanedirektoratet) og fylkeskommunen. Fylkestinget behandlet utredningen i sak
45/16 i sitt møte 25.10.2016 og styringsgruppen for byvekstavtalen behandlet saken i sitt møte 24.10.2016.
Styringsgruppen for byvekstavtalen gjorde følgende vedtak: «Styringsgruppen tar rapportene til
orientering. Kostnadene med et eventuelt lokaltogtilbud tas ikke inn i porteføljen for en fremtidig
Bymiljøavtale.»
Utredningen konkluderer med at et lokaltogtilbud vil kreve betydelige beløp, både til investering og ikke
minst til årlige driftskostnader. Befolkningsgrunnlaget er i overskuelig fremtid ikke tilstrekkelig for å gå
videre med planene.
For vestre strekning ble det konkludert med at det ikke finnes tilstrekkelig befolkningsgrunnlag til å gå
videre med et lokaltogtilbud.
For nordre strekning (mot Vennesla) vises det til at det kreves nye mål med betydelig befolkningsvekst
og fortetting rundt knutepunkt langs banen langt utover det som ligger til grunn i gjeldende Regional
plan for Kristiansandsområdet. Det er lagt til grunn at midlene i en byvekstavtale må brukes der de
har størst effekt og treffer flest brukere. Kostnaden pr. reisende er vesentlig lavere for buss enn for
tog og utredningen viser at planlagt forsterking av busstilbudet i stor grad må gjennomføres uansett.
Lokaltogtilbudet vil dermed ytterligere øke driftsutgiftene for det samlede kollektivtilbudet. Både
fylkeskommunen og Styringsgruppen har lagt til grunn utredningens konklusjon om at staten har ansvar
for kjøp av persontogtilbud.
Utredningen påpeker at man ikke er kjent med statens vurderingskriterier for kjøp av lokaltogtilbud, men
anbefaler at staten vurderer kjøp av lokaltog på lik linje med i andre byområder. Det vises til konklusjoner
i sammenfatningsrapporten. Det bør uansett sees nærmere på tiltak for å gjøre det eksisterende tilbudet
bedre og legge til rette for at flere benytter jernbanen. Dette kan være tiltak på stasjonene, tilgjengelighet,
universell utforming, sømløs billett (tog/buss), mv. Se for øvrig kapittel 8.2.

5.2.11 Vurdering av måloppnåelse
Urbanet Analyse har gjort en kvantitativ og kvalitativ vurdering av porteføljen (2015). Tiltak innenfor
parkering og areal var ikke en del av porteføljen på det tidspunktet annalysen ble gjort. Av rapporten
framgår det at Kristiansandsregionens arbeid med den foreløpige porteføljen er et godt grunnlag for å
nå målsettingen, gjennom tiltakene for bompengeinnretning, kollektivtransport, sykkel og gange.
Samtidig indikerer eksisterende litteratur om tiltakssammenhenger og kvalitative utredninger at det er
lite sannsynlig at regionen vil nå nullvekstmålet for byområdet hvis ikke samtlige virkemidler tas i bruk,
som blant annet parkering og arealfortetting.
Det pekes på at i det videre arbeidet vil det derfor være avgjørende å utforme og å legge inn ytterligere
tiltak innenfor arealbruk, med konkrete fortettingsstrategier som bygger opp under kollektiv-tilbud og
muligheter for sykkel og gange, og parkering, med reduksjon av parkeringsdekning i sentrale områder
og økning av avgiftsnivåer for å kunne nå nullvekstmålet. Kristiansandsregionen har alle muligheter for å
legge inn slike virkemidler og tiltak, i tillegg til mulighetene porteføljestyringen vil gi til å justere og skru på
tiltakene underveis.

5.2.12 Måleområde
I BMA-grunnlaget er det lagt opp til at måloppnåelse måles ved tellinger over bomsnittene, jf. kap. 2.3.4.
Bakgrunnen for dette er at det er i sentrum og de bynære områdene av Kristiansand at det er trafikale
utfordringer og trengsel, og det er her man har relevante virkemidler å sette inn.

5.2.13 Risikovurdering
Det er gjennomført risikovurdering av prosjektene som ligger i BMA-grunnlaget. Se eget vedlegg der de
viktigste vurderingene fremgår.
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FOTO: SIGNE GUNN MYRE

38

B E R E G N I N G AV N Å S I T U A S J O N 2 0 1 6 , N U L L A LT E R N AT I V 2 0 3 0 : : B Y U T R E D N I N G K R I S T I A N S A N D S R E G I O N E N
OG BM A- G RU NNL AG (K V U/BY PA K K E 2030)

		

6.1 Beregninger - metodisk tilnærming
Målet med byutredningen er å gi en verktøykasse med virkemidler som kan brukes for å oppnå nullvekst i persontransporten i Kristiansandsregionen. Hjelpemiddelet vi har for å finne hvilken effekt
ulike virkemidler vil få på reisemiddelfordelingen og trafikkarbeidet, er å gjøre beregninger med
Regional transportmodell (RTM) [2].
Følgende metodiske tilnærming er benyttet:
1. Nåsituasjon 2016
		 Trafikkarbeidet pr. 1.1.2016 er beregnet med transportmodellen. Dette betegnes Nåsituasjon
		 2016. Betegnelsene er felles for alle byutredningene. Trafikkarbeid måles i kjøretøykilometer.
2.
		
		
		
		

Nullalternativ 2030
Alle veg- og baneprosjekter som har fått statlige midler i perioden 2018–2023 legges inn
i modellen. I tillegg legges befolkningsvekst, i tråd med SSB8 sin MMMM-framskriving,
og inntekstvekst fram til 2030 inn i modellen. Det er 2030 som er analyseåret. En ny beregning
gjennomføres. Dette betegnes Nullalternativ 2030.

3.
		
		
		

BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030)
BMA-grunnlaget, inkludert prinsippvedtaket om 50 prosent økning i bomtakstene og flere
bomsnitt, legges inn i modellen. En ny beregning gjennomføres. Dette betegnes BMA-		
grunnlaget (KVU/Bypakke 2030).

4.
		
		
		
		
		
		

Beregning av effekten av ulike virkemidler
Ulike virkemidler som vil kunne påvirke trafikk og reisemiddelfordeling legges inn i
modellen. Beregninger gjennomføres. Det er gjort beregninger med ulike bompengeopplegg, parkeringsrestriksjoner, endringer i kollektivtilbud og kollektivsatser, samt
arealbruk. Hensikten er å finne ut hvilken effekt de enkelte virkemidlene har på trafikkarbeidet. Alle beregningene er gjort med utgangspunkt i tiltakene i BMA-grunnlaget
(KVU/Bypakke 2030). Resultatene presenteres i kapittel 7.

6.2 Transportmodellen
- noen forutsetninger og rammer
I arbeidet med byutredningen er transportmodellen RTM DOM Agder (i DelOMråde Agder inngår
begge agderfylkene) benyttet. RTM er en modell som beregner et sannsynlig transportmønster
basert på hvor folk bor, hvor arbeidsplasser og andre aktiviteter er lokalisert, egenskaper ved
transporttilbudet og kostnader knyttet til transporttilbudet. På grunnlag av denne informasjonen
beregnes endringer i trafikken som følge av endringer i transporttilbudet, virkemidler, demografisk
utvikling og arealbruk. Modellsystemet er utviklet over tid av transportetatene og godt dokumentert.
Modellen er først og fremst basert på resultater fra reisevaneundersøkelser (RVU), men også på
tellinger og andre erfaringsdata. Enkelt forklart bygger modellen på en antakelse om at trafikantene
velger reisemåte som tar kortest mulig tid til lavest mulig pris.
Trafikkarbeidet er ikke basert på reelle trafikkregistreringer, men på transportmodellen RTM som
er kalibrert (tilpasset) slik at den stemmer godt med tilgjengelige tellinger av biltrafikk og kollektivpassasjerer. Robustheten i resultatene er avhengig av kvaliteten på inngangsdataene (tellingene,
8

Statisk sentralbyrås framskrivingsalternativ MMMM (framskrevet hovedalternativ) på kommunenivå.
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reisevaneundersøkelser mv.). Det er ikke gode nok registeringer av antall gående og syklende, og for
disse transportformene er det primært data fra reisevaneundersøkelsen modellen kontrolleres mot.
Det er viktig å presisere at transportmodellen er forenklinger av virkeligheten, noe som gjør det nødvendig å tolke resultatene med forsiktighet. Modellen fanger ikke opp større endringer i reisevaner.
For eksempel kan endringer i holdninger til fysisk aktivitet og større fokus på «det grønne skifte»
kunne påvirke folks transportvaner i framtiden. Teknologisk og økonomisk utvikling, samt befolkningsutvikling vil også ha stor betydning for hvordan transport-behovet blir framover. Modellen gir
likevel objektiv og nyttig input for å vurdere trafikale virkninger og nytte av ulike virkemiddelpakker,
og er pr. nå det beste verktøyet vi har. Se også kapittel 7.9 der usikkerhet i beregningene er mer
detaljert beskrevet.

6.3 Nåsituasjon 2016
Nullvekst er oppnådd dersom trafikkarbeidet i 2030 er på samme nivå som i 2016, ekskl. unntakstrafikken, jf. kapittel 4.1.
I analysene er nullvekstmålets referanseår (nåsituasjon) 2016. I flere byområder vil nullvekstmålets
referanseår i byutredningene kunne skille seg fra referanseåret i de kommende byvekstavtalene.
Det vurderes at avviket mellom referanseår i utrednings- og avtaleåret har liten betydning for hovedresultatene.
Trafikkarbeidet er beregnet med transportmodellen. Til grunn for disse beregningene ligger infrastrukturen pr. 2016, herunder kollektivtilbud, kollektivtakster, bomstasjoner og bomtakster.
Dersom avtaleområdet blir hele regionen med syv kommuner skal trafikkarbeidet følges opp i hele
regionen, selv om det ikke må være nullvekst i hvert enkelt delområde. Dersom avtaleområdet
begrenses til den nye storkommunen bestående av Kristiansand, Songdalen og Søgne, måles
trafikkarbeidet i dette området. I byutredningen er det tatt ut beregningsresultater for avtaleområdet
og storkommunen.
Trafikkarbeidet i Nåsituasjon 2016 er for avtaleområdet beregnet til 2 300 000 kjt.km. pr. dag. Dette
er sammenligningsverdien for nullvekstmålet for avtaleområdet.
Trafikkarbeidet for Nåsituasjon 2016 er for storkommunen beregnet til 1 660 000 kjt.km. pr. dag.
Dette er sammenligningsverdien for nullvekstmålet for storkommunen.
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

-

2 300 000

-

500 000

1000 000

1500 000

Kjøretøykilomer [KjtKm] per virkedøgn

Figur 6-1:

2000 000

2500 000

-

1 660 000

-

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

Kjøretøykilomer [KjtKm] per virkedøgn

Oversikt over trafikkarbeidet i Nåsituasjon 2016 for avtaleområdet og storkommunen

Trafikken knyttet til offentlig og privat tjenestetransport, lett og tung næringstransport og gjennomgangstrafikken er trukket fra trafikkarbeidet i alle beregningene. Beregninger viser at i gjennomsnitt
står mobile tjenesteytere for 11 prosent av trafikkarbeidet nasjonalt, og den samme andelen er
benyttet for det enkelte byområdet. For framtidig situasjon beregnes trafikkarbeidet fra mobile
tjenesteytere ved å framskrive dagens trafikkarbeid med samme vekst som folketallet i SSBs
MMMM-befolkningsframskriving. Trafikkarbeidet med små og store lastebiler er beregnet med
en ekstern lastebilmatrise. Trafikkarbeidet til gjennomgangstrafikken er beregnet med et script
utarbeidet av transportetatene.
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6.4 Nullalternativ 2030
Alle veg- og baneprosjekter som har fått statlige midler i perioden 2018–2023 skal inkluderes i virkemiddelpakkene. Dette gjelder hele Nye Veier sin portefølje, inkludert Ytre ringveg, og prosjektet E18/
E39 Gartnerløkka–Kolsdalen. Dagens bompengeordning, samt bompengeinnkreving på Nye Veier`s
prosjekt er inkludert. I oktober 2017 ble det innført ny pris- og sonestruktur for kollektivtrafikken i
Agder, og denne ligger inne i Nullalternativ 2030.
Trafikkarbeidet i avtaleområdet i 2030 blir da 2 820 000 kjt.km. pr. dag, en økning fra Nåsituasjon
2016 på 22,6 prosent. Trafikkarbeidet i storkommunen blir 1 970 000 kjt.km. pr. dag, en økning fra
Nåsituasjon 2016 på 18,7 prosent.
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

-

-

1 660 000
22,6 %

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

3000 000

-

1 970 000

-

500 000

Kjøretøykilomer [KjtKm] per virkedøgn

18,7 %

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilomer [KjtKm] per virkedøgn

Figur 6-2. Trafikkarbeidet i Nåsituasjon 2016 og Nullalternativ 2030 for avtaleområdet og storkommunen.

Det er også gjort en beregning av hvordan trafikkarbeidet blir i 2030, dersom trafikken får vokse fritt
i forhold til prognoser for befolkningsutvikling og økonomiske vekst, men uten noen form for infrastrukturtiltak eller bilrestriktive tiltak i perioden 2016–2030. Modellert trafikk vil da ha vokst til
2 850 000 kjt.km. pr. dag for avtaleområdet (23,9 prosent) og 2 050 000 kjt.km. pr. dag for storkommunen (23,1 prosent). Grunnen til at veksten i trafikkarbeidet blir høyere enn i Nullalternativ
2030, skyldes at bomtiltakene tilknyttet Nye veiers portefølje og prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–
Kolsdalen (som ligger inne i Nullalternativ 2030) vil dempe veksten.

6.5 Analyse av BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030)
BMA-grunnlaget er analysert for å se hvordan det treffer nullvekstmålet.
Det er gjort trinnvis analyse av BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030). Den trinnvise analysen er gjort
for å se effekten av tiltakene isolert sett.
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

T1 BMA: Veg + kollektiv

2 760 000

20,0 %

1 930 000

15,8 %

T2 BMA. Sykkel

2 760 000

19,9 %

1 920 000

15,7 %

T3 BMA: Gange

2 760 000

19,8 %

1 920 000

15,7 %

KVU/bypakke 2030

2 590 000

-

500 000

-

1 660 000
22,6 %

12,5 %

1000 000

1500 000

2000 000

Kjøretøykilomer [KjtKm] per virkedøgn

2500 000

3000 000

-

1 970 000

18,7 %

1 780 000

-

500 000

6,7 %

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilomer [KjtKm] per virkedøgn

Figur 6-3: Trinnvis analyse av BMA-grunnlaget

Trinn 1: I tillegg til Kollektivkonsept 2030 inngår også vegtiltak i form av kryssutbedringer og ny
Havnegate9.
9

Som del av ny Havnegate etableres det egne busstraséer. Ny Havnegate er derfor både et bil- og et kollektivtiltak.
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Beregningene viser at innføring av Kollektivkonseptet 2030 reduserer økningen i trafikkarbeidet.
Kollektivkonseptet gir en merkbar reduksjon i antall bilturer og en stor økning i antall kollektivturer
både for avtaleområdet og for storkommunen. Antall turer som utføres som gående og syklende
reduseres, men reduksjonen er liten. Det er totalt en marginal økning i antall turer.
Trinn 2 og trinn 3: Innføres tiltak for sykkel og gange reduseres økningen i trafikkarbeidet ytterligere i
henholdsvis avtaleområdet og storkommunen, jf. figur 6-3.
Trinn 4: Innføres bomtiltak i tråd med prinsippvedtaket, altså en takstøkning på 50 prosent i forhold
til i dag og nye bommer, blir veksten i trafikkarbeidet 12,5 prosent i forhold til Nåsituasjon 2016 for
avtaleområdet og 6,7 prosent for storkommunen, jf. figur 6-3. Dette tilsvarer BMA-grunnlaget (KVU/
Bypakke 2030).
									

