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Forord
Som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 har Avinor AS,
Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen satt i gang et
utredningsarbeid innen sju utvalgte områder:
• Klima
• Miljø

• Teknologi

• Byområder

• Godstransport

• Transportsikkerhet

• Samfunnssikkerhet
Arbeidet skal gi faglige anbefalinger til departementets rullering av stortingsmeldingen
om Nasjonal transportplan.

I forbindelse med behandlingen av NTP 2018-2029 ble det definert et mål om 20 prosent
sykkelandel i de største byområdene. I Byutredning Kristiansandsregionen trinn 2 er
Kristiansand brukt som case for å belyse virkemiddelbruk for å nå dette målet.

Utredningen er konsentrert til én bydel, bydel Lund. Det er sett på hvilket potensiale det

er for å øke sykkelbruken, og det er vurdert aktuelle tiltak som kan legge til rette for økt
sykkelbruk.

Prosjektgruppen har utarbeidet rapporten som grunnlag for videre arbeid.
Prosjektgruppen har vært ledet av Cecilie Gunnufsen, Statens vegvesen Region sør og

bestått av følgende medlemmer: Christen Egeland, Michael Froentjes, Elin Aabel Bergland
og Cathrine Lervik fra Kristiansand kommune, Egil Strømme fra Vest-Agder

fylkeskommune, Bjørn Loland fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Toni S. Sinnes,
Inger Egeland, Henrik Duus og Nebojsa Doder fra Statens vegvesen Region sør.

Kristiansand kommune har utført GIS-analysene og laget illustrasjoner. Anbefalingene i
rapporten står for arbeidsgruppens egen regning.

Kristiansand, 15. oktober 2018
Cecilie Gunnufsen,

Prosjektleder for Byutredning Kristiansandsregionen trinn 2, Sykkelcase Lund, Kristiansand
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Sammendrag
I trinn 2 av Byutredning Kristiansandsregionen har vi sett på hva som skal til for å øke

sykkelbruken i Kristiansand. Vi har konsentrert oss om én bydel, bydel Lund. Det foreligger
omfattende byutviklingsplaner for området. Den planlagte befolkningsveksten vil gi økt

press på vegsystemet dersom alle skal kjøre bil. Videre vil økt bilkjøring i boområdene føre
til trafikksikkerhetsutfordringer, støy og dårlig luftkvalitet. Det er derfor behov for å legge
bedre til rette og få flere til å velge andre reisemidler enn bil.

Denne utredningen viser hvordan man kan bruke GIS-analyser på lavt geografisk nivå for å si

noe om potensialet for å øke bruken av sykkel. Gjennom GIS-analyser har vi kartlagt

rekkevidde for sykkel, tilgjengelighet med sykkel til arbeidsplasser og konkurranseflaten

mellom bil og sykkel. Vi har særlig sett på reiseavstand og reisetid mellom bolig og arbeid,

da det er i rush de trafikale utfordringene og behovet for å overføre reiser fra bil til sykkel er
størst.

Analysene viser at potensialet for å få flere til å bruke sykkelen er stort. Fra Lund når en
Kvadraturen og andre viktige målpunkt innenfor en 10 minutters sykkeltur. Nesten 50

prosent av beboerne på Lund kan nå arbeidsplassen sin med kun en kort sykkeltur, og i
mange tilfeller vil det faktisk være raskere å sykle til arbeidsstedet enn å bruke bilen.

I vurderingen av aktuelle tiltak som kan bidra til å øke sykkelbruken har vi særlig søkt å

finne tiltak som gir trivelige og trygge forhold for syklistene, men også en opprydding av

gatestrukturen med mål om å skape et hyggeligere bomiljø. Fokuset har hele tiden vært at

tiltakene skal bidra til å «endre stemningen i gata», fra å være på bilens premisser til at myke
trafikanter gis forrang. Det er lagt vekt på at tiltakene skal være for alle grupper av

befolkningen, og de skal være rimelige og enkle å gjennomføre. Tiltakene må kombineres
med målrettet holdningsskapende arbeid. Tiltakene som er foreslått er kun eksempler på

tiltak. Dersom det skulle bli aktuelt å gjennomføre tiltakene må disse vurderes nærmere. For
et vellykket resultat er det avgjørende at beboerne på Lund involveres i prosjektet og at det
forankres hos dem.

Utredningen er gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra

Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
og Statens vegvesen. Statens vegvesen har ledet arbeidet.
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1. Oppdraget
Bakgrunn for oppdraget
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har transportetatene utarbeidet byutredninger for
å belyse hvilke virkemidler og kostnader som må til for at veksten i persontransporten i de

større byområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, også kalt nullvekstmålet.

Byutredningene skal ligge til grunn for forhandling om byvekstavtale.

Byutredning Kristiansandsregionen ble gjennomført i 2017, i et samarbeid mellom

kommunene i Kristiansandsregionen, Vest-Agder fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og

Statens vegvesen. Statens vegvesen ledet arbeidet.

Som et trinn 2 skal byutredningene også være et bidrag til arbeidet med neste revisjon av

Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033 (NTP 2022-2033). I trinn 2 skal det i tillegg

gjøres lokale utredninger/case. Sykkelcase Lund er et av flere slik lokale case. Det lokale

arbeidet med trinn 2 er samordnet med det tverretatlige NTP-byutredningsarbeidet som

pågår nasjonalt.

Utredningene i trinn 1 og 2, det tverretatlige byutredningsarbeidet og etatens interne

utredninger vil danne grunnlag for transportetatenes bystrategi i det faglige grunnlaget til
Nasjonal transportplan 2022-2033.

