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FORORD 
 
I forbindelse med Konseptvalgutredningen (KVU) for Kristiansandsregionen er 
det i gangsatt et arbeid med å samle inn relevante trafikkdata. Som en del av 
dette arbeidet er det gjennomført en omfattende trafikkundersøkelse i form av 
utdeling av postkort til trafikantene på innfartsårene til Kristiansand. 
Hovedhensikten med dette har vært å få bedre innsikt i reisemønsteret til 
bilistene til Kristiansand sentrum og Sørlandsparken, spesielt i rushtrafikken. 
 
Hensikten med denne rapporten er å kartlegge og presentere trafikkdata som 
kan være hensiktsmessig å bruke i forbindelse med konseptvalgutredningen 
(KVU) for Kristiansandsregionen. Rapporten er kun en teknisk rapport hvor 
trafikkdata og registreringer er presentert. Videre analyse av trafikkdataene og 
registreringene blant annet i forbindelse med virkninger av ulike trafikktiltak er 
tenkt i senere fase i KVU arbeidet, og er dermed ikke inkludert i denne 
rapporten. 
 
Prosjektleder for konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen er Gunnar 
Ridderstrøm hos Statens vegvesen. Ansvarlig for arbeidet med innhenting av 
trafikkdata og trafikkundersøkelsen har fra Statens vegvesen vært Elisabeth 
Osmark Herstad med Nebojsa Doder som medarbeider. Rambøll Norge AS har 
bistått med innhenting av trafikkdataene, planlegging og gjennomføring av 
trafikkundersøkelsen og oppsummering av resultatene i rapporten. Hos 
Rambøll har Bjørn Martens vært oppdragsleder, med Magne Fjeld, Njål A. 
Møller og Øyvind Lervik Nilsen som medarbeidere. Kvalitetssikrere har vært 
Lars O. Ødegaard og Øystein Ludvigsen.  
 
I tillegg har ViaScan bistått med elektronisk lesing av postkortene, mens 
Rambøll i Kristiansand har stått for stedfestingen av reisene, bistand i 
forbindelse med planlegging og gjennomføring av trafikkundersøkelsen. 
Birkedal Maskin var leid inn for å gjennomføre trafikkdirigeringen på 
utdelingsstedene og NCC foretok nødvendig skilting. En stor takk rettes til 
elevene ved Angarskolen som bisto med utdelingen av postkortene. 
 
 
Trondheim, mars 2010 
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SAMMENDRAG 

Etter at KS1 ordningen ble innført i 2005 skal valget av prinsipiell løsning (konseptvalget) i alle store 
statlige prosjekter over 500 millioner regjeringsbehandles før videre planlegging kan starte. I 
samferdselssektoren kalles grunnlagsdokumentet for denne beslutningen en konseptvalgutredning 
(KVU). Samferdselsdepartementet har i juni 2009 lagt fram en Stortingsproposisjon om 
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2. I mandatet fra Samferdselsdepartementet står det 
at ”KVU skal gi en vurdering av areal- og transportspørsmål, inkludert langsiktig 
transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor trafikken, fremtidig investeringsbehov og forhold 
knyttet til klimagassutslipp” (Samferdselsdepartementet 2009). Videre ønskes det spesielt at restriktive 
tiltak som blant annet køprisingsordning/tidsdifferensiert bompengeordning vurderes.  
 
Planlegging av nytt transportsystem for Kristiansand krever god kjennskap til dagens trafikkmønster og 
graden av fremkommelighet på vegnettet. Hovedtemaene i denne rapporten er å: 
 

- Kartlegge reisemønsteret for bilister til/fra Kristiansand sentrum og Sørlandsparken 
- Finne antall kollektivpassasjerer i aktuelle snitt inn mot Kristiansand sentrum 
- Kartlegge fremkommeligheten på hovedvegnettet i rushperiodene i Kristiansand 

 
Trafikkundersøkelse 
For å kunne få bedre innsikt i reisemønsteret hos bilister i rushperiodene ble det gjennomført en 
trafikkundersøkelse i form av vegkantintervju. Det ble delt ut spørreskjema på 14 ulike utdelingssteder i 
retning Kristiansand sentrum eller Sørlandsparken. 
 