Nåsituasjon 2016

Tallene er avrundet

BMA-grunnlaget
(KVU/Bypakke 2030)

Differanse
(differanse i prosent)

Avtaleområdet

2 300 000

2 590 000

290 000 (12,5 pst)

Storkommunen

1 660 000

1 780 000

120 000 (6,7)

Oppgitt i kjøretøykilometer (kjt.km) pr. dag

Beregningen viser at det er vanskelig å redusere trafikkarbeidet kun med positive tiltak som økt
kollektiv-, sykkel- og gangetilbud. Det er først når det legges inn bomtiltak at man får en større
reduksjon i trafikkarbeidet.
Reisemiddelfordelingen for sum alle reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen er vist i figur 6-4. I Nåsituasjon 2016 ligger bilførerandelen på 59 prosent både i avtaleområdet og i storkommunen. Tiltakene i BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030) reduserer bilførerandelen til 58 prosent for begge områdene. For Nåsituasjon 2016 ligger kollektivandelen på
henholdsvis 11 prosent i avtaleområdet og 12 prosent i storkommunen. Med BMA-grunnlaget (KVU/
Bypakke 2030) vil kollektivandelen øke til 14 prosent i avtaleområdet og 15 prosent i storkommunen.
Kollektivandelen er høyere i storkommunen enn i avtaleområdet. Både andelen gange og sykkel
reduseres noe i fremtidig situasjon for avtaleområdet. Sykkelandelen holder seg stabil i
storkommunen.
Reisemid d el fo rd el in g - N åsitu asjon 2016

AVTALEOMRÅDET

59 %

7%

11 %

18 %

6%

STORKOMMUNE

59 %

7%

12 %

16 %

6%

Bilforer

Bilpassasjer

Kollektiv

Gang

Sykkel

Reisemid d el fo rd el in g - N u llaltern ati v 2030

AVTALEOMRÅDET

61 %

6%

12 %

16 %

5%

STORKOMMUNE

61 %

6%

13 %

15 %

5%

Bilforer

Bilpassasjer

Kollektiv

Gang

Sykkel

Figur 6-4: Reisemiddelfordeling for sum alle reiser til/fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen.
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Sum antall reiser øker fram mot 2030, når både Nullalternativ 2030 og BMA-grunnlaget (KVU/
Bypakke 2030) ligger til grunn. Økningen i antall reiser er størst for reiser med bil, jf. figur 6-5.
Storkommunen

90 000

Avtaleområdet

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

78 570

30 000

61 320
43 370

20 000

32 240
10 000

20 550

18 610
1 960

0

7 000

Bilforer

2 930

1 500

Bilpassasjer

Kollektiv

Gang

Sykkel

9 910

1 810

Total

Figur 6-5: Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen
sammenliknet med Nåsituasjon 2016.

Det er også sett på transportarbeid for de ulike transportmidlene, sum transportarbeid pr. innbygger
og sum antall turer pr. innbygger pr. døgn.
Transportarbeid (person) betegner det arbeidet som blir utført når et transportmiddel transporterer
et visst antall personer en bestemt reiselengde. Eksempelvis har en bil som kjører 5 km med 3
personer utført et persontransportarbeid tilsvarende 5×3 = 15 personkilometer. Trafikkarbeidet
måles i kjøretøykilometer og påvirkes ikke av antall personer som fraktes.

Pr døgn

BMA-grunnlaget
(KVU/Bypakke 2030)

Nåsituasjon 2016

Storkommunen Avtaleområdet Storkommunen Avtaleområdet
Trafikkarbeid [KjtKm] personbil

1 660 000

2 300 000

1 780 000

2 590 000

Transportarbeid [PKm] personbil

1 860 000

2 610 000

1 970 000

2 920 000

Transportarbeid [PKm] kollektiv

550 000

720 000

800 000

1 080 000

Transportarbeid [PKm] sykkel

130 000

140 000

140 000

150 000

Transportarbeid [PKm] gange

110 000

140 000

130 000

150 000

Sum transportarbeid [PKm] pr.
innbygger

25.1

26.3

24.2

26.2

3.5

3.2

3.5

3.2

Sum turer pr. innbygger*

*/** 10)
Tabell 6-1

10

* Transportarbeid pr. innbygger inkluderer transportarbeidet for turer som går internt og inn/ut av henholdsvis storkommunen og avtaleområdet, (men kun den delen av turen som er innenfor det aktuelle området inkluderes i transportarbeidet), mens antall innbyggere
omfatter kun henholdsvis storkommunen og avtaleområdet. Målet for transportarbeid pr. innbygger vil derfor være noe upresist, men det
gir allikevel en god indikasjon på nivået for transportarbeidet per. innbygger.
** Turer inkluderer ikke næringstransport, men inkluderer mobile tjenesteytere, da dette ikke er mulig å skille ut for antall turer. Turer pr.
innbygger inkluderer alle turer som går innenfor og inn/ut av henholdsvis storkommunen og avtaleområdet, mens antall innbyggere
omfatter kun henholdsvis storkommunen og avtaleområdet. Målet for turer pr. innbygger vil derfor være noe upresist, men det gir allikevel
en god indikasjon på nivået for antall turer pr. innbygger.

43

B Y U T R E D N I N G K R I S T I A N S A N D S R E G I O N E N : : B E R E G N I N G AV N Å S I T U A S J O N 2 0 1 6 , N U L L A LT E R N AT I V 2 0 3 0
					
OG BM A- G RU NN L AG (K V U/BY PA K K E 2030)

Transportarbeidet for bil øker fra Nåsituasjon 2016 til BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030) både
for storkommunen og avtaleområdet. Transportarbeidet for de øvrige transportmidlene øker både
i storkommunen og avtaleområdet. Totalt transportarbeid pr. innbygger og totalt antall turer pr.
innbygger for storkommunen reduseres noe, mens det for avtaleområdet endres lite.

6.6 Oppsummering
Beregningene viser at BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030) gir en vekst i trafikkarbeidet i forhold
til Nåsituasjon 2016, både i avtaleområdet og storkommunen. Nullvekstmålet nås ikke med tiltakene
som ligger i BMA-grunnlaget.
For å få nullvekst i persontransporten med bil må ytterligere virkemidler innføres.

Nullalternativ 2030
Veg- og baneprosjekt
som finansiering i
handlingsprogram
2018-2023

Her inngår:
• Nye Veier sin portefølje
• E18/E39 GartnerløkkaKolsdalen
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BMA
(KVU/bypakke
2030)

Her inngår:
• Prosjektporteføljen i BMAgrunnlaget
• Prinsippvedtak om 50 %.
økning i bomtakster og flere
bomsnitt

Høyere trafikkarbeid
enn Nåsituasjon 2016
Avtaleområdet: +12,5%
Storkommunen: +6,7%
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7.1 Innledning
Beregningene viser at tiltakene som ligger i BMA-grunnlaget ikke er tilstrekkelige for å nå nullvekstmålet i 2030, hverken for avtaleområdet eller storkommunen. For at nullvekstmålet skal nås, vil det
dermed være nødvendig å innføre andre virkemidler. Spørsmålet blir da hvilke ytterligere virkemidler
Kristiansandsregionen må innføre.
Det er gjort analyser i transportmodellen av hvilke effekter innføring av ulike virkemidler har. Det er
sett på ulike bompengetakster og bompengeopplegg, ulike former for parkeringsrestriksjoner,
kollektivtiltak og framkommelighetstiltak. Arealbruk har stor betydning for hvordan vi transporterer
oss, og det er også sett på hvordan ulike alternativer for framtidig arealbruk påvirker trafikkarbeidet.
Virkemidlene er i hovedsak testet enkeltvis for å se hvilken effekt det enkelte virkemiddelet har.
I kapittel 9 er det sett på kombinasjoner av virkemidler, såkalte virkemiddelpakker.
I alle beregningene inngår BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030). Bomsnittene er de samme som
i prinsippvedtaket, altså dagens bommer samt 8 nye bommer, se kart i kapittel 5. Da det er uvissthet
knyttet til bommen ved Sørlandsparken øst, er denne ikke tatt med i beregningene. Det er vurdert at
dette ikke utgjør noen betydning for beregningsresultatene.
Nedenfor beskrives de enkelte virkemidlene som er testet. For mer utfyllende informasjon, se
vedlegg 4: Byutredning Kristiansandsregionen – dokumentasjonsrapport.

7.2

Bomtakster og bompengeopplegg

7.2.1

Bomtakster

I byutredningen er det gjort beregninger av hvordan trafikkarbeidet påvirkes dersom bomtakstene
øker utover den 50-prosentsøkningen som er vedtatt i prinsippvedtaket i BMA-grunnlaget. Det er
sett på ulike økninger av takstene. Bortfall av timesregelen i kombinasjon med økte takster er også
vurdert.
Det er i tillegg gjort beregning av hvilken effekt tovegs-innkreving av bompenger har. Ved tovegsinnkreving betaler man både når man reiser inn til sentrum og ut av sentrum. Tovegs-innkreving er
vurdert i kombinasjoner med økte takster.
Beregningen viser at økning av bomtakstene har en reduserende effekt på trafikkarbeidet. Dersom
takstene f.eks. økes til 32 kr utenom rush og 48 kr i rush, blir økningen i trafikkarbeidet for avtaleområdet sammenlignet med Nåsituasjon 2016 på 7,5 prosent, mens tilsvarende økning for trafikkarbeidet i storkommunen blir 0,4 prosent.
Beregningen viser at bomtakstene må være høye dersom man skal oppnå nullvekst kun ved hjelp
av bompengebetaling, og en slik ordning vil innebære stor belastning for trafikanter som må passere

47

BYUTREDNING KRISTIANSANDSREGIONEN :: HVILKE YTTERLIGERE VIRKEMIDLER MÅ KRISTIANSANDSREGIONEN INNFØRE?
		
A N A LY S E AV E N K E LT V I R K E M I D L E R

bomsnittene.

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)

2 470 000

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

2 460 000

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

2 380 000

Økning i bom (42 kr/64 kr)

2 400 000

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

2 310 000

-

Figur 7-1:

500 000

-

1 660 000
22,6 %
12,5 %

1500 000

2000 000

1 670 000

7,0 %

1 660 000

3,4 %

1 580 000

4,5 %

1 610 000

2500 000

6,7 %

1 700 000

7,5 %

0,2 %

1000 000

18,7 %

1 780 000

8,8 %

Kjøretøykilomer [KjtKm] per virkedøgn

-

1 970 000

2,2 %
0,4 %
-0,3 %
-4,8 %
-3,4 %

1 520 000

3000 000

-

500 000

-8,9 %

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilomer [KjtKm] per virkedøgn

Endring i trafikkarbeid i forhold til Nåsituasjon 2016 for ulike bomtakster.

Endringene i trafikkstrømmene som følge av de ulike bomtiltakene vil variere avhengig av styrken i
virkemiddelbruken knyttet til bompenger. Generelt sett reduseres antall bilturer og antall kollektiv-,
gange- og sykkelturer øker. Reduksjonen i bilturer er spesielt stor internt i Kristiansand kommune og
mellom Kristiansand og omegnskommunene. Reduksjonen i bilturer er større enn økningen i antall
kollektiv-, gange- og sykkelturer. Antall turer internt i omegnskommunene øker. Dette gjelder for turer
med alle reisemidler.

7.2.2

Innføring av bomring i omegnskommunene

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. I tillegg
er det også lagt til bomstasjon på noen kommunegrenser for å fange opp mer av trafikken. Det er
gjort beregninger med ulike takstnivå. Beregningene viser at bomring i omegnskommunene gir noe
reduksjon i trafikkarbeidet. Det er ikke funnet grunnlag for å gå videre med dette.

7.2.3

Kilometerbasert trafikantbetaling for bilister – vegprising

Det er også vurdert hvilken effekt kilometerbasert trafikantbetaling for bilister har. Dette innebærer
at bilistene betaler en pris basert på hvor langt de kjører og når de kjører. Beregningen er gjort for å
undersøke effekten av en generell kostnadsøkning på bilkjøring.
Det er antakelig teknologisk mulig å foreta innkreving via GPS-registrering av kjøretøyene, men det
er p.t. ikke tillatt av Datatilsynet på grunn av personvernet. Datatilsynet har likevel pekt på at GPSovervåkning av bilister kan være akseptabelt på visse vilkår. I den siste tiden har både interesseorganisasjoner og politiske partier pekt på at en ordning med GPS-basert vegprising bør utredes.
Sett i et perspektiv fram mot 2030 er det helt klart en teknologi som kan bli aktuell å bruke. En fordel
med en kilometerbasert takst framfor bompenger er at prisingen kan gjøres målrettet mot kjøring
man ønsker å redusere enten geografisk, i forhold til tidspunkt eller i forhold til type kjøretøy.
I byutredningen er det gjort beregninger med kilometerbaserte takster (disse erstatter annen
bompengeinnkreving). Det er gjort beregninger med ulike varianter av rushtidstakster og der
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en varierer takstene geografisk. Beregningene viser at innføring av en kilometerbasert takst i
avtaleområdet bidrar til at trafikkarbeidet reduseres en god del. Bilistene kjører generelt sett mindre.
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

Kilometertakst innenfor Krs (1 kr/2 kr)

2 560 000

Kilometertakst innenfor AO (1 kr/2 kr) (VMP4)

2 320 000

Kilometertakst innenfor AO m/ulik taskt i Krs og resten…

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 %

1,3 %

1 450 000

-6,7 %

1 650 000

7,2 %

2500 000

-13,1 %

1 550 000

5,5 %

Kjøretøykilomer [KjtKm] per virkedøgn

6,3 %

1 690 000

1,0 %

2000 000

6,7 %

1 770 000

-11,0 %

1500 000

18,7 %

1 780 000

0,8 %

1000 000

-

1 970 000

-1,1 %

1 680 000

3000 000

-

500 000

0,9 %

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

Kjøretøykilomer [KjtKm] per virkedøgn

Figur 7-2:

Endring i trafikkarbeid i forhold til Nåsituasjon 2016 for kilometerbaserte takster (AO-avtaleområdet).

7.3

Parkeringsrestriksjoner

Parkeringsavgifter kan stimulere til å velge andre transportmidler, og dermed redusere bilbruken.
Videre kan parkeringsavgifter bidra til å begrense etterspørselen etter parkering, da parkeringsplasser beslaglegger verdifulle arealer, ofte sentrumsnært.
Det er gjort beregninger med transportmodellen av følgende ulike parkeringstiltak.
- Restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen (gjennomsnittskostnaden er på nivå med høyeste
		 takst idag (om lag 30 kr. pr. time))
- Restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen, Sykehuset og Sørlandssenteret, der Sykehuset
		 beholder dagens takstnivå og Sørlandsparken får en lavere takst.
- Restriktive parkeringstiltak i de 25 største grunnkretsene for arbeidsplasser og alle
		 omliggende grunnkretser (tilsv. grønn skravering på kartet under), med en takst tilsvarende
		 som i Sørlandsparken.
- Restriktive parkeringstiltak i kommunesentrene i avtaleområdet, med en parkeringstakst
		 lavere enn i Sørlandsparken.
Det er også sett på ytterligere økning av parkeringstakstene for områdene som ligger i Kristiansand
kommune.
Transportmodellen operer med ulike kostnader for parkering: døgnpris for arbeidsreiser og timespris
for øvrige reisehensikter. Disse prisene er anslått til en gjennomsnittspris for parkering
i grunnkretsen.
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Kartet illusterer for hvilke områder det er beregnet effekt av parkeringsavgift.