Oppdraget
Et av de tverretatlige NTP-byutredningstemaene har tittelen «Utvikling og samordning av

reisetilbudet». Det skal blant annet ses på i hvilke markeder de ulike transportformene har

sine styrker, og hvordan en kan sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom gange og sykkel,
kollektiv og bil. I oppdraget inngår også en vurdering av mulige virkemidler og kostnader for
å nå målet om 20 prosent sykkelandel i de største byområdene. Det er under temaet om økt
sykkelandel at Kristiansandsregionen er gitt følgende oppdrag:

«I forbindelse med behandlingen av NTP 2018-2029 ble det definert et mål om 20 prosent
sykkelandel i de største byområdene. Kristiansand brukes som case for å belyse
virkemiddelbruk for å nå dette målet. Utredningen vil begrenses til én bydel, bydel Lund. Det
vil bli sett på hvilke tiltak som kan settes i verk for å øke sykkelbruken i bydelen ytterligere.»
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2. Analyseverktøy
Regional transportmodell (RTM) benyttes for å analysere trafikale effekter av korte reiser

(under 70 km), og denne modellen ble brukt i analysene i byutredningen trinn 1. Regional

transportmodell 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. Enkelt forklart bygger modellen på en

antakelse om at trafikantene velger reisemåte som tar kortest mulig tid til lavest mulig pris.
Regional transportmodell er kalibrert (tilpasset) slik at den stemmer godt med tilgjengelige

tellinger av biltrafikk og kollektivpassasjerer. Per i dag er det ikke gode nok registeringer av
antall gående og syklende å kontrollere modellen mot.

Når en skal vurdere nye tiltak vil det være tiltak som gir endringer i tid eller kostnad som vil
påvirke reisemønster, transportmiddelvalg mv. Effekten av sykkelinfrastruktur blir delvis

(indirekte) fanget opp ved at det kan kodes inn redusert sykkelavstand på strekninger som

får forbedringer (separat gang-/sykkelveg eller sykkelfelt i vegbanen). Andre forbedringer i

forhold for syklende eller gående som ikke påvirker tid eller pris, som forbedret vedlikehold,
eller økt trygghet, vil ikke bli vurdert i modellberegningene.

Det er også andre forhold som er viktige for gange- og sykkeltrafikken som ikke hensyntas i

regional transportmodell. Dette omfatter bl.a. følgende:
•

Snarveier og stier er ikke representert i transportmodellens nettverk. Disse kan ha til
dels stor betydning for gange- og sykkeltrafikken.

•

Gange- og sykkeltrafikken som beregnes representerer omfanget i et gjennomsnittlig

årsdøgn, og fanger ikke opp årstidsspesifikke forhold.
•

Langvarig og systematisk holdningsskapende arbeid vil kunne være et viktig
virkemiddel for å endre folks reisevaner, men fanges ikke opp i modellen.

•

El-sykkel øker sykkelbruken generelt og åpner opp for nye grupper av syklister.

Rekkevidden ved bruk av el-sykkel vil være betydelig større enn med ordinær sykkel.
Modellen hensyntar ikke dette.

Med bakgrunn i ovennevnte har vi lagt til grunn at Regional transportmodell ikke er et egnet
modellverktøy i forbindelse med analyser i Sykkelcase Lund. Dette gjelder også fordi vi ser
på et geografisk svært begrenset område.

For å analysere hva som skal til for å øke sykkelbruken på Lund har vi derfor valgt å ta

utgangspunkt i GIS-analyser på det laveste geografiske nivå: nemlig fra adresse til adresse

langs veg i et begrenset område. Vi har sammenlignet reisetid for ulike typer

transportmidler, som bil, sykkel og el-sykkel, til og fra Lund. Vi har også kartlagt

befolkningssammensetning og boligsammensetning på Lund, samt sett på tilgjengeligheten

til viktige arbeidsplasskonsentrasjoner, som Kvadraturen, Universitetet i Agder (UiA) Campus

Kristiansand og Sørlandet sykehus, samt til skoler, barnehager og dagligvarebutikker i
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området. Siden tilgjengeligheten er viktig for reisemiddelvalget, sier den også noe om
potensialet for at folk vil bruke de ulike transportmidlene.

I GIS-analysene har vi hatt spesielt fokus på rekkevidde for sykkel og tidsbruk, og vi har sett
på konkurranseflaten mellom bil og sykkel. Utredningen viser hvordan en kan bruke GIS-

analyser på et lavt geografisk nivå for å si noe om potensialet for å øke sykkelbruken. GISanalysene er også brukt som grunnlag i vurderingen av aktuelle tiltak.
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3. Geografisk område og sykkeltilbud
Avgrensing av geografisk område
I forbindelse med arbeidet med byutredning Kristiansandsregionen trinn 1 ble det sett på

tiltak som kunne øke sykkelbruken i Kristiansand. I stedet for mer generelle og overordnede
tiltak, ble det pekt på at det kan være hensiktsmessig å konsentrere seg om å få på plass
gode løsninger i én bydel/ett område. Bydel Lund ble ansett å være et egnet område å se

nærmere på. I trinn 1 var det ikke anledning til å vurdere aktuelle tiltak nærmere. Som det

framgår over ble det gitt i oppdrag å gå videre med dette som et case i forbindelse med trinn
2. Det ble konkludert med å se nærmere på bydel Lund.

Lund ligger tett på Kvadraturen. Det foreligger omfattende byutviklingsplaner for området.

Det ligger til rette for å gjennomføre rimeligere infrastrukturtiltak, og spesielt tiltak som kan
øke selve reiseopplevelsen, sett i lys av dagens romslige trafikkarealer.