Følgende utdelingssteder ble benyttet: 
 
Tabell 1: Oversikt over utdelingsstedene i Kristiansand 

Utdelingsnummer Utdelingssted 

Utdelingssted nr 1 E39 vest for Hannevika 
Utdelingssted nr 2 Rv 456 Vågsbygdveien 
Utdelingssted nr 3 Rv 9 Setesdalsveien 
Utdelingssted nr 4 Lundsbrua 
Utdelingssted nr 5 Torridalsveien 
Utdelingssted nr 6 Bjørndalssletta 
Utdelingssted nr 7 Ålefjærveien 
Utdelingssted nr 8 Søm 
Utdelingssted nr 9 E18 Hånes 
Utdelingssted nr 10 Rona 
Utdelingssted nr 11 Barstølveien v/Timenes 
Utdelingssted nr 12 Skjøringsmyra 
Utdelingssted nr 13 Barstølveien v/Dyreparken 
Utdelingssted nr 14 Color Line 

 
De fleste registreringspunktene er på hovedvegnettet i retning Kristiansand sentrum (10 stk), mens de 
resterende punktene er på adkomstveiene til Sørlandsparken (3 stk) og på Color Line (1 stk). 
Undersøkelsen ble gjennomført 11.november 2009, og postkortene ble delt ut i tre perioder: 
 

- Klokken 06.00 – 09.00 
- Klokken 11.00 – 13.00 
- Klokken 15.00 – 18.00 
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For hver av de ulike registreringspunktene ble det gjennomført trafikktellinger for å kunne anslå 
døgnbelastningen, og hvordan denne endret seg over uken. Dette gjorde det mulig å beregne antall 
respondenter i forhold til totaltrafikken i registreringspunktet og dermed hvor representativt resultatet 
var.  
 
Registreringene er kun gjennomført i rushperiodene og to timer midt på dagen. Dette gjør at 
resultatene fra spørreundersøkelsen kun gjenspeiler reisemønsteret og besvarelsene til bilister innenfor 
disse tidsperiodene. Det er dermed ikke nødvendigvis representativt for reisemønsteret utenfor 
rushperiodene, men gir et godt bilde av trafikkmønsteret og respondentenes preferanser i 
rushperiodene. 
 
Reiserelasjonene i spørreundersøkelsen er knyttet opp mot grunnkretsnummer. For å forenkle 
presentasjon av analysen ble det valgt å aggregere disse opp til storsoner. For hver reise er det ut fra 
grunnkretsen definert hvilken storsone reisen starter og ender i. Videre er antall registrerte reiser 
justert opp til årsdøgntrafikk ved at man antar at trafikken på døgnbasis er like stor i hver retning. 
 
Totalt ble det delt ut 20 450 kort, hvor 3889 av disse ble besvart. Dette ga en svarprosent på 20 %, det 
vil si at 9 % av den observerte trafikken besvarte undersøkelsen. Trafikken som passerer i begge 
retninger på utdelingsstedene utgjør i størrelsesorden 129 000 kjøretøy per døgn.   
 

 
 
En aggregering av trafikkvolumene i registreringspunktene til døgnnivå viser at det er rundt 51 000 
bilturer til og fra Kristiansand sentrum per døgn, mens det er totalt 30 000 bilister som kjører gjennom 
Kristiansand sentrum. 
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Trafikken er skalert opp fra rushtrafikken i registreringssnittene. Dette vil gi gode anslag på trafikken 
til/fra Kristiansand og gjennomgangstrafikken i Kristiansand, men vil ikke kunne fange opp all trafikken 
internt mellom sonene i vest, eller sonene i øst. Interntrafikken i øst og vest er derfor høyere en hva 
som er presentert.  
 