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.

Figur 7-3: Figuren viser effekter på trafikkarbeidet i forhold til Nåsituasjon 2016 ved ulike parkeringsrestriksjoner.

Som det framgår av figur 7-3 vil innføring av parkeringsavgifter i Kvadraturen og i Kvadraturen, Sykehuset og Sørlandsparken ha noe effekt på trafikkarbeidet. Dersom det innføres avgiftsbelegging i et
større område, har virkemiddelet nødvendigvis større effekt. Innføring av parkeringsavgift i
omegnssentra har ikke så stor effekt, men i beregningene er det lagt inn forholdsvis lave parkeringssatser i omegnskommunene.
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Å avgiftsbelegge parkering i ett område har liten hensikt hvis dette resulterer i at folk kjører til andre
steder eller virksomheter etableres andre steder som gir økt trafikkarbeid. Beregningen viser at
kun avgiftsbelegging i Kvadraturen har mindre effekt på trafikkarbeidet enn avgiftsbelegging i
Kvadraturen, Sykehuset og Sørlandsparken. I tilfellet uten avgiftsbelastning i Sørlandsparken, kan
mange velge å heller reise hit hvor de kan parkere gratis. I beregningene er det lagt til grunn en noe
lavere avgift i Sørlandsparken fordi det her er et dårligere kollektivtilbud enn til Kvadraturen. I dag
kan ikke private pålegges å innføre parkeringsrestriksjoner. Kristiansand kommune kan dermed ikke
pålegge innføring av parkeringsavgifter i Sørlandsparken. Samferdselsdepartementet er oppfordret
til å vudere regelverket, jf. brev av juli 2017 fra ordførere i flere store bykommuner. Virkemiddelet
med fjerning av timesregel rundt Sørlandsparken vil imidlertid kunne veie opp for manglende
parkeringsavgift på Sørlandsparken, jf. kapittel 7.2.
Det er en stor andel som har gratis parkering ved arbeidsplassen. Dette påvirker valg av transportmiddel på reise til/fra arbeid. Dersom parkering ved arbeidsplass ble avgiftsbelagt, f.eks. ved å legge
verdien av gratis parkering på inntekten som en skattemessig fordel, viser beregningen at dette vil
redusere trafikkarbeidet. Fordelsbeskatning av gratis parkering på arbeidsplass er pr. i dag ikke
benyttet, men kan være et viktig virkemiddel for å få arbeidstakere til å bruke annen transport enn bil
til/fra arbeid.
Parkeringsavgifter er bare ett av flere mulige tiltak for å oppnå ønsket styring av parkeringstilbudet.
Andre tiltak som kan bidra er blant annet begrensinger i antall parkeringsplasser, parkering atskilt
fra bolig og boligsoneparkering. Regulering av antall plasser har vist seg å ha stor effekt. Videre
vil lengre avstand til p-plassen, tidsbegrensning og regler for bruken av plassene også redusere
sannsynligheten for å bruke bil.

7.4

Arealbruk

Det følger av retningslinjene for metodebruk og analyser i byutredningene at det skal gjøres beregninger med minst to ulike alternativer for fremtidig arealbruk for å synliggjøre effekten av arealbruk som
virkemiddel. Alternativene må i størst mulig grad bygge på eksisterende planer.
I beregningene er SSBs framskrivingsalternativ MMMM på kommunenivå lagt til grunn, med mindre
annet er beskrevet. For å analysere virkningene av alternativer for framtidig arealbruk er det tatt
utgangspunkt i Metode for rangering av utbyggingsområder, også kalt Kristiansandsmetoden, jf.
kapittel 5.2.5. Alternativene for arealbruk er utviklet i samråd med lokale parter.
Modellberegninger basert på SSBs framskrivingsalternativ MMMM
I modellberegningene er SSBs framskrivingsalternativ MMMM på kommunenivå lagt til grunn, med
mindre annet er beskrevet. Samlet sett innebærer framskrivingen en befolkningsvekst i Kristiansandsområdet på 19 prosent fra 2016 til 2030. Veksten i omegnskommunene er ifølge framskrivingen
prosentvis sterkere enn i Kristiansand kommune. I modellens datagrunnlag er det lagt til grunn at
befolkningen i hver grunnkrets øker prosentvis like mye som i kommunen som helhet. Dette er 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 modellberegningene.
For framskriving 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 mellom 20–65 år),
med mindre annet er beskrevet.
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Modellberegning av alternativer for framtidig arealbruk basert på Kristiansandsmetoden
I Kristiansandmetoden er utbyggingsområdene klassifisert etter hvor godt de tilfredsstiller samfunnsbehov målt etter kriteriene nærhet til kommunesenter, nærhet til lokalt senter samt transportkvalitet
for gange, sykkel og kollektiv. Det er gitt karakter for hvert kriterium, som til slutt er summert til en
samlekarakter, omtalt som BMA-score. Utbyggingsområdene får samlekarakter fra 2 (dårligst) til 9
(best). Prosjekter som innebærer etablering av nye boligområder langt unna eksisterende sentra får
typisk lav score, mens forttingsprosjekter i eller nær kommunesentre får høy score.
Det er gjort en rangering av utbyggingsområder etter Kristiansandsmetoden i alle de syv kommunene. Dette er ingen prioritert liste, men en øvelse som er gjort for å rangere utbyggingsprosjektene etter hvor godt de treffer BMA-kriteriene. Dette er heller ingen form for arealplanlegging,
men regneeksempler for å få synliggjort hvordan en spredt arealbruk og en mer konsentrert arealbruk vil påvirke trafikkarbeidet. Det er lagt opp til at alternativene i størst mulig grad skal bygge på
eksisterende planer, men det er gjort noen forenklinger.
Basert på denne metodikken er det definert tre scenarioer for arealbruken i 2030.
Et scenario med befolkningsvekst i utbyggingsområder som rangeres høyt i Kristiansandsmetoden
(A1 – Fortetting 2030)
Befolkningsveksten er fordelt på
- Igangsatte utbyggingsprosjekter og
- Utbyggingsprosjekter som er rangert etter fallende BMA-score realiseres til forventet
		 boligbehov i 2030 nås
Et scenario med befolkningsvekst i utbyggingsområder som rangeres lavt i Kristiansandmetoden
(A2 – Byspredning 2030)
Befolkningsveksten er fordelt på
- Igangsatte utbyggingsprosjekter og
- Utbyggingsprosjekter som er rangert etter økende BMA-score realiseres til forventet
		 boligbehov i 2030 nås.
Det er også sett på et scenario med en sterkere fortetting, (A3 – Sterkere fortetting 2030)
- Befolkningsveksten i Kristiansand er fordelt på de igangsatte utbyggingsprosjektene.
		 Befolkningsvekst ut over dette er lagt i utbyggingsprosjekter som får høyeste BMA-score
		 (BMA-score 8 og 9) og i Kvadraturen.
- I omegnskommunene er befolkningsveksten fordelt på igangsatte utbyggingsprosjekter
		 og i kommunesenteret innenfor en teoretisk 15-minutters gangavstand fra sentrum/rådhus.
I alle scenarioene er det forutsatt at utbyggingsprosjekter som allerede er igangsatt ikke endres.
Scenarioene tar dermed høyde for det begrensede handlingsrommet for endret arealbruk som
kommunene faktisk har på kort sikt. Arealbruksscenarioene må således oppfattes som realistiske,
i motsetning til scenarioer som bygger på regneeksempler hvor man forutsetter endringer i bosettingsmønsteret uten å ta hensyn til pågående utbygginger. Alternativ A3 Sterkere fortetting har dog
mer karakter av et regneeksempel, og i virkeligheten gir nok dette alternativet uttrykk for hvilke
effekter fortetting kan gi først på lang sikt.
Rangeringen av boligprosjektene samt klassifisering i pågående prosjekter er gjort av den enkelte
kommune. Andelen pågående prosjekter varierer stort mellom kommunene.
Figuren nedenfor viser bosatte fordelt på delområde i 2016 og i 2030 i BMA-grunnlaget (KVU/
Bypakke 2030) og i de ulike arealscenariene for Kristiansand kommune.
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Figur 7-4:

KVU/Bypakke 2030

Fortetting 2030

Byspredning 2030

Sterkere fortetting 2030

Bosatte i delområder i Kristiansand, antall personer i 2016, BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030),
Fortetting 2030, Byspredning 2030 og Sterkere fortetting 2030.

Arealscenarioet Fortetting 2030 gir en betydelig økning i folketallet på Lund, ellers kommer veksten
i Vågsbygd, Søm og Hånes, samt Kvadraturen. Scenarioet Byspredning 2030 innebærer en
utbyggingsrekkefølge etter laveste score etter Kristiansandsmetoden, det vil i praksis si prosjekter
som ligger langt fra sentrum. Økningen i folketallet i Tveit reflekterer at i dette scenarioet realiseres
en stor utbygging ved Hamrevann, med mellom 3 500–4 000 boliger. I scenarioet Sterkere fortetting
2030 øker folketallet sterkt på Lund, samt i Kvadraturen.
Figuren 7-5 viser bosatte fordelt på sentrale og øvrige grunnkretser i 2016, i BMA-grunnlaget (KVU/
Bypakke 2030) og i de ulike arealscenariene for de øvrige kommunene i avtaleområdet, jf. figur 7-5.
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Sterkere fortetting 2030

Bosatte i sentrale og øvrige grunnkretser i omegnskommunene, antall personer, i 2016, BMA-grunnlaget
(KVU/Bypakke 2030), Fortetting 2030, Byspredning 2030 og Sterkere fortetting 2030.

I Kristiansand kommune er drøyt 50 prosent av beregnet boligbehov fram til 2030 dekket av boligprosjekter som er klassifisert som pågående. I Søgne og Birkenes er det få påbegynte prosjekter,
men også få prosjekter med BMA-score 8 og 9. I Vennesla er det også relativt få påbegynte
prosjekter. Dette gir et relativt stort handlingsrom for sterkere fortetting av resterende boligbehov
i 2030. Handlingsrommet for arealpolitikk i Lillesand og Iveland er svært begrenset, da andelen
påbegynte prosjekter er høy. For Songdalen tilfredsstilles boligbehovet for 2030 med påbegynte
prosjekter og prosjekter som har BMA-score på 8 eller 9.
Figur 7-6 viser effekten ulik arealbruk har på trafikkarbeidet.
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

A1: Vekst i høyt rangerte utbyggingsområder i AO

2 560 000

A2: Vekst i lav rangerte utbyggingsområder i AO

2 640 000

A3: Sterkere fortetting i AO

2 530 000

A3-1: Sterk fortetting innenfor storkommunen

2 570 000

-

Figur 7-6:
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5,0 %
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2000 000
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1 970 000

11,4 %

1000 000

-

1 660 000

6,0 %

1 760 000

-

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

Endring i trafikkarbeid i forhold til Nåsituasjon 2016 for ulike arealbruksscenarier - befolkningsvekst.

Beregningene viser at fortettet arealbruk har god effekt. Målrettet arealbruk vil være et effektivt
langsiktig virkemiddel for å nå målet om nullvekst.
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Det er også gjort en beregning der det er lagt inn sterkere fortetting kun i storkommunen. Som en ser
av bidraget på trafikkarbeidet, vil fortetting også i omegnskommunene gi forholdsvis mye større effekt.
Effekten på trafikkarbeidet i arealscenarioet Sterkere fortetting (A3) er langt sterkere enn effekten av
Fortetting 2030 (A1). Grunnen til dette er at i scenariet med Sterkere fortetting (A3), er alle prosjekter
som ikke er pågående og som ikke har høy BMA-score (8 og 9) sentralisert. I Kristiansand har mange
av de ikke- pågående prosjektene høy BMA-score, og disse blir derfor i liten grad endret i A3. I de
øvrige kommunene er det imidlertid mange ikke- pågående prosjekter med lav BMA-score, og som
dermed påvirkes i A3.
Det er i tillegg gjort en skjønnsmessig fortetting av arbeidsplassene i arealbruksscenarioene med
Fortetting (A1) og Sterkere fortetting (A3). Fra 2016 til 2030 forutsettes en økning i antall arbeidsplasser i Kristiansand på 7 000. I arealscenarioet med Fortetting (A1) er økningen i antall arbeidsplasser i hovedsak lokalisert i Kvadraturen og i noen grad i Vågsbygd og på Lund, samt andre
knutepunkter langs bussmetrolinja. I arealscenarioet med Sterkere fortetting (A3) er økningen i
arbeidsplasser hovedsakelig lagt i Kvadraturen. Det er ikke gjort endringer i lokalisering av arbeidsplassveksten i omegnskommunene. Det skyldes at arbeidsplasser innenfor offentlig og privat
tjenesteyting allerede er sentralt plassert, 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 kommunenes arealpolitikk.
Beregningene viser at effekten forsterkes ytterligere dersom nye arbeidsplasser lokaliseres sentralt.
I storkommunen nås nullvekstmålet kun ved hjelp av fortetting i befolkning og arbeidsplasser.
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

A1+: Vekst i høyt rangerte utbyggingsområder i AO,
arbeidspl.fortetting i sentrale områder*

2 540 000

A3+: Sterkere fortetting i AO, samt
arbeidsplassfortetting i Kvadraturen (VMP3 DEL1…
-

-

12,5 %

1500 000

2000 000

2500 000

18,7 %

1 780 000

6,7 %

1 730 000

7,0 %

1000 000

-

1 970 000

10,2 %

2 460 000

500 000

1 660 000
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-
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0,8 %
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*Kvadraturen og i noen grad i Vågsbygd og Lund og andre knutepunkter langs bussmetrolinja.

Figur 7-7:

Endring i trafikkarbeid i forhold til Nåsituasjon 2016 for ulike arealbruksscenarier
- befolkningsvekst og arbeidsplassvekst.

7.5

Kollektiv – endringer i tilbud og satser

Det er gjort en beregning av hvordan effekten blir dersom kollektivsatsene reduseres med 30
prosent i avtaleområdet. Det er tatt utgangspunkt i mobilbillett-taksten for reduksjonen i enkeltbillettene, noe som medfører at takstene for en enkeltbillett for én sone reduseres fra 30 kr til 21 kr.
Taksten for periodebillettene reduseres også med 30 prosent, der prisen for månedskort for én sone
reduseres fra 750 kr til 525 kr.
Beregningene viser at med reduserte satser vil økningen i trafikkarbeidet i forhold til Nåsituasjon
2016 blir henholdsvis 10,6 prosent for avtaleområdet og 4,6 prosent for storkommunen. Tiltaket gir
i tillegg en stor økning i transportarbeidet for kollektiv på 13,6 prosentpoeng i avtaleområdet og 14
prosentpoeng i storkommunen.
Reisetiden betyr mye for trafikantene, og bussen må kunne konkurrere med bil med tanke på tidsbruk. Frekvens er også en viktig faktor for at flere skal velge buss. Det er gjort beregninger der det er
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lagt inn noen nye direktelinjer i kollektivsystemet. Dette gjelder ruter mellom omegnssentraene og
Kristiansand sentrum i rush, samt fra Mandal og Arendal/Grimstad til/fra Kristiansand sentrum i rush.
Det er også lagt inn høyere frekvens for noen ruter. Beregningen viser at lavere kollektivsatser gir
større utslag i trafikkarbeidet for bil enn enkelte forbedringer i tilbudet.
Trafikkarbeid Bil - Storkommune

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet
Nåsituasjon 2016

2 300 000

Nullalternativ 2030

2 820 000

KVU/bypakke 2030

2 590 000

30 % lavere kollektivtakst i AO

2 540 000

Forbedringer kollektiv (nye direkteruter og økt frekvens)

2 590 000

-

500 000

-

1 660 000
22,6 %

1 970 000

12,5 %

2000 000

2500 000

3000 000

4,6 %

1 770 000

-

500 000

Kjøretøykilomer [KjtKm] per virkedøgn

Figur 7-8:
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endringer i trafikkarbeid i forhold til Nåsituasjon 2016 for endring i kollektivtilbud og satser.