Figur 3.1 Kart over Kristiansand
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Det geografiske området i utredningen er avgrenset av elva Otra, E18 og sjøen, se

markeringen i figur 3.2. Bydel Lund omfatter et større geografisk område enn det som her er
sett på. I det følgende benyttes likevel navnet Lund om det geografiske avgrensede området.

Figur 3.2 Kart over geografisk avgrenset område

I store deler av området er det brede gater og ganske flatt, mens gatestrukturen i vest delvis
er smalere og noe mer kupert.

Gatestrukturen på Lund ble planlagt i 1924, lenge før bilen gjorde sitt inntog. Den
opprinnelige bebyggelsen stammer i hovedsak fra etterkrigstiden og framover til

1950/1960. Mange av de eldre reguleringsplanene i området har ingen omtale av parkering

eller krav til sådan. Det skyldes at bilen først ble allemannseie i 1960. Boligene på Lund er

derfor som utgangspunkt ikke planlagt utfra at hver bolig hadde bil og trengte

parkeringsplass. På Lund var flere av boligene flermannsboliger og ofte firemannsbolig hvor
kjeller og loft ikke var innredet.

Fra 1990-tallet ble det mer og mer vanlig med 2 biler pr. husholdning. I tillegg begynte man
med hagefortetting i mange boligområder, så også på Lund. Mange av flermannsboligene

har nå innredet både loft og kjeller. Antall boenheter har dermed økt, og parkering av

bilen(e) skjer dels i gata.

Nyere planer har parkeringsdekning i henhold til daværende gjeldende parkeringsnorm/vedtekt. Det er per i dag ingen bosoneparkering i Lundsområdet.
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Eksisterende og planlagt sykkeltilbud
Det er et forholdsvis godt utbygd sykkelvegnett i Kristiansand. Kartet under viser
eksisterende og planlagt sykkelvegnett på Lund og tilliggende områder.

Figur 3.3 Oversikt over eksisterende og planlagt sykkelvegnett på Lund og tilliggende områder. * Anbefalt kryssing
av Otra, endelig plassering avklares politisk.

Kartet viser hovedsykkelvegnettet i Østerveien over Lund torv. Østerveien er del av

universitetsaksen som går fra UiA Campus Kristiansand til Kvadraturen og med Lund torv

som et stoppepunkt på veien.

Av kartet framgår også traseèn til Sykkelekspressvegen. Sykkelekspressvegen skal legge til

rette for god gange- og sykkelforbindelse fra Dyreparken til Andøykrysset sør for Vågsbygd.

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 skal være god drift og vedlikehold gjennom hele året. Deler av

sykkelekspressvegen er ferdig utbygd, deler er under bygging, mens planlegging pågår for
noen strekninger.

Kristiansand kommune har eget temakart med 5 ulike sykkelruter hvorav en rute danner «en

ring» rundt Lund slik som vist i kartet.
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4. Hva gjør at folk velger sykkelen?
Ved å tilrettelegge for mer gange og sykling som en del av de daglige rutinene, vil man

kunne bidra til å redusere omfanget av bilbruk, i tillegg til økte helsegevinster. Nedenfor er
det pekt på viktige faktorer som påvirker hvor attraktivt det er å sykle og som må arbeides
med for å oppnå økt sykkelandel. Listen under er laget med utgangspunkt i Civitas 2012.

Et sammenhengende og godt utbygd sykkelnett med høy kvalitet slik at sykling blir raskt,

enkelt og effektivt, og det oppleves trygt og komfortabelt. Syklistene må være sikre på at de

kommer seg fram dit de skal.

Høy kvalitet på vedlikehold og drift av sykkelnettet uavhengig av årstider. Det må ikke være
standardsprang, ei heller ulikheter som kan knyttes til vegeier.

Sykkelkultur og sosial aksept er viktig for å få en høy sykkelandel. Med sykkelkultur menes

både hvem og hvor mange som sykler, og hvordan syklistene preger byområdet. Med sosial

aksept menes hvordan samspillet mellom syklister og andre trafikanter er (særlig bilister), og
i hvilken grad det er konflikter mellom disse. Med en «kritisk masse» syklister vil

sykkelkulturen styrkes og bilistene vil ta større hensyn i trafikken. Flere syklister vil dermed

ikke bare forbedre syklistenes sikkerhet, men også deres trygghetsfølelse. Det må derfor

utvikles en aktiv sykkelkultur som det brede lag i befolkningen kan assosiere seg med, slik
at det blir vanlig og sosialt akseptert å sykle i dagliglivet. En aktiv sykkelkultur må dannes
over tid og kan påvirkes gjennom kombinasjon av PR og kampanjer, samt fysiske og
økonomiske virkemidler. Det er viktig med kontinuerlig satsing over tid.

Folkehelse: Ønske om frisk luft og mosjon er en motiverende faktor for mange.
En mer kompakt arealutvikling gjør at det blir enklere og raskere å nå daglige gjøremål med
sykkel.

Bilrestriktive tiltak kan være et effektivt virkemiddel fordi det kan presse folk over på andre
transportmidler og gi økt sykkelandel.