 
 
Gjennomgangstrafikken her defineres som trafikk til/fra områdene i vest (Rv 9/Grim, E39 og 
Vågsbygda/Flekkerøya) til/fra områdene i øst (Sødal/Gimlemoen, Lund, Fagerholt/Justvik, Søm, 
Hamre/Kjevik, Rv 401, Sørlandsparken og E18 øst). Vi ser av figuren over at rundt 33 % av 
gjennomgangstrafikken er mellom de mer perifere omårdene i øst og vest. Rundt 67 % av 
gjennomgangstrafikken kommer fra områdene nærmere sentrum. 
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Trafikk til/fra Kristiansand sentrum 
 
Av bilreisene til og fra Kristiansand kommer hovedtyngden av disse fra øst (68 %). Totalt 26 % av 
totaltrafikken kom fra E18 i øst som var den vegen som hadde størst andel av trafikken til/fra 
Kristiansand sentrum. 
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Trafikk til/fra Sørlandsparken 
 
Hovedtyngden av bilreisene til og fra Sørlandsparken kommer fra Kristiansand-siden, mens det kun er 
17 % av trafikken som kommer fra E18 i øst. Av sonene i Kristiansand er det de nærliggende sonene 
som hadde størst trafikk til og fra Sørlandsparken. 
 
Det ble delt ut ett spørreskjema for reisende til Sørlandsparken og et annet for reisende til Kristiansand. 
Disse skilte seg noe i karakter hvor respondentene til Kristiansand sentrum ble spurt om rushtidsavgift 
og parkering, mens konkurranseforholdet mellom Sørlandsparken og Kristiansand sentrum ble forsøkt 
kartlagt i spørreskjemaene som ble delt ut i snittene ved Sørlandsparken.  
 
Trafikkundersøkelsen inneholdt også spørsmål knyttet opp mot ulike sosioøkonomiske variabler, 
parkering og rushtidsavgift.  
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Figur 1: Reaksjon på endret bompengetakst 

 
Resultatene viser at andelen som velger å kjøre bil som før, uavhengig av økningen i bompengesatsene, 
vil gå ned etter hvert som bompengetaksten stiger til rundt 40 kroner. Videre vil andelen som velger å 
kjøre kollektivt fremfor bil øke etter hvert som bompengetakstene øker. 
 
Når det gjelder parkering mente totalt 92 % av respondentene at det var lett å finne parkering ved 
destinasjon. Videre svarte 79 % av de spurte at parkeringen ved målpunktet var gratis. Denne andelen 
var noe høyere for arbeidsreisene hvor rundt 90 % hadde tilgang på gratis eller subsidiert plass, mens 
denne andelen var på 63 % for reiser knyttet til handel. En gjennomsnittelig gangtid på mellom 2 og 3 
minutter til bestemmelstedet fra parkeringsplassen gir en indikasjon på at parkeringsdekningen er god. 
 
Det er ikke gjort noe videre analyse av resultatene av spørreundersøkelsen da denne rapporten kun skal 
presentere resultatene fra analysen. Bruk av dataene for å beregne og vurdere virkninger av ulike tiltak 
er tenkt i en senere fase i KVU arbeidet. 
 
Antall passasjerer i kollektivtransporten 
Det ble gjennomført tellinger av kollektivpassasjer på nesten samtlige snitt på veg inn til Kristiansand 
(unntatt trafikken til/fra sykehusområdet). Trafikktellingene ble gjennomført den 10 og 11. november 
2009 i periodene 0600 – 0900, 1100 – 1300 og 1500 – 1800.  
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Tabell 2: Timetrafikk kollektivtransport 

   Timetrafikk                            
   Mot sentrum       

     

Antall 
busser 

Buss‐
passa‐
sjerer 

Snittbelegg 
pr buss 

Antall  
biler 

Personer 
pr bil 

Reisende 
med bil 

Forhold 
koll/motorisert

trafikk1
       

   06.00 ‐ 07.00  47    451    9,6  2 594  1,5  3 888  12 %       
   07.00 ‐ 08.00  90  2 440  27,1  4 076  1,5  6 153  29 %       
   08.00 ‐ 09.00  87  1 980  22,8  3 660  1,5  5 565  27 %       
                                

   11.00 ‐ 12.00  57    854  15,0  3 089  1,5  4 674  16 %       
   12.00 ‐ 13.00  54    595  11,0  3 067  1,5  4 647  11 %       
                                