Man sier gjerne at «frekvens har større betydning enn billettkostnad». Bakgrunnen for denne
påstanden er at ventetiden på holdeplass før neste avgang er mer verdifull enn billettkostnaden.
I transportmodellen er ventetiden på holdeplass satt til halv frekvens. Dersom en rute allerede har en
god frekvens, vil en økning i frekvens derfor gi lite utslag. Generelt kan man si at hyppigere frekvens
vil ha mer betydning enn billettpris, dersom eksisterende frekvens er lavere enn 3 avganger pr. time11.
I Kollektivkonsept 2030 er det lagt opp til veldig god frekvens på de viktigste rutene og nesten hele
befolkningen i avtaleområdet får et kollektivtilbud. Når vi tester innføring av noen direktelinjer fra
omegnskommunene inn mot sentrum, vil ikke disse nye rutene påvirke mer enn de passasjerene
som kan velge å bruke disse linjene. Dersom man reduserer billettprisene i hele kollektivsystemet,
så vil det påvirke hele befolkningen som har tilgang til kollektivtilbudet. Det gjør at en reduksjon av
billettkostnaden blir mye mer virkningsfull enn det å øke antall ruter, forutsatt at de som ville fått nye
direktelinjer har et eksisterende kollektivtilbud de kan bruke.

7.6

Redusert framkommelighet

Det er gjort beregninger av tiltak som reduserer framkommeligheten for bil.
Det er blant annet testet innføring av ett kollektiv -og tungbilfelt og ett felt for bil på E18 Varoddbrua
til E39 Breimyrkrysset/Grauthellern. Tanken var at et slikt tiltak kunne gi bedre framkommelighet
for kollektiv- og næringstrafikken, samtidig som kapasiteten for personbiltrafikken ble redusert.
Modellmessig er dette løst ved å redusere kapasiteten for bil. Beregningene viser at tiltaket har
begrenset effekt i forhold til totalt trafikkarbeid. Endringen i antall reiser ved å redusere kapasiteten
for bil på E18/E39 Varoddbrua-Breimyr er marginale, men det er en tendens til færre bilreiser og flere
kollektiv-, gange- og sykkelreiser både i avtaleområdet og i storkommunen.

7.7

Næringstrafikk

Selv om nullvekst i persontransporten med bil er et hovedmål i byutredningene er det i mandatet
beskrevet at dette må veies opp mot hensynet til næringstrafikken: Det skal beskrives hvordan
næringslivstrafikkens behov kan ivaretas. Aktuelle tiltak for næringslivets transporter skal også
vurderes opp mot nullvekstmålet for persontransport med bil.

11
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Generelt sett vil nullvekst i personbiltrafikken være positivt for næringstrafikken i form av mindre tap
av tid i kø. Selv om bompengeinnkreving og parkeringsrestriksjoner vil påføre næringslivet ekstra
kostnader skal det i mange tilfeller relativt små tidsgevinster til for å kompensere for disse kostnadene.
Det er ikke gjort noen egne modellberegninger for næringstrafikk.

7.8

Følsomhetsanalyse

Ytre Ringveg ligger inne som en del av Nullalternativet 2030 og går rundt Kristiansand fra Vige i
øst til Breimyr/Grauthelleren i vest. Ytre Ringveg er ment å avlaste E18 og E39 som går gjennom
Kristiansand sentrum, samt å forbedre beredskapen og framkommeligheten for utrykningsetatene.
Det er gjennomført en beregning der Ytre Ringveg er tatt ut, altså forutsettes ikke bygd. Beregningene
viser at uten Ytre Ringveg reduseres trafikkarbeidet med 0,3 prosentpoeng innenfor avtaleområdet
og med 0,5 prosentpoeng innenfor storkommunen sammenlignet med BMA-grunnlaget (KVU/
Bypakke 2030). Endringen i antall reiser ved å ta ut Ytre Ringveg er marginale, men det er en tendens
til færre bilreiser og flere kollektiv-, gange- og sykkelreiser. Reduksjonen i antall bilreiser skjer internt
i Kristiansand og mellom Kristiansand og nabokommunene Songdalen, Søgne, Lillesand og Vennesla.
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Usikkerhet i beregningene ved bruk av Regional
transportmodell
Gange og sykkel: I transportmodellen er det tiltak som gir endringer i tid eller kostnad som
påvirker reisemønster, transportmiddelvalg mv. Effekten av sykkelinfrastruktur er delvis
(indirekte) fanget opp ved at det er kodet inn redusert sykkelavstand på strekninger som
har fått forbedringer (separat gang-/sykkelveg eller sykkelfelt i vegbanen). Andre forbedringer
av forhold for syklende eller gående som ikke påvirker tid eller pris, som forbedret vedlikehold,
eller økt trygghet, må vurderes utenfor modellkjøringene.
Kollektivtransport: Transportmodellen fanger opp effekter av pris, tid, bytteulempe og
ventetider. Dette betyr at modellen får med seg effekter av både økt frekvens og bedre
framkommelighet for kollektivtrafikken. Transportmodellen fanger ikke opp faktorer som
reisekomfort, pålitelighet, standard på holdeplasser eller forbedret informasjon og mer
effektive billettsystemer. Effekter av denne typen tiltak må vurderes utenfor modellkjøringene.
Reisetid, frekvens og stoppmønster for kollektivreiser i nåsituasjonen er basert på koding
etter rutetabell i morgenrush og lavtrafikk. I flere byer er det til en viss grad tatt hensyn til
ordinære rushtidsforsinkelser i rutetabellen, men ikke større forsinkelser. Ventetid på holdeplass er satt til halv frekvens. Dersom en rute alt har en god frekvens (f.eks. 10 minutt), vil
økning av frekvensen derfor gi lite utslag.
Bilreiser: Ordinære rushtidsforsinkelser for bilturer fanges opp i RTM, men ikke situasjoner
med uvanlig store kødannelser og større forsinkelser. Det betyr at tidsdifferansen mellom en
bilreise og en kollektivreise kan bli for liten i områder/tidsperioder med mye trengsel.
Arealbruk: Endret arealbruk er kodet gjennom endring av antall arbeidsplasser og bosatte i
den enkelte grunnkrets. Dette påvirker igjen etterspørselen etter turer. I analysene er det
veksten i bosatte som er lagt til de områdene som er prioritert for framtidig boligbygging.
Modellen bygger på dagens kunnskap om effekter av teknologi, demografisk og økonomisk
utvikling osv. Teknologisk og økonomisk utvikling kan endre måten samfunnet organiserer
daglige aktiviteter på og hvordan trafikanter vektlegger ulike aspekter ved reisen (komfort,
reisetid, punktlighet mv.). Jo lengre fram i tid man analyserer jo større usikkerhet vil det være
om forutsetningene.

I kapittel 8 gis det en kvalitativ vurdering av noen av effektene som modellen ikke fanger opp.
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7.10 Oppsummering
Det er gjennomført mange beregninger for å teste effekten ulike virkemidler har på trafikkarbeidet.
Å oppnå nullvekst med enkelt-virkemidler framstår som vanskelig gjennomførbart. Modellberegningene viser at man må ha kombinasjoner av flere virkemidler for å nå nullvekstmålet. Videre
viser beregningene at det er de restriktive virkemidlene, samt fortettet arealbruk som gir størst utslag
på trafikkarbeidet.
- Bompengeinnkreving er det restriktive virkemiddelet som har størst effekt for å redusere
		 trafikkarbeidet.
- Parkeringsrestriksjoner reduserer trafikkarbeidet. Jo større områder som omfattes, jo større vil
		 naturligvis reduksjonen i trafikkarbeidet være.
- Fortettet arealbruk har god effekt på å redusere trafikkarbeidet. Målrettet arealbruk vil være et
		 effektivt langsiktig virkemiddel for å nå målet om nullvekst.
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8 KVALITATIVE VURDERINGER
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8.1

Faktorer som modellen ikke fanger opp

Transportmodellen er et godt hjelpemiddel for å analysere effekter av ulike typer virkemidler og
doseringen av dem. Likevel har modellen klare begrensninger, og det er flere mulige virkemidler for
å begrense trafikkarbeidet som modellen i liten eller ingen grad kan beregne effekten av. Det må
også brukes kvalitative vurderinger basert på bl.a. forskning og utredninger. Hovedutfordringen er
imidlertid at selv om forskning og erfaringsdata angir i hvilken retning effekten av virkemiddelet går,
er både størrelsen av effekten og konkret innvirkning på 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
trafikal effekt av virkemidlene, betyr ikke det at virkemidlene ikke er viktige og ikke har betydelig
effekt på framtidig transportmiddelfordeling, og dermed på trafikkarbeidet.
Følgende virkemidler håndteres ikke i modellen, men vi antar at de likevel har stor betydning:
- Utbygging av gode gang- 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.
- Vintervedlikehold har effekt for å øke helårssykling.
- El-sykkel øker sykkelbruken generelt og åpner opp for nye grupper av syklister
- Holdningsskapende arbeid for økt gange-, sykkel- og kollektivbruk øker bruken. 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. Effektene er imidlertid vanskelig å forutsi.
- Reduksjon av reisetid med kollektivtrafikk gjennom fjerning av billettering, aktiv signalpriori		 tering i kryss, samt utvikling av gode knutepunkt slik at det blir enklere å bytte transportmiddel
		 har betydning for økt bruk av kollektivtrafikk.
- Teknologisk utvikling vil påvirke hvordan vi reiser i framtiden.
- Ulike former for bildeleordninger kan stimulere til lavere bilhold, og dermed redusere den
		 daglige kjøringen.
Effekten av disse virkemidlene er ikke innkalkulert i oppnåelsen av nullvekstmålet. Flere av virkemidlene er både viktige å prioritere og de kan bidra til å gi en større reduksjon av biltrafikken i årene
framover.
Nedenfor er det pekt noe mer detaljert på virkemidler av denne typen som Kristiansand har jobbet og
jobber målrettet med, eller tiltak som vurderes eller kan vurderes innført.
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8.2 Supplerende tiltak
8.2.1

Sykkelsatsing

Kristiansand er landets beste storby på sykkel. Byen skårer alltid høyt på brukerundersøkelser om
tilfredshet blant syklistene. Systematisk og grundig arbeid har gitt resultater, og byen har en god
plattform for å videreutvikle den gode kulturen for sykling.
Vintersykling
For at sykkel skal ta en vesentlig del av den forventede trafikkveksten er det avgjørende at det skapes
helårssyklister som ikke går over til personbil eller kollektiv om vinteren. Kristiansand kommune
og Statens vegvesen har satset systematisk på vintervedlikehold over lang tid, og har svært gode
rutiner for dette. I Sykkelundersøkelsen til Syklistenes landsforbund er nettopp vintersykling det
Kristiansand gjør det aller best på. Kommunen/ATP har gjennomført egne vintersyklingskampanjer,
og markedsført og subsidiert piggdekk og sykkellykter. De siste tre årene har mellom 43 prosent og
52 prosent av syklistene syklet også om vinteren12.
Sykkelparkering
Strategien for sykkelparkering i regionen er å ha mange mindre sykkelparkeringsplasser framfor
få store. Dette gir syklistene mulighet til å parkere sykkelen svært nære målpunktet. Det jobbes
kontinuerlig med å øke antallet sykkelparkeringsplasser, både i kommunesentraene og ved skoler,
arbeidsplasser, butikker, knutepunkt og andre målpunkter.
Som følge av flere elsykler og andre dyrere sykler, er det en økende etterspørsel etter trygg sykkelparkering. I Kristiansand har kommunen startet utprøving av sykkelparkering i eksisterende
parkeringshus for bil. Parkeringshusene er svært sentralt plassert, har video-overvåking og rutiner
med personell i husene.
Kampanjer
Det gjennomføres jevnlig kampanjer for å øke sykkel- og gangebruken. Kampanjene har ikke bare en
direkte effekt på de som deltar i kampanjene. De bidrar også til å holde saken om miljøvennlige reiser
varm i befolkningen, og de er viktige i forhold til å fremme god folkehelse. Av eksempler kan nevnes:
- Jeg kjører grønt
		 Deltakerne får poeng for å la bilen stå til fordel for å sykle, gå eller ta bussen. Kampanjen er
inne i sin 8. sesong, og foregår hver høst fra månedsskiftet august/september til 1. desember.
		 Årlig deltakerantall ca. 3000 og ca. 170 arbeidsplasser. Kampanjen er altså ikke bare
		 individbasert, men også en bedriftskonkurranse, der det er om å gjøre å få flest poeng pr.
		 ansatt. Kampanjen varer i 3 måneder hver høst fordi kampanjen skal gi en varig effekt på reise		 vaner. Spørreundersøkelser til deltakere viser at antall miljøvennlige reiser, sykkel, gange og
		 buss/tog øker med 20 prosent på grunn av deltakelse i kampanjen. 12.000–13.000 personer
		 har gjennom årene deltatt i kampanjen.
- Sykle til jobben
		 Bedriftsidretten arrangerer hver vår Sykle til jobben. Kampanjen varer i ca. 2 måneder.
		 Ca. 2000 personer i Kristiansandsregionen deltar hvert år. Kampanjen subsidieres av ATP
		 samarbeidet, slik at kampanjen er gratis for deltakerne.
- Beintøft
		 Miljøagentene arrangerer Beintøft for elever i 1-7 klasse. Hensikten er å få flest mulig elever til
		 å sykle og gå til skolen. Ekstra innsats i ATP-kommunene (promotering og premiering) gjør at
		 mange deltar.

12
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Den grønne kampen
I 2017 har ATP kjørt en kampanje for ungdomsskoler. To piloter har deltatt: Oddemarka skole
og Songdalen ungdomsskole. Elevene deltar på app-registrering av grønne reiser, og skal
konkurrere i to fagkategorier: miljøprosjekt og realfagprosjekt. Blir dette vellykket, vil Den
grønne kampen bli tilbudt alle ungdomsskoler i regionen i 2018.
AKT kjører jevnlige kampanjer med ulike ordlyder, men med samme mål: endre reisevaner,
øke kollektivandelen og bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling. Siste kampanje henstiller på å
bryte reisemønsteret og «Tenk deg om 2 ganger» i din bedrift slik at flest mulig ansatte velger
bussen til og fra jobb minst 2 ganger i uka.
Elsykler har blitt markedsført gjennom utlånsordninger til bedrifter, skoler, og enkeltpersoner.
Det er gjennomført egne elsykkelkampanjer rettet mot geografiske områder. Kristiansand
kommune har i samarbeid med sykkelforhandlere arrangert elsykkeldager med prøving av
elsykler og gode tilbud.
I tillegg arrangeres mindre kampanjer som for eksempel sykkellyktaksjoner, subsidiering av
sykkelpiggdekk, gratis sykkelservice, subsidiering og salg av hjelm og sykkelutstyr.