Gode fasiliteter for syklistene støtter opp under høy sykkelandel, både fordi det blir enklere
å bruke sykkelen og fordi det gis signaler til syklisten om at det tilrettelegges for dem.
Fokus på hverdagssyklister og alle grupper av befolkningen. Barn og kvinner bør være

dimensjonerende gruppe for tilretteleggingen, fordi en da må tilrettelegge infrastrukturen

slik at den både oppleves som trygg og komfortabel og er trafikksikker. Det er også viktig at
det satses på barn og unge fordi deres transportvaner er avgjørende for framtidens

transportmønster. I tillegg bør en arbeide for at de som sykler litt sykler mer, og at de som
ikke sykler begynner å sykle.
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5. Kartlegging av dagens situasjon og framtidig utvikling
Befolkning
Befolkningen på Lund har økt jevnt de siste 20 årene og antall bosatte er nå over 9 700, se
figur 5.1. Det har vært et hopp i befolkningen fra 2017 til 2018, noe som trolig skyldes

Kristiansand kommunes tilbud til studenter om gratis månedskort på bussen dersom de

meldte flytting til kommunen.

Figur 5.1 Befolkningsutvikling på Lund, 1999-2018. * Gjelder det geografisk avgrensede området.
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Figur 5.2 viser befolkningens alderssammensetning.
Det er en stor andel unge innbyggere, i aldersgruppen 20-29 år på Lund, og det er høyere

andel unge her enn i kommunen for øvrig. Dette har sammenheng med at mange studenter
ønsker å bo i nærheten av universitetet. I følge tall fra 2014 bodde ca. 30 prosent av
studentene ved UiA Campus Kristiansand på Lund.

Figur 5.2 Alderssammensetning beboere på Lund
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Figur 5.3 viser befolkningstettheten i Kristiansand. Grønn farge indikerer lav
befolkningstetthet, mens rød farge indikerer høy grad av tetthet.

Som en kan se av illustrasjonen er det høy befolkningstetthet på Lund, og den er høyere enn

i alle andre områder av kommunen med unntak av Kvadraturen.

Figur 5.3 Befolkningstetthet Kristiansand
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Figur 5.4 viser befolkningstettheten på Lund. De røde feltene har særlig stor grad av
leilighetsbygg.

Figur 5.4 Befolkningstetthet Lund

Figur 5.5 viser antall bosatte per grunnkrets per 1.1.2018.

Figur 5.5 Befolkning per grunnkrets per 1.1.2018
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Boligsammensetning
Det er 5 400 boliger på Lund. Lund skiller seg fra kommunen for øvrig ved at det er

vesentlig færre eneboliger på Lund, se figur 5.6. Det er også flere blokker på Lund enn i

kommunen ellers. Boligblokker omfatter her alt fra firemannsboliger til større leilighetsbygg.

Figur 5.6 Boligsammensetning

Et område i vekst
Kommunens boligprogram angir hvor utbygging av boliger er forventet gjennomført, til

hvilket tidspunkt og til hvilket volum.

Det foreligger store utviklingsplaner for Lund, og det er planlagt totalt 1 800 nye boliger.

Det innebærer at det på sikt vil bli en økning av dagens 5 400 boliger til totalt 7 200 boliger

i dette området. I dag bor det i gjennomsnitt 1,8 personer per bolig på Lund. Dersom en
regner med det samme gjennomsnittlige antallet personer per bolig i framtiden, kan en
forvente om lag 13 000 innbyggere på Lund på sikt.

Det største utbyggingsområdet er Marviksletta. Dagens industriområde/næringsområde på
Marviksletta skal transformeres til boliger og næring. Utbyggingen starter høsten 2018.
Områdereguleringen er fleksibel med tanke på fordeling på formålene bolig/kontor

/forretning/ tjenesteyting, og endelig fordeling gjøres i detaljregulering av delområdene.

For området totalt sett angir gjeldende boligprogram ca. 1 200 boenheter. Byggetiden for

hele Marviksletta er antatt å være om lag 20 år.
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Lund torv skal urbaniseres og utvikles som et knutepunkt mellom UiA Campus Kristiansand

og Kvadraturen. De meste sentrale arealene er foreslått urbanisert med høy tetthet, samt

ulike sentrumsfunksjoner og tilbud som henvender seg mot gateplan. Det er lagt opp til om
lag 280 boenheter. Planarbeid pågår.

Det er også andre boligutbyggingsprosjekter i området. Dette framgår av figur 5.7.

Figur 5.7 Boligprogrammet: forventet boligutvikling på Lund

Det er også planlagt et større utbyggingsområde med om lag 400 boenheter på Bjørndalen,
like nordøst for Lund, over en periode på 10 år. Området ligger utenfor det geografisk

avgrensede området, og innbyggerveksten kommer i tillegg til den forventede økningen

omtalt over.

Lokalisering av arbeidsplasser
Det er kartlagt hvor de største arbeidsplasskonsentrasjonene i nærområdet er plassert. I

figur 5.8 er områder med mange arbeidsplasser markert med rødt og områder der det er

færre arbeidsplasser er markert med grønt. De fleste arbeidsplassene ligger i Kvadraturen.

I tillegg er Sørlandet sykehus Kristiansand og universitetet store arbeidsplasser.
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Figur 5.8 Ansatte-statistikk hentet fra SSB. Ruter med færre enn 10 ansatte er ikke tatt med.

Samferdsel
Kristiansand har en høy sykkelandel og vesentlig høyere enn mange av de andre større
byene. I følge Reisevaneundersøkelsen 2013/2014 er sykkelandelen i Kristiansand 10

prosent og i Kristiansand sentrum 19 prosent. Byen har jobbet systematisk og målrettet i

flere år for å øke sykkelbruken. Det er et stort mangfold i type syklister, og Kristiansand har
flere kvinner, yngre og eldre som sykler oftere enn de andre byene. I tillegg til å sykle mye,

bruker en sykkelen til flere ulike formål. Kristiansand ble i 2018 premiert med tittelen «Årets

sykkelby». Rangeringen bygger på hvordan syklistene opplever lokale sykkelforhold samt
vurdering av noen objektive kriterier.