   15.00 ‐ 16.00  74  1 011  13,7  3 971  1,5  5 934  15 %       
   16.00 ‐ 17.00  67    745  11,1  3 543  1,5  5 115  12 %       
   17.00 ‐ 18.00  58    497    8,6  3 062  1,5  4 536  10 %       
                                

   Sum perioder  534  8 573  16,1  26 762     40 512  18 %       

                                

   Sum Døgn  958  12 248  12,8                   

                                

 
Totalt ble det telt 3 051 passasjer i makstimen som ble justert opp til totalt 12 248 busspassasjerer 
innenfor registreringsperioden. Totalt var det en reisende med kollektivtransport for hver femte reisende 
med bil. 
 
Reisetidsregistreringer og andre trafikkdata 
For å kunne kartlegge fremkommeligheten på hovedvegnettet ble reisetidsregistreringer fra 2002 og 
2006 lagt til grunn. Reisetidsregistreringene var gjennomført over seks strekninger i morgen- og 
ettermiddagsrushet, og ga et godt bilde på både forsinkelse og gjennomsnittshastighet.  
 

                                               
1 Må ikke forveksles med kollektivandel, som også inneholder gang- og sykkeltrafikk. I RVU sammenheng medregnes heller ikke barn under 13 år. 
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Gjennomsnittshastighet, makstime morgen 
 

 
Gjennomsnittshastighet, makstime ettermiddag 
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Registreringen viste at det var dårligst fremkommelighet langs vegnettet i vest, hvor det på enkelte 
strekninger var en gjennomsnittshastighet på under 15 km/t i både morgen og ettermiddagsrushet. En 
sammenligning med reisetidsregistreringene fra 2002 viser en dobling av forsinkelsene i morgenrushet, 
og 60 % i ettermiddagsrushet. Økningen har vært størst på det vegnettet som hadde forsinkelser i 2002 
noe som kan tyde på et overbelastet vegnett og ustabil trafikkavvikling.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
 
Etter at KS1 ordningen ble innført i 2005 skal valget av prinsipiell løsning (konseptvalget) i alle store 
statlige prosjekter over 500 millioner regjeringsbehandles før videre planlegging kan starte. I 
samferdselssektoren kalles grunnlagsdokumentet for denne beslutningen en konseptvalgutredning 
(KVU). Konseptvalgutredningen skal være en faglig utredning der blant annet innsamling og bearbeiding 
av fakta er en viktig oppgave. 
 
Samferdselsdepartementet har i juni 2009 lagt fram en Stortingsproposisjon om Samferdselspakke for 
Kristiansandsregionen fase 2. I mandatet fra Samferdselsdepartementet står det at ”KVU skal gi en 
vurdering av areal- og transportspørsmål, inkludert langsiktig transportmiddelfordeling, restriktive tiltak 
overfor trafikken, fremtidig investeringsbehov og forhold knyttet til klimagassutslipp” 
(Samferdselsdepartementet 2009). Videre ønskes det spesielt at restriktive tiltak som blant annet 
køprisingsordning/tidsdifferensiert bompengeordning vurderes.  
 
I tillegg har man i avtaler mellom Kristiansandregionen og Samferdselsdepartementet om 
belønningsmidler for bedre kollektivtransport forpliktet seg til å utføre utredninger om innføring av 
tidsdifferensierte bompengesatser eller tilsvarende restriktive tiltak.  
 
Planlegging av et nytt transportnett i Kristiansandregionen kombinert med tidsdifferensierte 
bompengesatser krever god kjennskap til dagens trafikanter og trafikkmønster for å være sikker på at 
de foreslåtte tiltakene har ønsket virkning I byområdene er det spesielt viktig å fokusere på 
rushperiodene hvor det ofte er kapasitetsproblemer. 
 
Ut fra mandatet fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen Region sør derfor igangsatt 
innsamling av trafikkdata.  
  
 
1.2 Behov for trafikkdata og tilgjenglige trafikkdata 
 
1.2.1 Behov for trafikkdata 
 
Mandatet fra Samferdselsdepartementet medfører behov for god kjennskap til dagens trafikkmønster for 
å sikre at foreslåtte tiltak har ønskede virkninger.  
 