Bysykkelordning
Bysykkelording i Kristiansand har blitt vurdert og avslått tidligere, men vil nå bli vurdert på nytt.
Bydelsløft for gange og sykkel
I forbindelse med stortingsbehandlingen av NTP 2018–2029 ble det satt mål om at sykkelandelen i
byene skal være 20 prosent. For å øke sykkelandelen i Kristiansand ytterligere, kan det i stedet for å
spre flere tiltak ut over hele byen, være mer hensiktsmessig å gå dypere inn i én bydel/ett område og
konsentrere seg om å få på plass gode løsninger her.
Bydelen Lund kan være et egnet område å se nærmere på. Lund ligger tett på Kvadraturen og
tilbudet der, men kan også ses på som en by i byen. Bydelen har flere aktuelle målpunkt for mange
personer ut over de som bor der, og byens studenter er tilknyttet bydelen gjennom UiA. De
omfattende utviklingsplanene som foreligger, vil bidra til å løfte området betraktelig. Det kan legges
til rette for et bedre og mer helhetlig gange- og sykkeltilbud på Lund og øke gå- og sykkelandelen
på bekostning av bilen. Det er store muligheter for rimeligere infrastrukturtiltak, og spesielt tiltak som
kan øke selve reiseopplevelsen, sett i lys av dagens romslige trafikkarealer. Tiltakene må kombineres
med målrettet holdningsskapende arbeid.
Lund har flere gater som med fordel kan gjøres om til mer attraktive og funksjonelle årer for kollektivtransport, sykkel og gange. Videre kan industriområdet transformeres til handelsområde hvor
man reduserer «butikk til butikk»-kjøring ved å konsentrere bilparkeringen og etablerer attraktive
gangareal. Det må arbeides videre med en prosjektbeskrivelse. Gitt at et slikt prosjekt blir vellykket,
kan det utvides til også å gjelde andre bydeler/områder.

8.2.2

Effekten på trafikkarbeidet dersom korte bilførerturer fjernes

Reisevaneundersøkelsen viser at det gjennomføres mange korte bilturer i Kristiansandsregionen.
Det er et potensiale for å få overført flere av disse reisene til sykkel og gange. Som et regneeksempel
er det beregnet hvilken effekt det ville hatt på trafikkarbeidet dersom alle bilførerturer under 2 kilometer ble fjernet. I modellberegningene er bilførerturene for enkelthetsskyld ikke overført til andre
transportmidler, kun fjernet. Det antas at disse turene kunne vært overført til sykkel og gange.
Beregningen viser at dette har stor effekt på trafikkarbeidet, og at nullvekstmålet kan nås nærmest
med et slikt tiltak alene. Det må understrekes at dette kun er et forenklet regneeksempel, som ikke
er praktisk mulig i virkeligheten. Alle korte bilturer kan nødvendigvis ikke overføres til miljøvennlige
transportmidler. Men eksempelet sier noe om hvilken effekt som kan oppnås på trafikkarbeidet,
dersom flere lar bilen stå og heller velger gåing og sykling på kortere turer.
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8.2.3

Bane

Sørlandsbanen går igjennom avtaleområdet og eksisterende regiontogtilbud frekventerer flere
stasjoner. Nodeland, Vennesla og Kristiansand er stasjoner som ligger i større tettsteder med befolkningskonsentrasjon og arbeidsplasser i gange- eller sykkelavstand fra stasjonen. Regiontogtilbudet
brukes i noe grad i dag til lokal pendling. Det er et potensiale for å få flere til å velge tog på stekningen
Nodeland–Kristiansand og Vennesla–Kristiansand.
Det bør vurderes å lage en tiltaksplan for å få flere til å pendle med tog. En slik tiltaksplan bør se på alle
mulige tiltak som øker tilgjengeligheten til, kunnskapen om og bruken av togtilbudet. Mulig tiltak
kan være fysiske tiltak på stasjonene som perrongkvalitet og attraktivitet, over/underganger og effektiv
intern logistikk, leskur og venteromsfasiliteter, belysning, sykkelparkering, tilgjengelighet og
snarveier til stasjonene, korrespondanse mellom busstilbudet og togtilbudet, informasjonstiltak om
togtilbudene, kampanjer, bruk av smartteknologi, apper og IKT-løsninger, samt billettordninger eller
månedskortløsninger som fremmer bruk. Tiltaksplanen bør også se på samspillseffekter av ulike tiltak.

8.2.4

Miljødifferensierte bomtakster og lavutslippsoner

Stortinget åpnet gjennom en lovendring i mai 2017 for bruk av miljødifferensierte bompengetakster,
beredskapstakster og lavutslippssoner i bypakker. Hensikten er å endre kjøretøysammensetningen
slik at gjennomsnittlig utslipp blir lavere. Dette påvirker i liten grad oppnåelse av nullvekstmålet, men
vil påvirke nytte og utslipp. I det faglige grunnlaget for endelig lokalpolitisk behandling av ny bompengepakke, jf. kapittel 5.2.9, blir en ordning med miljødifferensierte bomtakster vurdert.

8.2.5

Teknologi

Nye teknologiske løsninger får stor betydning for transportsektoren i tiden fremover. Utviklingen
skjer raskt, og nye teknologiske løsninger vil prege transportsystemet vårt i nær fremtid.
Teknologisk utvikling kan ha innvirkning på mobilitet og valg av transportmiddel på flere måter:
- Informasjonsteknologien vil gjøre enklere å velge det transportalternativet eller den ruten som
		 passer best til enhver tid.
- Selvkjørende personbiler kan gjøre det mer komfortabelt å bruke bil, og vil åpne for bilbruk
		 blant nye brukergrupper som i dag ikke har førerkort.
- Selvkjørende busser kan bli et supplement til øvrig kollektivtransport i delområder, og dermed
		 øke kollektivtransportens tilgjengelighet.
- Større fleksibilitet i bruken av ulike kjøretøy kan bety at samkjøring blir mer attraktivt.
- Økt tilgang til informasjon kan gi oss bedre grunnlag for planlegging tiltak og tilbud.
Teknologisk utvikling kan bidra til å påvirke måloppnåelse ved at nye løsningene kan endre betingelsene for bruk av ulike transportformer. Denne utviklingen kan dermed bidra til å påvirke hvilke
virkemidler som er hensiktsmessige for å oppnå nullvekstmålet. Transportøkonomisk institutt (TØI)
fremhever tre nye trender som forventes å ha betydning for bruken av personbil; delingsmobilitet,
automatiserte kjøretøy og Mobility as a Service (MaaS):
- Delingsmobilitet innebærer at kjøretøy deles mellom trafikantene, enten i form av tradi		 sjonell bildeling fra bilflåte eller mellom personer, eller i form av samkjøring eller skyssopera		 tører. Ny teknologi kan gi redusert bilbruk fordi informasjonstilgangen og muligheten til å
		 skreddersy delingstjenester stadig forbedres ved hjelp av nye teknologiske løsninger.
		 Samtidig kan økt delingsmobilitet bety enklere biltilgang for trafikantgrupper som ikke har
		 egen bil.
- Automatiserte kjøretøy innebærer at kjøretøyet er i stand til å kjøre uten menneskelig
		 assistanse. Slike kjøretøy, kan redusere bilbruken ved at bildeling blir mer attraktivt fordi
		 fleksibiliteten øker. Men automatiserte kjøretøy kan også gi økt etterspørsel etter individuell
		 transport fordi de blir tilgjengelige for nye markedssegmenter.
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Mobility as a Service (MaaS) er en kombinasjon av offentlige og private transporttjenester
innenfor et geografisk område. Løsningen tilbyr valg av ulike helhetlig reiseløsninger fra
start til mål, som også betales som en reise. MaaS kan redusere bilbruken fordi konseptet gjør
bytte mellom ulike transportformer enklere og mer forutsigbart.

Det er imidlertid ikke entydig hvilke effekter ulike teknologiske løsninger vil ha på trafikkarbeidet.
Hvordan teknologiske trender påvirker bilbruken kan til en viss grad påvirkes av regulering og
styring. Et eksempel på dette kan være at bruken av automatiserte kjøretøy reguleres ved hjelp av
prismekanismer som gir insentiv til samkjøring og mateløsninger til kollektivsystemet. Et annet
eksempel kan være at en ved hjelp av Geofencing13 begrenser antallet kjøretøy innenfor en sentrumssone eller priser bilbruken i en sone høyt i tider med stor rushtrafikk. Politikkutformingen kan dermed
direkte bidra til å påvirke oppfyllelsen av nullvekstmålet.
Arbeidet med å vurdere hvordan teknologi kan bidra til nullvekstmål og økt mobilitet videreføres i
trinn 2 av byutredningsarbeidet. Dette arbeidet vil gi bedre grunnlag for å svare på hvilken innvirkning
nye teknologiske løsninger kan ha på tidspunkt for gjennomføring og effekter av tiltak.

8.2.6

Bylogistikk

Nærings- og nyttetransport er ikke omfattet av nullvekstmålet, men konkurrer om kapasiteten i
vegnettet. Tungtrafikken inkludert de lange varebilene utgjør omlag 10 prosent av trafikken i norske
byer, mindre varebiler noe over 10 prosent. Næringstrafikken står for en stor andel av miljøproblemene i byene, og det er derfor viktig at lastekapasiteten utnyttes godt og at det brukes kjøretøy
uten utslipp eller med lave utslipp. Store lastebiler er også en sikkerhetsrisiko for gående og
syklende.
Det bør legges til rette for at vareleveringen kan gjøres mer effektiv og miljøvennlig. Fjerning av
gateparkering i Kristiansand sentrum vil gi enklere og bedre plass for varelevering. En eventuell
innføring av miljødifferensierte bompengetakster ut fra forurensingen kjøretøyet påfører lokalmiljøet,
kan gi økonomiske incentiver for næringslivet og offentlige aktører til å bruke færre og mer miljøvennlige kjøretøy i byområdet. Andre tiltak som kan være aktuelle er kvelds- og nattleveranser når
belastningen på vegnettet er mindre, bruk av sykkel for levering av bud- og småpakker eller større
lastesykler for transport av tyngre varer eller samordne leveransene via et konsolideringssenter/
samleterminaler slik at en kan øke lasteutnyttelsen på kjøretøyene og redusere antall kjøretøy i
bysentrum.

8.2.7 Endrede reisevaner
Arbeids- og skolereiser gir stort press på transportsystemet i byområdene. Trafikken i morgenrushet
er spredt over et kortere tidsrom enn i ettermiddagsrushet. Utenfor rushtiden er det mye ledig
kapasitet i transportsystemet. Tiltak som demper rushtidstoppene vil gi bedre trafikkflyt. I NTP 20182029 pekes det på at endrede arbeidstider og tidsdifferensierte priser for bilbruk og kollektiv vil
kunne bidra til å fordele arbeidsreisene over en større del av døgnet. Videre kan nye teknologiske
løsninger som legger til rette for samkjøring og dermed bedre utnyttelse av setekapasiteten i biler gi
mindre press på vegnettet i rush.

13

Geofence anvendes for å overvåke eller kartlegge et objekts bevegelser eller forflytninger. Vanligvis brukes en GPS-enhet som
rapporterer sine koordinater, det vil si bevegelser, og som i et underliggende system, på et kart eller med en alarm, viser om enheten
er kommet inn i eller forlater området.
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9 VIRKEMIDDELPAKKER
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9.1

Virkemiddelpakker – forutsetninger

BMA-grunnlaget er satt sammen med ulike enkelt-virkemidler i pakker som alle oppnår nullvekst.
Virkemiddelpakkene er presentert i to varianter der nullvekstmålet nås i henholdsvis storkommunen
og avtaleområdet.Det skal ikke konkluderes med én anbefalt virkmiddelpakke. Hensikten med
virkemiddelpakkene er å vise konsekvenser og mulighetsrommet av ulike måter å kombinere virkemidler på. Det er i forhandlingene at endelig sammensetning av virkemidlene i byvekstavtalene skal
avgjøres.
Det understrekes at virkemiddelpakkene som er presentert under kun er eksempler på ulike pakker,
og at man med verktøykassen som er presentert i kapittel 7 enkelt kan sette sammen og beregne
effekten av andre pakker, se også vedlegg 4: Byutredning Kristiansandsregionen - Dokumentasjonsrapport. Modellberegningene er gjort for 2030, da det antas at all virkemiddelbruk da er faset inn. I
virkeligheten må det legges opp til en gradvis innføring av virkemidlene i perioden fram mot 2030.
I retningslinjene er det sagt at virkemiddelpakkene bør skille seg klart fra hverandre for å synliggjøre
alternative måter å nå nullvekstmålet. Lokalt er det pekt på at pakkene må inneholde reelle virkemidler som er mulige å innføre på kort sikt, og i tråd med dagens lovverk. Beregningene viser at det
er vanskelig å finne prinsipielt ulike pakker i Kristiansandsregionen. For at nullvekst skal oppnås,
kreves det at flere av de aktuelle virkemidlene brukes i kombinasjon. Det gjør at det er vanskelig å se
en tydelig profil på pakkene, og at forskjellen mellom pakkene blir forholdsvis liten.
Forutsetning for sammensetning
- Nullalternativ 2030 skal inngå i alle pakkene. Dette betyr at alle veg- og baneprosjekt som har
		 fått statlige midler i perioden 2018–2023 skal inngå i pakkene.
- BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030) skal inngå i alle pakkene. Dette omfatter
		 prosjektporteføljen, samt prinsippvedtaket om flere bomsnitt og 50 prosent økning i takstene.
		 Beregningene har vist at BMA-grunnlaget ikke når nullvekstmålet, og det er behov for
		 innføring av ytterligere virkemidler.
- Virkemiddelpakkene settes sammen av tiltak som faglig sett antas å ha betydning for
		 måloppnåelse, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som har ansvaret for tiltaket.
- Totalmobiliteten skal opprettholdes.
Det er viktig å ha med seg at det i BMA-grunnlaget ligger en omfattende forbedring av dagens
kollektivtilbud. Avgangshyppigheten på bortimot alle kollektivlinjer skal dobles sammenlignet med i
dag, og standarden skal heves. Det skal også opprettes noen nye linjer. For Kristiansands del vil
metroaksen fra øst til vest fortsatt utgjøre hovedåren i tilbudet. Videre vil det bli en vesentlig forbedring i tilbudet til syklistene, bl.a. gjennom sykkelekspressvegen, og tilbudet for gående forbedres.
E18/E39 Gartnerløkkaprosjektet vil sammen med Ny havnegate gi en bedre trafikkavvikling i den
mest trafikkbelastede delen av Kvadraturen. Prosjektet vil øke framkommeligheten for kollektivtrafikken og syklistene, og adkomsten til ferjeterminalen og havna vil bli mer effektiv. Den omfattende
satsingen som ligger i BMA-grunnlaget utgjør således «gulroten» i virkemiddelpakkene.
I analysene av virkemiddelpakkene er det lagt til grunn at nullvekstmålet oppnås når trafikkarbeidet i
2030 er på samme nivå som i 2016, eller lavere. Som tidligere nevnt er trafikkarbeidet i byutredningene basert på beregninger i transportmodellene, som bygger på dagens kunnskap om reisemønster og hvordan tilbudsendringer påvirker reisemiddelvalget. Det er ikke mulig å gi et definitivt
svar på økonomisk og teknologisk utvikling fram mot 2030, eller hvordan nye trender kan påvirke
reisemønsteret. Denne usikkerheten gjør det lite hensiktsmessig å definere en absolutt verdi for hva
som kreves for å nå nullvekstmålet. Det er derfor i byutredningene som en analyseforutsetning satt

67

BY U T REDNING K RIS T I A NSA NDSREG IONEN :: V IRK EMIDDELPA K K ER

et intervall på +0,9 prosent til -0,9 prosent usikkerhet i beregningen av utviklingen i trafikkarbeid. I
oppfølging av byvekstavtalene vil det være den faktiske utviklingen som måles.