Sykkelbyundersøkelsen 2018 ble gjennomført i mai til juli i år i Kristiansand. Resultatene

viser en liten nedgang i sykkelbruken i Kristiansand. Dette gjelder for alle de større byene.

Som en del av Sykkelbyundersøkelsen 2018 ble intervjuene som er gjennomført med bosatte

i bydel Lund analysert for seg. Undersøkelsen omfatter et lite utvalg, og viser at det er litt
flere som sykler og turene er litt lengre enn i 2015. Det er etablert flere tellepunkt i

Kristiansand som registrerer antall syklister. Tall fra tellepunktene viser en økning i antall

syklister. Resultatene fra tellepunktene og sykkelbyundersøkelsen skal derfor gjennomgås
nærmere.
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Området ved Lund torv er i dag sterkt trafikkert og Lundsbrua oppleves som en flaskehals.

Alle metrolinjer, lokalbusser og mange regionalbusser kjører gjennom Lund torv. Det

passerer ca. 900 busser per dag. Svært mye biltrafikk til og fra Lund passerer gjennom Lund

torv, og Lundsbroa er en av tre hovedinnfartsårer til Kvadraturen. Årsdøgntrafikken (ÅDT) på
Lundsbrua er ca. 17 000. Mengden trafikk samt blanding av privatbiler og busser i samme

kjørefelt gir utfordringer for bussens framkommelighet mellom Lund torv og Kvadraturen.
Det pågår planarbeid der en viktig målsetting er å legge til rette for et trafikksystem der
bussen prioriteres.

Det er god kollektivbetjening til Lund torv da nesten alle busser passerer her. Det er to ruter,
Rute 13 Kvadraturen-Lund-Kvadraturen-Grimsmyra og Rute 15 Tinnheia-KvadraturenLund/UiA som betjener Lund for øvrig (via Marvikskrysset og UiA).

Det ble i februar 2016 gjennomført trafikktellinger som viser gang- og sykkeltrafikken over

Lund torv morgen og ettermiddag. Det ble talt om lag 840 og 890 syklister i én time målt på
henholdsvis ettermiddag og morgen.

Det er ingen bompengebetaling mellom bydelen Lund og Kvadraturen i dag.

Kristiansandregionen er en av de neste 5 byområdene som ligger an til å kunne forhandle

seg fram til en byvekstavtale. I forslag til avtale og tilhørende prosjektportefølje er det lagt

opp til 7 nye bompunkter i tillegg til de 5 som finnes i dag. En av de nye bommene er

foreslått plassert i Lahellebakken på østsiden av Lundsbrua (Thygessons minde bru). Det

betyr at på sikt så vil det kunne bli bompengebetaling for å kjøre over Lundsbrua og inn til
Kvadraturen.
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6. Potensialet for økt sykkelbruk
Det kan være utfordrende å endre reisevaner hos personer som i dag velger å kjøre bil og
ikke sykler. Bilandelen i Kristiansand er generelt høy, og de som ikke sykler oppgir som
hovedårsak at bilen er enkel å ta i bruk. Mange bruker også bilen på svært korte turer.

Den planlagte befolkningsveksten på Lund vil føre til økt press på vegkapasiteten dersom

alle skal kjøre bil, med framkommelighetsutfordringer og køer som resultat. Økt bilkjøring i
boliggatene vil gi trafikksikkerhetsutfordringer, støy og dårlig lokal luftkvalitet.

Det må derfor legges til rette for at folk kan velge andre reisemidler enn bil. Økt bruk av

sykkel vil bidra til et levende og trygt nærmiljø. Mer fysisk aktivitet gir bedre helse. Sykling
er dessuten et raskt, fleksibelt og billig framkomstmiddel, særlig i by og bynære områder.
For å vurdere potensialet for å øke sykkelbruken er det gjort GIS-analyser, se kapittel 2.
I analysene har vi sett på rekkevidde for sykkel og tidsbruk. Det er i rush at belastningen på
vegnettet er størst. Vi har derfor i stor grad konsentrert oss om hva slags potensiale det er

for å overføre flere arbeidsreiser fra bil til sykkel.

Rekkevidde med sykkel
Figur 6.1 viser hvor langt en syklist med henholdsvis vanlig sykkel og el-sykkel kommer på

10 minutter. Sykkelturens start er som eksempel satt til Odinsgt. 11. Dette er medianpunktet
i det geografisk avgrensede området. Som en ser av illustrasjonen dekkes Kvadraturen der

de fleste arbeidsplassene er plassert, samt universitetet og tilnærmet sykehuset med en 10
minutters sykkeltur.
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Figur 6.1 Rekkeviddekart med sykkel, 10 minutter

Tilgjengelighet til arbeidsplasser
Det er kartlagt hvor innbyggere på Lund i yrkesaktiv alder har sitt arbeidssted. Av bosatte i
Kristiansand har 83 prosent Kristiansand som arbeidssted og 89,6 prosent har Vest-Agder

som arbeidssted. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer tall på kommunenivå om arbeidssted
og sysselsatte (15-74 år). På grunn av en lovendring er det ikke lenger lov å koble arbeid og

bosted, så tallene som presenteres her er fra 2015. Det er imidlertid liten grunn til å tro at

dagens tall er særlig endret i forhold til dette.
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For bosatte på Lund har 3 806 Vest-Agder som arbeidssted. Dersom en kopler data for

arbeids- og bosted ser en at i overkant av 2 400 personer (63 prosent) har under 4 km

sykkeltur til arbeidsplassen. Dette er beregnet ut fra midtpunktet i grunnkretsen hvor den
ansatte bor og til arbeidsstedets adresse. Hoveddelen av disse bor kun 1-3 km fra
arbeidsstedet, se tabell 6.1.
Avstand

Antall

Antall kumulativ

Mindre enn 1 km.

392

392

Mellom 1 og 2 km.

979

1371

Mellom 2 og 3 km.

732

2103

Mellom 3 og 4 km.

304

2407

Mellom 4 og 5 km.

120

2527

Mer enn 5 km.

1131

3658

Ukjent eller utenfor Knutepunkt

148

3805

Totalsum

3806

Tabell 6.1 Avstand mellom bosted og arbeidssted

Vi har også kartlagt tilgjengelighet til arbeidsplasser. Nær 50 prosent av arbeidsplassene i
Kristiansand er tilgjengelige for befolkningen på Lund innenfor en 10 minutters sykkeltur.
Dersom en bruker el-sykkel er over 55 prosent av arbeidsplassene i Kristiansand

tilgjengelige for befolkningen på Lund innenfor en 10 minutters sykkeltur, jf. figur 6.2.

Figur 6.2 Tilgjengelighet med sykkel og el-sykkel til arbeidsplasser
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Konkurranseflate mellom sykkel og bil
Det er også sett på konkurranseflaten mellom sykkel og bil. I følge Sykkelbyundersøkelsen

2018 utvalg Lund var gjennomsnittlig reiselengde per sykkeltur 3,9 km., og dette er valgt

som en representativ tur.

Vi har undersøkt hva tidsforskjellen for bil og sykkel er innen et område som er

gjennomsnittlig sykkeldistanse for beboere på Lund. Det er regnet ut tid med bil og tid med
sykkel til alle punkt med avstand maks 3,9 km. fra medianpunktet/Odinsgate 11. For bilen
er det lagt til grunn kjøretid og i tillegg 5 minutters ekstra reisetid, som representerer
ventetid i kryss, kø-kjøring, parkering m.m. Vi antar at tilleggstid på 5 minutter er et

nøkternt anslag. Figur 6.3 viser konkurranseflaten mellom bil og sykkel. Det grønne

skraverte området indikerer hvor det vil være raskere å benytte sykkelen enn å kjøre bil.

Dersom en skal til Kvadraturen vil det med disse forutsetningene være raskere å sykle enn å

bruke bilen. Som figurer viser vil det også være raskere å sykle enn å kjøre bil til

universitetet og store deler av Kristiansand øst. Syklisten vil kun bruke inntil et par minutter

mer enn bilisten på å komme seg til sykehuset, se det rosa skraverte området. For det røde
skraverte området vil det være mellom 2 og 6 minutter raskere å bruke bil.

Figur 6.3 Konkurranseflate bil og sykkel
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Sykkeltid til dagligvarebutikk og barnehage
Det er også gjort analyser som viser at nærmere 70 prosent av beboerne på Lund har en
sykkeltur på 2 minutter eller mindre til nærmeste dagligvarebutikk. 89 prosent har 3

minutter eller mindre, og ingen beboere innen det geografisk avgrensede området har mer
enn 5 minutters sykkeltur til nærmeste dagligvarebutikk, se figur 6.4.

Figur 6.4 Sykkeltid til nærmeste dagligvarebutikk

Det er også analysert hvor lang sykkeltid beboerne har til nærmeste barnehage. 86 prosent

har 3 minutters sykkeltid til nærmeste barnehage, se figur 6.5. Barnehagedekningen på Lund
er i dag god, og de som ønsker plass i nærområdet får dette.

Figur 6.5 Sykkeltid til nærmeste barnehage
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Oppsummering
Analysene viser at det er et stort potensiale for at flere skal velge sykkelen, både internt på
Lund og til viktige målpunkt i Kristiansand. Kvadraturen der mange arbeidsplasser og

handelstilbud er lokalisert, samt universitetet og sykehuset er kun en kort sykkeltur unna

Lund. Analysene viser videre at svært mange har kun en kort sykkeltur til jobben, og det vil i

mange tilfeller også ta kortere tid å sykle til jobben enn å kjøre bil. Det må derfor legges til
rette for at disse velger sykkelen framfor bilen når de skal til jobb. Det er særlig viktig å

overføre arbeidsreisene for det er i rush at belastningen på vegnettet og
kapasitetsutfordringene er størst.

Det er mange innbyggere i aldersgruppen 20-29 år på Lund. Det antas at mange av disse er

studenter ved universitetet. Dette er en stor gruppe med potensielle sykkelbrukere, og det er
viktig at forholdene også legges til rette for at disse kan sykle mellom bolig og
campusområdet.

Barn og unge er framtidens trafikanter, og det er viktig å innarbeide gode vaner tidlig.

Sykling for barn og unge er gjerne knyttet til skoleveg. Men også barn og unges aktiviteter
på fritida medfører mange turer som kan foretas med sykkel. Det er derfor viktig å legge

godt til rette for et trygt sykkeltilbud både til skoler og aktivitets- og fritidstilbud på Lund.
Arealutvikling har sammenheng med transportatferd. Et mer konsentrert utbyggingsmønster
og kortere avstand til sentrum gir grunnlag for at flest mulig kan nå sine daglige gjøremål

med sykkel og gange. I så måte bygger også disse analysene opp under at boligutviklingen

som planlegges gjennomført på Lund, har en hensiktsmessig plassering i forhold til å

overføre flere av bilreisene til sykkel, kollektiv og gange. Dette underbygges også av

Sykkelbyundersøkelsen 2018 som viser at det utføres mange korte turer på Lund. Det er

enklere å bruke sykkelen til daglige gjøremål når avstandene er korte.
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7. Virkemidler og tiltak
GIS-analysene sier noe om potensialet for å øke sykkelbruken på Lund, og har gitt kunnskap

som er tatt med i vurderingen av aktuelle tiltak som kan øke bruken av sykkel. Videre har vi
sett hen til faktorer som påvirker hvor attraktivt det er å sykle, jf. kapittel 4, når vi har

vurdert tiltak.