9.2 Virkemiddelpakke 1
I denne virkemiddelpakken er det fokusert på å oppnå nullvekst med bilrestriktive tiltak, hovedsakelig
ved hjelp av økning i bomtakstene. Bompengebetaling er det virkemiddelet som har størst effekt for å
redusere trafikkarbeidet.
Følgende inngår i pakken:
- Prosjektporteføljen i BMA-grunnlaget, inkl. prinsippvedtaket om 50 prosent økning i dagens
		 takster og økt antall bomsnitt.
- En ytterligere økning av bomtakstene. Nye takster blir etter dette 32 kr utenom rush og 48 kr
		 i rush.14
- Befolkningsveksten er fordelt i henhold til SSBs MMMM-befolkningsframskriving.
Storkommunen
Beregningene viser at trafikkarbeidet i 2030 med disse virkemidlene er på nivå med Nåsituasjon
2016, og nullvekstmålet nås i storkommunen.

BMA

•Prosjektporteføljen
i BMA-grunnlaget
•Prinsippvedtak om
50% økning i bomtakster og flere bomsnitt

Ytterligere
økning i
bomtakster

Nullvekst
i storkommunen
Nullvekst + 0,4 %

Nye bomtakster blir 32 kr u/rush
og 48 kr i/rush (2016-kr)

Avtaleområdet
+ 7,5 %

Figur 9-1

Avtaleområdet
Dersom en ser på hele avtaleområdet oppnår en ikke nullvekst med bomsatser som skissert ovenfor.
Økningen i trafikkarbeidet blir på 7,5 prosent i forhold til Nåsituasjon 2016.
Det er behov for ytterligere virkemidler, og følgende virkemidler er lagt til i pakken:
- Parkeringsavgifter i Kvadraturen. 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 kr. pr. time).
		 For å kompensere for at det pr. i dag ikke er mulig å pålegge private å avgiftsbelegge
		 parkeringsplasser, er det lagt til grunn at ordningen med timesregel15 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.
- Bomtakstene økes ytterligere. Takstene blir etter dette 48 kr utenom rush og 74 kr i rush.
14
15
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Bomtakster er oppgitt for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er det dobbel takst.
Timesregelen innebærer at det betales kun en gang pr. bil ved flere plasseringer i bomsnittene innenfor en tidsperiode på en time.
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Beregningene viser at med denne sammensetningen av virkemidler nås nullvekstmålet i
avtaleområdet.

BMA

Ytterligere
økning i
bomtakster

Nullvekst
i storkommunen
Nullvekst + 0,4 %

Nye bomtakster blir
32 kr u/rush og 48 kr
i/rush (2016-kr)

BMA

Ytterligere
økning i
bomtakster

•Prosjektporteføljen
i BMA-grunnlaget
•Prinsippvedtak om
50% økning i bomtakster og flere bomsnitt

Parkering
Kvadraturen
Ikke timesregel i Sørlandsparken

Enda
ytterligere
økning i
bomtakster

Det må legges til enda
ytterligere økning i
bomtakstene for å nå
nullvekst i avtaleområdet.
Nye takster blir etter dette
48 kr u/rush og 74 kr i/rush

Nullvekst
i avtaleområdet
Nullvekst + 0,2 %

Storkommunen
- 8,9 %

Figur 9-2

Denne sammensetningen av virkemidler ville i storkommunen gitt en reduksjon i trafikkarbeidet på
hele 8,9 prosent i forhold til Nåsituasjon 2016.
Transportarbeid og mobilitet
I henhold til mandatet for byutredningen skal totalmobiliteten skal opprettholdes. I hvor stor grad
en kan si at mobiliteten opprettholdes, følger av i hvor stor grad innbyggerne får forflyttet seg dit de
ønsker og når de ønsker. Det er vanskelig å finne et godt mål for å se om mobiliteten er opprettholdt.
For likevel å kunne si noe om mobiliteten er det sett på totalt transportarbeid pr. innbygger og totalt
antall turer pr. innbygger. Dette gir ikke et fullgodt svar. For eksempel kan restriktive tiltak bidra til at
folk lar være å ta unødvendige småturer eller i større grad samkjører, uten at dette oppleves negativt i
forhold til total mobilitet.
Virkemiddelpakke 1 gir et transportarbeid for bil som er lik som dagens nivå for avtaleområdet, men
reduseres med nesten 9 prosent i storkommunen. Transportarbeidet for de øvrige transportmidlene
øker både i avtaleområdet og i storkommunen sammenliknet med Nåsituasjon 2016. Dette er
fortrinnsvis knyttet til befolkningsveksten og inntektsveksten i tillegg til tiltakene for gange-, sykkelog kollektivtrafikk.
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Pr døgn
Trafikkarbeid
[KjtKm] personbil
Transportarbeid
[PKm] personbil
Transportarbeid
[PKm] kollektiv
Transportarbeid
[PKm] sykkel
Transportarbeid
[PKm] gange
Transportarbeid
[PKm] pr. innbygger*
Turer pr. innbygger**

Nåsituasjon 2016

Virkemiddelpakke 1D

Storkommunen

Avtaleområdet

Storkommunen

Avtaleområdet

1 660 000

2 300 000

1 520 000

-8.9 %

2 310 000

0.2 %

1 860 000

2 610 000

1 700 000

-8.8 %

2 620 000

0.4 %

550 000

720 000

840 000

50.8 %

1 120 000

56.0 %

130 000

140 000

160 000

18.9 %

170 000

18.7 %

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 %

*/**10)
Tabell 9-1

Virkemiddelpakke 1 gir en liten reduksjon i antall turer pr. innbygger, mens transportarbeidet pr.
innbygger reduseres i noe større grad. Det blir altså liten endring i antall turer, men turene som foretas
er noe kortere ved innføring av parkeringsrestriksjoner i Kvadraturen og økte bomtakster.

9.3 Virkemiddelpakke 2
I denne virkemiddelpakken er det fokusert på å oppnå nullvekst med en kombinasjon av flere
virkemidler, hhv. reduserte kollektivsatser, økte bomtakster og parkeringsavgifter.
Følgende inngår i pakken:
- Prosjektporteføljen i BMA-grunnlaget, inkl. prinsippvedtaket om 50 prosent økning
		 i dagens takster og økt antall bomsnitt.
- 30 prosent reduksjon av kollektivsatsene i avtaleområdet.
- En ytterligere økning av bomtakstene. Nye takster blir etter dette 27 kr utenom rush og 42 kr
		 i rush.16
- Befolkningsveksten er fordelt i henhold til SSBs MMMM-befolkningsframskriving.
Storkommunen
Beregningene viser at trafikkarbeidet i 2030 med disse virkemidlene er på nivå med Nåsituasjon
2016, og nullvekstmålet nås i storkommunen.

16
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Bomtakster er oppgitt for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er det dobbel takst.
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BMA

30%
reduserte
kollektivtakster

•Prosjektporteføljen
i BMA-grunnlaget
•Prinsippvedtak om 50%
økning i bomtakster og
flere bomsnitt

Ytterligere
økning i
bomtakster

Nullvekst
i storkommunen
Nullvekst + 0,2 %

Nye bomtakster blir
27 kr u/rush og 42 kr
i/rush (2016-kr)

Avtaleområdet
+7 %

Figur 9-3

Avtaleområdet
Dersom en ser på hele avtaleområdet oppnår en ikke nullvekst med virkemidlene skissert ovenfor.
Veksten i trafikkarbeidet i avtaleområdet blir på 7 prosent.
Det er behov for ytterligere virkemidler, og følgende virkemidler er lagt til i pakken:
- Parkeringsavgift i Kvadraturen, der gjennomsnittlig parkeringsavgift er på nivå med de høyeste
		 takstene som er i Kvadraturen i dag (om lag 30 kr. pr. time). For å kompensere for at det pr.
		 i dag ikke er mulig å pålegge private å avgiftsbelegge parkeringsplasser er det lagt til grunn at
		 ordningen med timesregel17 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.
- Ytterligere økning av bomsatsene. Takstene blir etter dette 42 kr utenom rush og 64 kr i rush.
Beregningene viser at med denne kombinasjonen av virkemidler nås nullvekstmålet for avtaleområdet.

FOTO: STATENS VEGVESEN

17

Timesregelen innebærer at det betales kun en gang pr. bil ved flere plasseringer i bomsnittene innenfor en tidsperiode på en time.
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BMA

30%
reduserte
kollektivtakster

Nullvekst
i storkommunen

Ytterligere
økning i
bomtakster

Nullvekst - 0,7 %

Nye bomtakster blir 27 kr
u/rush og 42 kr i/rush
(2016-kr)

BMA

30%
reduserte
kollektivtakster

•Prosjektporteføljen
i BMA-grunnlaget
•Prinsippvedtak om
50 % økning i bomtakster
(21/32 2016-kr) og flere
bomsnitt

Ytterligere
økning i
bomtakster

Parkering
Kvadraturen
Ikke timesregel i Sørlandsparken

Ytterligere
økning i
bomtakster

Det må legges til enda ytterligere
økning i bomtakstene for å nå
nullvekst i avtaleområdet.
Nye takster blir etter dette
42 kr u/rush og 64 kr i/rush

Nullvekst
i avtaleområdet
Nullvekst + 0,6 %

Storkommunen
Nullvekst - 7,9 %

Figur 9-4

Denne kombinasjonen av virkemidler ville i storkommunen gitt en reduksjon i trafikkarbeidet på 7,9
prosent i forhold til Nåsituasjon 2016.
Transportarbeid og mobilitet
Virkemiddelpakke 2 gir et transportarbeid for bil som er likt som dagens nivå for avtaleområdet, men
reduseres med nesten åtte prosent i storkommunen. Transportarbeidet for de øvrige transportmidlene øker både i avtaleområdet og i storkommunen sammenliknet med Nåsituasjon 2016,
men økningen i transportarbeid for gange og sykkel er mindre enn for Virkemiddelpakke 1. Dette
skyldes en større økning i antall kollektivruter (grunnet reduksjonen i kollektivtakster), som gjør at
transportarbeidet for kollektiv øker betydelig mer for Virkemiddelpakke 2 enn for Virkemiddelpakke 1.
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Pr døgn
Trafikkarbeid
[KjtKm] personbil
Transportarbeid
[PKm] personbil
Transportarbeid
[PKm] kollektiv
Transportarbeid
[PKm] sykkel
Transportarbeid
[PKm] gange
Transportarbeid
[PKm] pr. innbygger*
Turer pr. innbygger**

Nåsituasjon 2016

Virkemiddelpakke 2D

Storkommunen

Avtaleområdet

Storkommunen

Avtaleområdet

1 660 000

2 300 000

1 530 000

-7.9 %

2 320 000

0.6 %

1 860 000

2 610 000

1 720 000

-7.9 %

2 630 000

0.8 %

550 000

720 000

910 000

64.2 %

1 220 000

68.9 %

130 000

140 000

140 000

9.5 %

160 000

9.5 %

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 %

*/** 10)

Tabell 9-2

Reduksjonen i transportarbeid pr. innbygger og turer pr. innbygger er mindre enn for Virkemiddelpakke 1, noe som betyr at mobiliteten er noe bedre med Virkemiddelpakke 2.

9.4 Virkemiddelpakke 3
I denne virkemiddelpakken er det fokusert på å nå nullvekstmålet hovedsakelig ved hjelp av en mer
konsentrert arealbruk.
Det er lagt til grunn en arealbruk som i scenarioet med sterkere fortetting (A3), jf. kap. 7.4. Befolkningsveksten er fordelt på de igangsatte utbyggingsprosjektene. Befolkningsvekst ut over dette
er i Kristiansand lagt i utbyggingsområder som får høyeste BMA-score (BMA-score 8 og 9) og i
Kvadraturen, mens befolkningsveksten ut over de igangsatte prosjektene i omegnskommunene er
lagt i kommunesenteret innenfor en teoretisk 15-minutters gangavstand fra sentrum/rådhus.
I tillegg inngår:
- 30 prosent lavere kollektivsatser
- Ytterligere økning i bomtakster. Nye takster blir etter dette 25 kr utenom rush og 38 kr i rush.18
Storkommunen
Beregningene viser at trafikkarbeidet i 2030 med disse virkemidlene er på nivå med Nåsituasjon
2016, og nullvekstmålet nås i storkommunen.

18

Bomtakster er oppgitt for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er det dobbel takst.
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BMA

Sterkere
fortetting
(A3)

30%
reduserte
kollektivtakster

Ytterligere
økning i
bomtakster

Nye bomtakster
blir 25 kr u/rush
og 38 kr i/rush
(2016-kr)

•Prosjektporteføljen
i BMA-grunnlaget
•Prinsippvedtak om
50% økning i bomtakster og flere bomsnitt

Nullvekst
i storkommunen
- 0,7 %

Avtaleområdet
+ 5,9 %

Figur 9-5

Det er gjort en beregning der også veksten i arbeidsplasser hovedsakelig er lokalisert i Kvadraturen.
Det er ikke gjort endringer i lokalisering av arbeidsplassveksten i omegnskommunene, jf. kapittel 7.4.
Beregningene viser at med kun en slik konsentrert arealbruk vil trafikkarbeidet i 2030 være på nivå
med 2016, og nullvekstmålet nås i storkommunen. Ved å føre en fortettet arealstrategi vil det når en
ser på storkommunen altså ikke være nødvendig å innføre andre virkemidler.

BMA

Sterkere
fortetting
(A3)

Sterkere
fortetting
arbeidsplasser
(A3-2)

Nullvekst
i storkommunen
Nullvekst + 0,8 %

•Prosjektporteføljen
i BMA-grunnlaget
•Prinsippvedtak om
50% økning i bomtakster og flere bomsnitt

Figur 9-6
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Avtaleområdet
+ 7,0 %
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Tilsvarende beregning for avtaleområdet viser en økning i trafikkarbeidet på 7 prosent. Selv om dette
er en økning i forhold til Nåsituasjon 2016, må det understrekes at en konsentrert arealbruk fører til en
vesentlig reduksjon i trafikkarbeidet også når en ser på hele avtaleområdet.
Avtaleområdet
Dersom en ser på hele avtaleområdet oppnår en ikke nullvekst med virkemidlene skissert ovenfor.
Veksten i trafikkarbeidet i avtaleområdet blir på 5,9 prosent ved fortetting av befolkningsveksten.
Det er behov for ytterligere virkemidler, og følgende virkemidler er lagt til i pakken:
- Parkeringsavgift i Kvadraturen, der gjennomsnittlig parkeringsavgift er på nivå med de høyeste
		 takstene som er i Kvadraturen i dag (om lag 30 kr. pr. time). For å kompensere for at det pr.
		 i dag ikke er mulig å pålegge private å avgiftsbelegge parkeringsplasser er det lagt til grunn at
		 ordningen med timesregel19 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.
- Ytterligere økning av bomsatsene. Takstene blir etter dette 34 kr utenom rush og 51 kr i rush.
Beregningene viser at nullvekstmålet nås for avtaleområdet.

BMA

Sterkere
fortetting
(A3)

•Prosjektporteføljen
i BMA-grunnlaget
•Prinsippvedtak om
50 % økning bomtakster og flere bomsnitt

30%
reduserte
kollektivtakster

Ytterligere
økning i
bomtakster

Parkering
Kvadraturen
Ikke timesregel i Sørlandsparken

Ytterligere
økning i
bomtakster

Nye bomtakster blir
34 kr u/rush og 51 kr i/rush
(2016-kr)

Nullvekst
i avtaleområdet
+ 0,5 %

Storkommunen
- 7,4 %

Figur 9-7

Denne kombinasjonen av virkemidler ville i storkommunen gitt en reduksjon i trafikkarbeidet på 7,4
prosent i forhold til Nåsituasjon 2016.