I vurderingen av aktuelle tiltak, har vi søkt å finne tiltak som gir triveligere og bedre forhold
for syklistene på Lund. Vi har også lagt vekt på en opprydding av gatestrukturen med mål

om å skape et hyggeligere bomiljø. Fokuset har hele tiden vært at tiltakene skal bidra til å

«endre stemningen i gata», fra å være på bilens premisser til at myke trafikanter gis forrang.
Sykkelvegnettet i Kristiansand er allerede relativt godt utbygd, og det foreligger planer for
videre utbygging. I denne utredningen har vi ikke sett på større infrastrukturtiltak, men
konsentrert oss om mindre og enklere tiltak. Vi har heller ikke sett på virkningene en

eventuell innføring av nye bomstasjoner vil kunne ha. Det er vurdert at tiltak som legger til
rette for økt sykkelbruk også vil gjelde for el-sykling.
Hovedtanker bak forslagene:




Legge til rette for hverdagssykling – sykling skal være kjapt, enkelt, trygt og billig

Syklistene skal føle seg prioritert
Enkle rimelige tiltak

I det følgende er det pekt på noen tiltak som kan bidra til å øke sykkelbruken på Lund.
Tiltakene som er foreslått er kun eksempler på tiltak. Dersom det skulle bli aktuelt å

gjennomføre tiltakene må disse vurderes nærmere. Det vil være behov for kommunal

satsing, og for et vellykket resultat er det avgjørende at beboerne på Lund involveres og at
prosjektet forankres hos dem. Tiltakene må også kombineres med målrettet
holdningsskapende arbeid.

Tiltak som bedrer framkommeligheten og sykkelforholdene
For å øke sykkelbruken er det viktig å ha et nett av sykkelvennlige veger, slik at folk kan

sykle uhindret mellom boligområder, til sentrum, til parker og andre attraksjoner. Gangveger
og sykkeltraseer må binde sammen områder der folk møtes. Flere undersøkelser peker på at

estetisk stimulerende by- og gaterom har stor betydning for syklistenes vurdering av

kvaliteten på en sykkelrute. Jo større del av den totale ruta som stimulerer sansene positivt,

desto bedre. Flere syklister vil også velge en lengre rute hvis den har høyere estetisk kvalitet.
Syklistene oppfatter omgivelser, lyder og lukter som positive når ruta går bort fra

biltrafikken. Dersom syklistene kan sykle noenlunde kontinuerlig og gjerne oppleve noe
hyggelig langs veien, øker attraktiviteten og distansen virker også kortere.
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Det bør defineres noen hovedlinjer for sykkel

For å gjøre det mer attraktivt å sykle foreslås det å supplere dagens sykkelvegnett med noen
hovedlinjer for sykkel på Lund. I slike linjer må det legges til rette for god og trygg

framkommelighet for syklister. Å innføre ensidig gateparkering for å åpne opp og gi bedre

sikt og plass, gjerne kombinert med ulike tiltak for å holde farten nede, vil kunne gjøre

gatene mer attraktive for syklende. Det må også være god belysning og drift- og vedlikehold

gjennom hele året. Syklistene ledes til disse gatene, som strekker seg fra Lund og mot

Kvadraturen, samt til universitetet. Hovedlinjene må skiltes og markeres slik at de blir enkle

å følge.

Vi har foreslått noen slike hovedlinjer. De foreslåtte linjene er merket med lysegrønt i kartet
under.

Figur 7.1 Eksisterende og planlagt sykkelvegnett. * Anbefalt kryssing av Otra, endelig plassering avklares politisk.
Forslag til supplerende hovedlinjer er merket lysegrønne.

Det er også sett på hvordan slike hovedlinjer for syklister kan tenkes utformet. Et eksempel

er vist nedenfor, se figur 7.2. Envegskjørte gater og ensidig gateparkering gir muligheten til
å prioritere mer areal til andre trafikantgrupper enn bilen.
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Figur 7.2 Eksempel på en hovedlinje



Det bør defineres noen «gater for alle»

For å gjøre det mer attraktivt å sykle på Lund, har vi sett på tiltak som kan bidra til å «endre

stemningen i gata» fra å være på bilens premisser til at myke trafikanter får forrang. Tanken
har vært at en skal «ta gata tilbake» slik det var på Lund før bilen gjorde sitt inntog. Vi har

hatt fokus på at det skal være hyggelig å gå, sykle og oppholde seg i gaterommet. Dette vil
også legge til rette for gode møteplasser for beboerne på Lund.

Et mulig tiltak kan være å definere noen gater som såkalte «woonerf» (beboelig gate), som er

et planleggingsverktøy utviklet i Nederland på 1970-tallet og forløperen til «Shared-space»-

løsninger. Vi har her valgt å kalle det «gater for alle». Dette innebærer at en i boliggater med
lav fartsgrense og liten gjennomgangstrafikk ikke separerer arealet mellom trafikant-

gruppene gående, syklende og kjørende. Prinsippet går ut på å i større grad integrere biler

og mennesker på samme areal, og utforme gatene slik at biltrafikken beveger seg langsomt
og på de myke trafikantenes premisser. Gaterommet utformes med ingen eller begrenset
regulering. Ideen er at trafikantene skal føle seg som "gjester" i området og i større grad

tilpasse sin trafikantatferd til den sosiale atferden menneskene i området utviser fremfor
lover og regler. Det kan bety at «fornuften vil rå» og at hver trafikantgruppe gjennom

øyekontakt «forhandler» og blir enige om hvem som skal vike. Dette vil øke trafikantenes
oppmerksomhet og hensynet til andre trafikantgrupper.