19

Timesregelen innebærer at det betales kun en gang pr. bil ved flere plasseringer i bomsnittene innenfor en tidsperiode på en time.
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Transportarbeid og mobilitet
Virkemiddelpakke 3 gir et transportarbeid for bil som er lik som dagens nivå for avtaleområdet, men
reduseres med nesten i overkant av syv prosent i storkommunen. Transportarbeidet for de øvrige
transportmidlene øker både i avtaleområdet og i storkommunen sammenliknet med Nåsituasjon
2016, men økningen i transportarbeid for gange og sykkel er mindre enn for både Virkemiddelpakke
1 og Virkemiddelpakke 2. Dette kan knyttes til økt fortetting (A3), noe som kan gi redusert
reiseavstand for gående og syklende.
Pr døgn

Nåsituasjon 2016

Virkemiddelpakke 3D

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 %

Transportarbeid
[PKm] pr. innbygger*

25.1

26.3

23.0

-8.3 %

25.2

-4.1 %

Turer pr. innbygger**

3.5

3.2

3.4

-1.1 %

3.2

-0.6 %

*/**

Storkommunen

Avtaleområdet

10)

Tabell 9-3

Reduksjonen i transportarbeid pr. innbygger og turer pr. innbygger er mindre enn for Virkemiddelpakke 1, men ganske lik som for Virkemiddelpakke 2. Dette innebærer at det opprettholdes god
mobilitet.

9.5 Måloppnåelse virkemiddelpakker
Beregningene med transportmodellen viser at nullvekstmålet ikke nås med tiltakene som ligger i
BMA-grunnlaget, inkludert prinsippvedtaket om økt antall bomsnitt og økte bomtakster. Det har
vært behov for å innføre ytterligere virkemidler. Virkemiddelpakkene som her er presentert når alle
nullvekstmålet.
Det er mange tiltak som en ikke klarer å kvantifisere effekten av i modellberegningene, jf. kapittel 8.
Det er godt mulig at supplering av slike tiltak kunne brakt virkemiddelpakkene nærmere et nullvekstmål med enklere virkemidler enn de som er beskrevet over.
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10 SAMFUNNSØKONOMISK
ANALYSE
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10.1 Samfunnsøkonomisk analyse – forutsetninger
Det er gjort samfunnsøkonomiske analyser av virkemiddelpakkene. Hensikten er å synliggjøre hvilke
ulemper/kostnader og fordeler/nytte hver enkelt virkemiddelpakke fører til for samfunnet. Analysene
skal ikke brukes til å rangere virkemiddelpakker eller enkelttiltak etter samfunnsøkonomisk
lønnsomhet.
Nullvekstmålet er hovedmålet i utredningen. Hensikten med de samfunnsøkonomiske beregningene
er å tydeliggjøre effekten for samfunnet av de ulike virkemiddelpakkene.
De samfunnsøkonomiske analysene består både av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Litt
forenklet kan en si at samfunnsøkonomisk lønnsomhet avgjøres av hvorvidt summen av (prissatte og
ikke prissatte) fordeler for samfunnet er større enn summen av ulemper for samfunnet.

10.2 Prissatte konsekvenser
De prissatte konsekvensene inngår i en nytte-kostnadsanalyse. En slik analyse inkluderer alle
effekter av tiltak som lar seg tallfeste i kroner og øre. Tallfestingen bygger på et hovedprinsipp om at
en konsekvens er verdt det befolkningen til sammen er villig til å betale for å oppnå den. De viktigste
prissatte konsekvensene er trafikant- og transportbrukernytte, operatører (kollektivselskap,
parkeringsselskap og bomselskap), det offentlige (investeringer, drifts- og vedlikeholdskostnader,
endringer i skatteinntekter) og samfunnet for øvrig (ulykkesvirkninger, støy- og luftforurensning,
skattekostnader og evt. restverdi).
For å beregne samfunnsøkonomiske kostnader og nytte av de prissatte konsekvensene benyttes
beregningsprogrammet EFFEKT20. Ved hjelp av programmet beregnes de totale kostnadene i Nullalternativ 203021 og planlagt situasjon (BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke) og virkemiddelpakkene).
Nytten regnes som endringen i kostnader mellom Nullalternativ 2030 og de ulike virkemiddelpakkene.
Det er gjort samfunnsøkonomisk analyse av Virkemiddelpakke 1 og 2. Det er ikke gjort samfunnsøkonomisk analyse av virkemiddelpakke 3, da det i denne pakken legges til grunn en annen arealbruk. Med det modellapparatet som benyttes, kan man ikke beregne endringer i trafikantnytten som
følge av den endrede arealbruken. Modellapparatet kan bare beregne endringer i trafikantnytte av
endringer i transportsystemet for et gitt nivå og regional fordeling av befolkning og arbeidsplasser.
Dette er nærmere forklart i retningslinjene for analyser av byutredningene [2]. Ulik arealbruk har
samfunnsøkonomiske effekter, men vi har ikke mulighet til å måle dem med vårt verktøy.
Både med hensyn til folkehelse og transportkapasitet er det viktig at flere velger å sykle og gå. I
vurderingen av den samfunnsøkonomiske analysen er det viktig å ta hensyn til at beregningene ikke
fanger opp alle gevinster ved overgangen fra personbil til sykling, gåing og kollektivtransport.

20
21

Mer om EFFEKT: Brukerveiledning EFFEKT 6.6 – Statens vegvesens rapport nr. 356.
Nullalternativ 2030: en situasjon der kun tiltak som er finansiert fram mot 2023 (første handlingsprogramperiode) er inkludert.
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De viktigste årsakene til dette er:
- Premisser i tidsverdsettingene: Tiltak for å øke fremkommeligheten for kollektivtransport
		 gir lavere nytte pr. person enn tiltak for å øke fremkommeligheten for bil. Dette skyldes at
		 verdsettingen av reisetid er satt lavere for kollektivtrafikanter enn bilførere. Det betyr at
		 kollektivtrafikantene forutsettes å være mindre betalingsvillige for å få kortere reisetid (= økt
		 fremkommelighet) enn bilister, noe som påvirker nytten av tiltaket. Men denne forutsetningen
		 er gitt både ut fra at kollektivtrafikanter tilhører et annet markedssegment enn bilister; en
		 større andel eldre og unge, eller at man på en kollektivreise i mange tilfeller kan utnytte
		 tiden til andre aktiviteter enn om man kjører. Nullvekstmålet og andre ambisiøse mål i
		 byområdene betinger at trafikantgrupper som «tradisjonelt» bruker bil erstatter bilreisen
		 med kollektivtransport. Det er grunn til å anta at betalingsviljen for kortere reisetid mv endres
		 når egenskapene ved kollektivtrafikantene endres.
- Nytten av å unngå trengsel fanges ikke opp: Gevinsten av å innføre tiltak for å redusere
		 trengselen om bord på transportmidlet er ikke beregnet.
- Ulempen ved kø fanges ikke opp i tilstrekkelig grad: Køtiden (tidsforsinkelsen) i seg selv
		 er modellert inn. At tidsbruk i kø kan oppfattes som en større ulempe enn tidsbruk i fri flyt er
		 imidlertid ikke inkludert i analysene.
Det er viktig å være oppmerksom på at transportmodellene er input til de samfunnsøkonomiske
beregningene, og at kvaliteten på de samfunnsøkonomiske beregningene påvirkes av
transportmodellenes kvalitet, jf. kapittel 6.2 og 7.9 om transportmodellene.

10.2.1 Nyttekostnadsanalyse av virkemiddelpakkene
Det er gjennomført nyttekostnadsanalyse av BMA-grunnlaget (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 restriktiv enn den som gir nullvekst i avtaleområdet.
Virkningene måles mot Nullalternativ
2030. Nøkkelinformasjon om pakkene framgår av tabell 10-1.
BMANullalternativ
2030

Antall bomstasjoner

8

Bompengesats lette
biler, utenom rush, kr.

14

Bompengesats lette
biler, rush, kr.

21

Timesregel

Ja

Andre tiltak

VMP1
nullvekst
avtaleområde

VMP1
nullvekst
storkommunen

VMP2
nullvekst
avtaleområde

VMP2
nullvekst
storkommunen

13

13

13

13

13

21

48

32

42

27

42

74

48

64

42

Ja

Ja, unntatt
Sørlandsparken

Ja

Ja, unntatt
Sørlandsparken

Ja

grunnlaget
(KVU
Bypakke
2030)

Parkeringsrestriksjoner i
Kvadraturen

Parkeringsrestriksjoner i
Kvadraturen
30%
reduserte
kollektivtakster i avtaleområdet

30 %
reduserte
kollektivtakster i storkommunen

Tabell 10-1: Nøkkelinformasjon om Nullalternativ 2030, BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030), Virkemiddelpakke 1
(VMP1) og Virkemiddelpakke 2 (VMP2).
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10.2.1.1 Virkemiddelpakker med nullvekst i avtaleområdet
Nytteendringer for trafikanter og transportbrukere i virkemiddelpakkene som gir nullvekst i avtaleområdet er vist i tabell 10-2. Prosentvis endring i antall reiser i modellområdet er vist i Tabell 10-3.
BMA-grunnlaget
(KVU/Bypakke
2030)

VMP1
nullvekst
avtaleområde

VMP2
nullvekst
avtaleområde

-12,9

-36,8

-31,3

Personbil (økte parkeringssatser)

0,0

-1,5

-1,5

Kollektiv

26,3

26,7

32,9

Gange og sykkel (trafikantnytte)

0,6

0,6

0,6

Trafikantgruppe/type virkning
Personbil (EFFEKT)

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

Tabell 10-2: Nytte for trafikanter og transportbrukere. Endring fra Nullalternativ 2030. Nåverdi, milliarder kroner.

BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030) gir økt nytte for trafikanter og transportbrukere samlet sett,
men redusert trafikantnytte for bilistene som følge av økte bomtakster og flere bomstasjoner. Økt
kollektivnytte i BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030) 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 BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030).
Fra BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030) til Virkemiddelpakke 1 går bomtakstene kraftig opp. Det
forklarer den sterke nedgangen i trafikantnytten for bilister fra ca. -13 mrd.kr i BMA-grunnlaget (KVU/
Bypakke 2030) til ca. -37 mrd.kr i Virkemiddelpakke 1.
Reduksjonen i trafikantnytte fra BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030) til Virkemiddelpakke 1 er stor
for godstrafikken på veg som følge av økningen i bomtakstene for tunge biler. Godstransport er unntatt fra nullvekstmålet, bl.a. for å tilrettelegge for et godt tjenestetilbud og gunstige rammebetingelser
for næringslivet. Trafikantnytteberegningene tilsier at det bør vurderes å gi lavere bomtakster for
godstransport for å redusere nyttetapet. Det bør i den sammenheng også vurderes å innføre miljødifferensierte bomtakster ut fra forurensingen de ulike typene kjøretøy påfører lokalmiljøet i byen.
Virkningene av et slik tiltak er ikke vurdert i byutredningen.
I Virkemiddelpakke 2 er kollektivsatsene redusert med 30 prosent innenfor avtaleområdet. Det gir
en kraftig økning i antall kollektivreisende og en stor økning i trafikantnytten for de kollektivreisende
utover nivået i Virkemiddelpakke 1, jf. tabell 10-2 og 10-3. De noe lavere bomtakstene i Virkemiddelpakke 2 sammenliknet med Virkemiddelpakke 1, gjør at trafikantnytten for bilistene blir litt høyere
(mindre negativ) i Virkemiddelpakke 2.
BMA-grunnlaget
(KVU/Bypakke
2030)

VMP1
nullvekst
avtaleområde

VMP2
nullvekst
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 %

Tabell 10-3: Antall reiser. Prosentvis endring fra Nullalternativ 2030.
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De beregnede helseeffektene i tabell 10-2 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 pr. økte kilometer
gange (52,44 kr pr. km) og sykling (26,38 kr pr. km). 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 mrd. kr. I Virkemiddelpakke 2 vil de reduserte kollektivtakstene ‘lokke’ en del
som ellers ville gått og syklet, til å reise kollektivt.
Økningen i antall sykkelreiser sammenlignet med Nullalternativ 2030 er ca. 8 prosent i Virkemiddelpakke 1, men bare ca. 4 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.
10.2.1.2 Sammenstilling av nyttekostnadsanalyse for virkemiddelpakker
med nullvekst i avtaleområdet
Det er gjennomført en sammenstilling av prissatte samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadseffekter
av virkemiddelpakkene. Beregningene bygger på flere forutsetninger. Det er bl.a. 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 BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030). Investeringstiltakene med tilhørende
kostnader er beregnet å koste 6,3 mrd. kr (inkl. mva. prisnivå 2016). Dette inkluderer kollektiv
infrastruktur22, infrastruktur knyttet til gange- og sykkeltiltak og veginfrastruktur23, inkludert kostnader
knyttet til etablering av nye bomstasjoner. Investeringstallene inngår som del av nytten (med negativt
fortegn) for det offentlige. Resultatene for nyttekostnadsanalysen er oppsummert i tabell 10-4.
Positive tall er endringer som bidrar til økt samfunnsøkonomisk nytte. Negative tall er endringer som
bidrar til redusert samfunnsøkonomisk nytte.
BMA-grunnlaget
(KVU/ Bypakke
2030)

VMP1
nullvekst
avtaleområde

VMP2
nullvekst
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 pr. investert krone

2,87

2,12

2,65

Tabell 10-4: Nyttekostnadsanalyse – sammenstilling. Endringer i nytte for ulike grupper målt mot
Nullalternativ 2030. Nåverdi, milliarder kroner.

22
23
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Siden alle netto inntektsendringer for kollektivoperatører, bompengeselskap og parkeringsopera-tører forutsettes å bli kanalisert videre til det offentlige, vil operatørnytten pr. 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
lokale tiltak.
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 Nullalternativ 2030. 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 pr. budsjettkrone som indikator for investeringsprosjekters samlede
samfunnsøkonomiske nytte. Siden tiltakene som analyseres omfatter bompenger som trafikkregulerende tiltak, og det dermed oppstår store offentlige overskudd, blir dermed netto nytte pr.
budsjettkrone (dvs. pr. krones svekkelse av offentlige budsjett) et lite meningsfullt begrep. Isteden
beregnes netto nytte pr. investert krone som indikator. Det kan imidlertid diskuteres hvor hensiktsmessig denne indikatoren er for å vurdere pakkene, siden det nettopp er varianter av bompengeordninger som spiller hovedrollen i virkemiddelpakkene.
10.2.1.3 Virkemiddelpakker med nullvekst i storkommunen
Virkemiddelbruken er mindre restriktiv 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.
Trafikantgruppe/type virkning
Personbil (EFFEKT)

BMA-grunnlaget
(KVU/Bypakke
2030)

VMP1
nullvekst
storkommune

VMP2
nullvekst
storkommune

-12,9

-22,8

-18,0

Personbil (økte parkeringssatser)

0,0

0,0

0,0

Kollektiv

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

Tabell 10-5: Nytte for trafikanter og transportbrukere. Endring fra Nullalternativ 2030. Nåverdi, milliarder kroner.

Samlet netto nytte blir høyere i virkemiddelpakkene dersom nullvekst kun skal oppnås i
storkommunen enn dersom man skal ha nullvekst i avtaleområdet, se tabell 10-6.
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BMA-grunnlaget
(KVU/ Bypakke
2030)

VMP1
nullvekst
storkommune

VMP2
nullvekst
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 pr. investert krone

2,87

2,72

3,30

Tabell 10-6: Nyttekostnadsanalyse – sammenstilling. Endringer i nytte for ulike grupper målt mot
Nullalternativ 2030. Nåverdi, milliarder kroner.