Det primære formålet med tiltaket er å skape gode trafikkarealer og gaterom, som egner seg
til opphold og rekreasjon for beboerne og besøkende, samtidig med at trafikken kan
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avvikles på en effektiv måte. Såkalte «gater for alle» må markeres klart og tydelig. Det må

være enkelt å oppfatte og ikke etterlate tvil hos bilistene, også de som er nye i området, at
her gjelder disse spillereglene.

Det er sett på hvordan en slik gate kan utformes, se figur 7.3. Å fjerne fortauene til fordel
for et plant gategulv legger opp til felles bruk av hele gatearealet. Enkle grep som

innsnevringer, ulike dekker og tegninger på bakken bidrar til å tydeliggjøre at her må man
kjøre bil på de gående og lekendes premisser.

Figur 7.3 Eksempel på en «gate for alle»



Sykkelfasiliteter og incentiver

Etablering av gode fasiliteter for syklister gir både forbedrede forhold for syklistene, men

også tydelige signaler om at det satses på og tilrettelegges for dem. Her er det tenkt tiltak

som har lav kostnad, men stor synlighet. Da blir det enklere å se at dette kan fungere, og
dette kan bidra til at det blir enklere å gjennomføre større prosjekter.
Eksempler på tiltak kan være:

- «Håndtak/fotskammel» i kryss
- Sykkelpumper og mekkestativ
- Vannstasjon

- Beplantning

- Oppmuntrende ord, uttrykk og/eller slagord på asfalten

- Sykkelservice på skolene

Det kan også vurderes å gi ulike økonomiske incentiver.
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Sykkelparkering

Som vist i kapittel 5 er det mange rekkehus og blokker på Lund, og disse antas å ha dårlige
parkeringsmuligheter for sykkel. Boligene er også lite tilpasset lading av el-sykler.

Det bør derfor legges til rette for flere parkeringsstativer og oppmerket sykkelparkering. Det
bør også være et tilbud om trygg sykkelparkering under tak. Det kan for eksempel plasseres
ut sykkelgarasjer med plass for parkering i noen gater.

I sentrum er det tilbud om trygg sykkelparkering ved viktige målpunkt, men det er behov for

flere plasser. Det bør også stimuleres til at det på flere arbeidsplasser legges til rette for

trygg sykkelparkering og gode skifte-/dusj-fasiliteter.


By-sykkelordning – også sykler plassert på Lund

Det er vedtatt å innføre en by-sykkelordning i Kristiansand, med utgangspunkt i Kvadraturen
og omkringliggende områder. Nøyaktig plassering av stativer er ikke avklart, men på Lund er
Marvikssletta, Sør Arena, Lund Torv og UiA Campus Kristiansand definert som viktige
områder i saksfremlegget.


Definere gater for kollektiv og sykkel, uten gateparkering

Det søkes å rendyrke gater for kollektivtrafikk og sykkel. På grunn av framkommelighet for
bussen og sikkerhetsutfordringer for syklisten bør det ikke være gateparkering i disse
gatene.

Det er to kollektivruter som betjener Lund i dag, men med den planlagte bussringen vil
antallet busser i området øke. De aktuelle gatene må forbeholdes til kollektivtrafikk og
sykkeltrasé.

For at biler og busser skal få bedre oversikt og dermed bedre sikkerheten for syklistene kan

det etableres sykkelbokser i gater med lyskryss. Sykkelbokser er et oppmerket venteområde
i krysset foran bilens stopplinje. Tiltaket reduserer problemet med syklister i blindsonen.
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Parkering

Begrenset antall plasser eller økt avstand til parkeringsplassene kan være et annet grep for å
redusere bilbruken og svekke bilens konkurransefortrinn. Tilgang på parkering er en viktig
premiss for bilbruk, og når bilen må parkeres lenger unna reduseres antallet bilturer.

Innføring av boligsoneparkering kan være et virkemiddel for å frigjøre gateareal til annen

bruk enn parkering. Formålet med boligsoneparkering er å bedre parkeringstilbudet for
beboere som er avhengig av å parkere i gata. Ved å reservere en betydelig andel av

gateparkeringen i området for dem som bor der, ønsker man å begrense fremmedparkering
og den trafikken det medfører slik at lokalmiljøet og sikkerheten blir bedre.

En eventuell innføring av boligsoneparkering må vurderes nærmere. Det er imidlertid gjort

en grov vurdering av parkeringsdekningen innenfor et mindre avgrenset område hvor antall

flermannsboliger er høyt. Med utgangspunkt i en parkeringsplass per boenhet, som er i tråd

med kommunen sin parkeringsnorm, antas det at parkeringsdekningen vil være tilstrekkelig.

Endre holdning og atferd
Tiltakene som er foreslått over bør kombineres med målrettet holdningsskapende arbeid,
der målet er at det skal bli minst like naturlig for beboerne på Lund å velge sykkelen som
bilen når en skal til jobb, butikken eller fritidsaktiviteter.

Det er generelt lettere å lykkes med holdningsskapende kampanjer når disse rettes mot

spesifikke grupper enn «hele folket». Å rette slike kampanjer inn spesifikt mot beboere på
Lund, bør derfor kunne være et godt utgangspunkt.

Vi har ikke sett nærmere på hvordan et slikt arbeid konkret bør legges opp.
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