10.3 Ikke-prissatte virkninger
En del viktige konsekvenser av tiltak og prosjekter lar seg ikke tallfeste i kroner. Det kan være
konsekvenser for f.eks. naturmiljø, kulturminner og bymiljø. Disse konsekvensene kalles ikkeprissatte konsekvenser og er en viktig del av den samfunnsøkonomiske analysen. De ikke-prissatte
konsekvensene vurderes i transportsektoren med det som kalles + /- metoden. Når fordelene av
de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene til sammen er større enn ulempene, er tiltakene eller
prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Det er gjort en vurdering av de ikke-prissatte virkningene 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.

Figur 10-1: Kart med oversikt over tiltakene som det er vurdert ikke-prissatte virkninger av.
1:Håneskrysset, 2:Ronakrysset, 3:Sykkelekspressveg Vollevann–Tordenskjoldsgate, 4: Havnegata,
5:Egsbroa, 6:Gartnerløkka–Kolsdalen, 7:Sykkelekpsressveg Lumber–Kjoskrysset, 8:Kjoskrysset.
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I alle virkemiddelpakkene ligger porteføljen i BMA-grunnlaget (KVU/Bypakke 2030) inne, det betyr at
alle de fysiske tiltakene er de samme i alle pakkene. De ikke-prissatte virkningene er kun vurdert på
de fysiske tiltakene.
Det er lagt samme arealbruk til grunn i virkemiddelpakke 1 og 2, dvs. SSBs MMMM-befolkningsframskrivning. Virkemiddelpakke 3 har en annen arealbruk, sterkere fortetting, og det er ikke gjort en
vurdering av de ikke-prissatt virkningene av denne pakken.
I tabellen under er hovedfunnene oppsummert. Se eget vedlegg om ikke-prissatte virkninger for mer
informasjon.
Samlet
vurdering for
ikke prissatte
temaer
Landskapskarakter
Friluftsliv/ Byliv

BMAgrunnlaget
(KVU/
Bypakke
2030)
-

Virkemiddelpakke 1
og 2
-

+

+

Naturmangfold

-

-

Kulturarv

-

-

Naturressurser

-

-

Kommentarer

Pakkene sine større prosjekter medfører omfattende inngrep som
vil kunne oppfattes negative i ulik grad.
Pakkene legger opp til mindre bilavhengighet og større andel reiser
med miljøvennlig transport. Tilrettelegging for gående og syklende
ved hjelp av lengre strekk med sykkelskpressveg bidrar til flere folk
i sentrum og dermed mer liv og aktivitet. Byens attraktivitet øker.
Pakkene berører naturmangfold negativt men i liten grad. De
enkelte lokalitetene Vollebekken, Prestebekken og Fiskåbekken
har alle høy verdi. Det samme gjelder Kjos naturreservat.
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.
Pakkene berører to jordbruksarealer, ett på Kjos og ett på Eg.

Tabell 10-7: Oppsummert vekting 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 ikke-prissatte 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 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.
Prosjektet Gartnerløkka-Kolsdalen vil løse en betydelig del av trafikkutfordringene som man
opplever i dag. Samfunnssikkerhet og fremkommelighet for kollektiv vil ivaretas på en bedre måte.
Sykkelekspressvegen vil bidra til at man har flere mulige valg av miljøvennlige transportmiddel.
Et bedre kollektivtilbud og også lavere kollektivsatser kan ha en positiv effekt på bylivet. Det øker
tilgjengeligheten til sentrum, og det gjøre det enklere å kunne velge kollektivtransport. Økte
bomsatser vil føre til mindre biler, støy og forurensing.
Etablering av parkeringshus og samtidig sanering av parkeringsplasser i gatene i Kristiansand
kan ha en positiv effekt for byliv. Det 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. Gående og syklende må gis
høyere prioritet i enkelte av bygatene og bilene må få en mindre dominant rolle. Gategrunn/ byrom
kan rustes opp, man kan skape gode bymiljø og legge til rette for aktivitet i gatene.
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11 UTFORDRINGER I

KRISTIANSANDSREGIONEN
PÅ VEIEN MOT NULLVEKST

FOTO: STATENS VEGVESEN
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Byområdene som skal forhandle om byvekstavtaler skiller seg fra hverandre i en del forhold som har
betydning for hvor enkelt eller vanskelig det vil være å oppnå nullvekst for persontransport med bil
mellom 2016 og 2030. Dette kapittelet gir en beskrivelse av viktige rammer for Kristiansandsregionen
og hvordan disse rammene påvirker trafikkarbeidet, samt hvilke utfordringer Kristiansandsregionen
har knyttet til å nå nullvekstmålet.

11.1 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.
Kristiansandsområdet er blant byområdene med sterkest befolkningsvekst. Befolkningsveksten
er den viktigste kilden til vekst i trafikken. I tillegg spiller endringer i alders-fordelingen og veksten i
inntekt pr. 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 inntektselastisiteten24 i størrelsesorden
0,1–0,2. Dersom realinntekten pr. innbygger øker med 0,5 prosent årlig fram til 2030, gir dette isolert
sett en økning i nivået på biltrafikken på 1–2 prosent. En aldring av befolkningen vil bidra noe til å
motvirke effekten av økt samlet folketall, da både antall reiser og antall bilreiser pr. 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.
Befolkningsveksten fra 2016 til 2030 varierer fra om lag 7 prosent i Grenland og i Tromsø, til rundt
19 prosent i Kristiansandregionen, Osloregionen og Buskerudbyen. Byregionene Nedre Glomma,
Trondheim, Bergen og Nord-Jæren ligger i en mellomstilling med 11–15 prosents befolkningsvekst.
Som en tilnærming kan det antas at én 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 10 prosentpoeng høyere 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.

11.2 Avtaleområdet er stort og med til dels spredt
befolkning
Beregningene som er gjennomført viser at det må innføres sterke restriktive virkemidler for bilbruk for
å oppnå nullvekst i avtaleområdet. Nullvekst kan enklere oppnås i storkommunen. Dette skyldes dels
den sterke befolkningsveksten i omegnskommunene, men også fordi andelen av reisene som skjer
med personbil gjennomgående er høyere i omegnskommunene enn i Kristiansand. For en del av
omegnskommunene er det imidlertid ikke gode alternativer til bilbruk.

24

Inntektselastisiteten i transportmodellen er et tall som angir hvor mange prosent reiseomfanget øker når inntekten pr. innbygger øker
med én prosent.
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I mandatet for Kristiansand [1] står det at «Bymiljøavtalen eller byvekstavtalen 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. Fra et lokalt ståsted
er det imidlertid ønskelig at alle kommunene fortsatt er en del av avtaleområdet.

11.3 Bom i Nåsituasjon 2016 gir større utfordringer
knyttet til å nå nullvekstmålet
Økte kostnader for reiser med personbil bidrar til at folk velger 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 en etablert bompengeordning i Nåsituasjon 2016 (altså året
beregningene gjøres ut fra) 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.
Dagens bompengeordning består av en bomring rundt Kristiansand byområde. I BMA-grunnlaget
(KVU/Bypakke 2030) legges det opp til nye bomstasjoner og en økning av bomtakstene på 50
prosent. Det er gjennomført et regneeksempel der det antas at det ikke er bomring rundt Kristiansand
i «Nåsituasjon 2016». Analysen er gjort for å se hvilket utslag det ville gitt på trafikkarbeidet,
dersom Kristiansand ikke hadde hatt en eksisterende bompengeordning. Beregningen viser at
førstegangsinnføring av bomtiltak har større effekt på trafikkarbeidet enn å øke satsene i eksisterende
bom.
Eksempelet viser at siden man i Kristiansand allerede har satt i verk bomtiltak innen starten av
evalueringsperioden, vil en del av effekten av dette virkemiddelet allerede være realisert.
Dette viser at for byområder der bomtiltak allerede er etablert, vil det kreve sterkere virkemidler for å
oppnå nullvekstmålet sammenliknet med byområder som ikke har innført bomtiltak 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 overgang til miljøvennlige transportmidler.

11.4 Lav befolkningstetthet i Kristiansand gjør det
vanskeligere å tilrettelegge for kollektivtransport
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.
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.

88

U T F O R D R I N G E R I K R I S T I A N S A N D S R E G I O N E N O G V E I E N M OT N U L LV E K S T : : B Y U T R E D N I N G K R I S T I A N S A N D S R E G I O N E N

Kristiansand har en forholdsvis lav andel av befolkningen som bor i tettbygde strøk. Andelen er,
bortsett fra Tromsø, lavere enn de andre byområdene som er aktuelle for byvekstavtale, særlig
sammenlignet med de fire største byområdene.
Dette betyr at Kristiansand, på grunn av lav befolkningstetthet, har dårligere forutsetninger enn
øvrige avtaleområder for å oppnå et effektivt og godt kollektivtransporttilbud.

11.5 Fortetting i omegnskommunene kan bidra
til redusert trafikkarbeid
Flere av kommunene i avtaleområdet har spredt bosetting og samtidig sterk befolkningsvekst
i henhold til SSBs befolkningsframskriving (MMMM). Med høy bilandel og stor innpendling til
Kristiansand, bidrar omegnskommunene betydelig til trafikkarbeidet i avtaleområdet.
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.

11.6 Gradvis innfasing av virkemiddelbruken
Beregningene med transportmodellen viser at det må innføres sterke restriktive virkemidler for å få
nullvekst for persontransport med bil. Virkemidlene trenger ikke nødvendigvis å innføres med full
styrke på kort sikt, og det bør legges opp til en gradvis innføring av virkemidlene.
Sosioøkonomiske effekter
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, samt reisevaner. Det tilsier at
økningene i bompenger bør skje gradvis.
De sosioøkonomiske virkningene av en eventuell økning i bomtakster er ikke vurdert nærmere i
byutredningen. Det ble imidlertid gjennomført en utredning av sosioøkonomiske effekter av tidsdifferensierte bomtakster i Kristiansandsregionen i 201625. Samlet sett indikerer resultatene at de
sosioøkonomiske effekten av rushtidsavgiften er små.
Bomtakstene som ligger inne i de foreslåtte virkemiddelpakkene i byutredningen er vesentlig høyere
enn takstene som lå til grunn for denne utredningen. Belastningen for den enkelte husholdnings
budsjett vil bli større. Det må imidlertid understrekes at inntektene fra bompengeordningen vil bli
brukt til bl.a. å finansiere et vesentlig forbedret kollektivtilbud og sykkel- og gangetilbud. Dette vil
komme befolkningen i Kristiansand, og omegnskommunene til gode. Lavinntektsgrupper, der
andelen som oppga buss som et reelt alternativ25 er høyest, vil særlig nyte godt av et forbedret
kollektivtilbud. Det må vurderes nærmere om grupper som får betydelige økonomisk belastning av
økte bomtakster, bør kompenseres gjennom særordninger.

25

Rapport fra Analyse og Strategi: Sosioøkonomisk effekter av tidsdifferensierte bomsatser i Kristiansandsregionen, november 2016.
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Justering av kurs
I oppfølgningen av en byvekstavtale vil det være den faktiske trafikkutviklingen som måles. Gradvis
innføring vil gi mulighet til å justere nivået etterhvert som en ser effekter av gjennomførte tiltak.
Finansiering
Porteføljen som ligger til grunn i BMA-grunnlaget (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 virkemiddelpakken
når målet om nullvekst i biltrafikken, vil trafikkmengden som skal beskattes, etter hvert flate ut og
bare vokse svakt utover 2016-nivået. 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.

11.7 Bruk av ny teknologi reduserer utslipp
Vi er inne i en teknologisk brytningstid som vil få stor betydning for byområdene. Bruk av ny teknologi
kan gi en markant reduksjon i transportmidlenes negative klima- og miljøeffekter, bidra til sømløs og
mer individuelt tilpasset mobilitet og samtidig styrke framkommeligheten. Utslippene av klimagasser
og NOx vil bli redusert som følge av at bilparken etter hvert blir dominert av nullutslippskjøretøy. Det
er imidlertid ikke entydig hvilke effekter ulike teknologiske løsninger vil ha på trafikkarbeidet. Hvordan
teknologi kan bidra til nullvekstmålet og god mobilitet må utredes nærmere.
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Byutredningens trinn 1 har belyst hvordan nullvekstmålet kan nås i Kristiansandsregionen med bruk
av ulike virkemiddelpakker. Byutredningen er slik et faglig grunnlag for forhandling om byvekstavtale
i Kristiansandsregionen.
Transportetatenes styringsgruppe for Nasjonal transportplan vil vurdere eventuelle behov for
utredninger i trinn 2 som bidrag til arbeidet med NTP 2022-2033. I den forbindelse bør det vurderes
hvilket behov man har for videre utredning i Kristiansandsregionen. Utredningsarbeidet i trinn 2 kan
bli påvirket av føringer fra Samferdselsdepartementet.
I et eventuelt videre utredningsarbeid er det mulig å se på følgende temaer:
- Arealutvikling i et lengre tidsperspektiv
		 Det kan være interessant å se på effekter av endre arealbruk på lengre sikt, for eksempel i et
		2050-perspektiv.
- Vurdering av potensialet for mer miljøvennlig nyttetransport i byene. I næringstransporten
		 er det et potensiale for bedre utnyttelse av transportkapasitet, optimalisere reiseruter og
		 redusere reisetider. Disse transportene, som ikke omfattes av nullvekstmålet, bidrar til miljø-,
		 sikkerhets- og framkommelighetsutfordringer i byene. Vurderingen må bygge videre på
		 Vegdirektoratets eksisterende forskningsprogram om bylogistikk og nye teknologiske
		løsninger.
- Vurdering av hvilken effekt sterke restriktive virkemidler vil ha for næringsliv, handelsmønster,
		 bosetting og levekår.
- Videreutvikling av ulike opplegg for trafikantbetaling.Det vil være interessant å se på hvordan
		 man kan utforme framtidige systemer for trafikantbetaling som oppleves som mest mulig
		 rettferdige. For eksempel kan man se nærmere på fordelingsvirkninger av ulike opplegg for
		 trafikantbetaling og hvordan de slår ut på kostnader og nytteverdi. Bl.a.:
		 - Hvor stor andel av trafikken dekkes?
		 - Hvilken effekt har det for ulike trafikanter?
		 - Hvilke effekter har dette på ulike transportmidler?
		 - Tilleggsanalyser for gåing og sykling
- Transportmodellene har noen svakheter når det gjelder av beregne effekt av sykkeltiltak og
		 tiltak for gående. Derfor kan det være aktuelt å se på andre typer analyser for å fange opp
		 potensiell effekt av å satse på tiltak for sykling og gåing. Dette kan f.eks være GIS-analyser
		 som ser på hvordan et framtidig sykkelvegnett dekker opp befolkningen.
- Vurdering av mulig virkemidler og kostnader for å nå målet om 20 prosent sykkelandel i de
		 største byområdene
- Teknologi og endringer i rammebetingelser
		 Det kan være aktuelt å se på hvordan teknologi kan bidra til at flere kan reise kollektivt
		 og hvordan de ulike systemene kan bidra til et mer effektivt kollektivtilbud (billetterings		 systemer, sanntidsinformasjon m.v).
- Andre moment som kan være aktuelt å gjøre analyser av:
		 - Endringer i bilteknologien (autonome kjøretøy)
		 - Endring i bilholdet i sentrale områder
		 - Endringer i reisevaner og handelsreiser (netthandel m.v)
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