I byområder er det avviklingsproblemer i rushtrafikken som ofte genererer ønske om nytt vegnett eller 
andre tiltak for å øke framkommeligheten. Dette gjelder også for Kristiansandsregionen. 
 
Dette innebærer at for å sikre at tiltakene har ønsket virkning må reisemønsteret for bilistene i 
Kristiansand i rushtrafikken kartlegges. Det er behov for å vite hvor reisene starter og slutter og hvilke 
reiseruter de i dag velger. Disse dataene vil være til hjelp for å komme fram til løsninger/konsepter som 
berører de største reiserutene og har størst virkning i forhold til ønsket transportutvikling. I tillegg er 
dette data som er viktige for å kvalitetssikre resultatene fra transportmodellen (DOM Agder) som brukes 
til å simulere virkningen av nye trafikkløsninger i framtiden.  
 
Det er også behov for å vite hensikten med reisen, type kjøretøy og hvilke personer som kjører bil i 
rushtrafikken. Hvilke tiltak som skal velges for å kunne for eksempel endre reisemiddelfordelingen vil 
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blant annet være avhengig av hvilken reisehensikt som domineres, om personene betaler reisen selv, 
alderssammensetningen, inntekt og tilgjengeligheten til parkering. Fordeling på reisehensikt i 
rushtrafikken er også viktig i forhold til etablering av timesmodell i transportmodellen (DOM Agder). 
 
Det er også vedtatt at man i Kristiansand skal se nærmere på innføring av rushtidsavgifter. Det er 
derfor interessant å skaffe data om hvor stor takstene må være for at folk skal endre adferd i 
rushtrafikken.  
 
Prosjektets målsetning er med andre ord å skape et godt beslutningsgrunnlag for KVU 
Krisitansandsregionen for framtidige samferdselstiltak. 
 
 
1.2.2 Tilgjengelige trafikkdata 
 
Hvert 4. år gjennomføres det nasjonale reisevaneundersøkelser (RVU). Disse undersøkelsene 
gjennomføres ved at det ringes opp et statistisk riktig antall husstander som svarer på gitte spørsmål 
angående deres reisevaner. Dette gjøres for hele landet. Disse reisedataene oppsummeres og 
presenteres etter Statens vegvesen sin regionsinndeling. I Region sør har vi i tillegg bestilt 
registreringer for enkelte områder i regionen. Dette er gjort for å få mer konkrete reisedata for 
eksempel for Agderfylkene. Tilgangen til gode reisevanedata er derfor i utgangspunktet bra samlet sett 
for Agderfylkene. Det har imidlertid vært vanskelig å konstruere reisemønster ut fra disse reisedataene 
da de ikke favner nok svar til at reisemønstrene statisk kan sies å være riktig. I tillegg er de innsamlede 
reisevanedataene oppsummert på døgnnivå og ikke med spesielt fokus på rushtrafikken. I 
konseptvalgutredningen har vi imidlertid behov for ennå mer detaljerte data. Disse dataene bør være 
spesifikke for Kristiansadsregionen og med hovedfokus på reisevanene i rushtrafikken.  
 
I en gjennomgang av hvilke trafikkdata som er nødvendige og hvilke trafikkdata som er tilgjengelige, 
ble det kartlagt at informasjon om trafikkmønsteret og reisevanene i rushtrafikken i 
Kristiansandsregionen var mangelfull. 
 
 
1.2.3 Undersøkelsesmetode 

 
Før gjennomførelsen av trafikkundersøkelsen ble følgende metoder vurdert: 

 Spørreskjema sendt til husstandene/internett 
 Nummerskiltanalyse 
 Utdeling av postkort/skjema i et tett snitt i rushtrafikken 

 
Spørreskjema sendt til husstandene/internett 
Fordeler:  

 Metoden er forholdsvis lett å administrere. 
 Man kan stille spørsmål som omfatter alle dataene som ønskes kartlagt. 

 
Ulemper:  

 Spørreskjemaene må sendes ut til mer eller mindre alle husstandene i Øst- og Vest-Agder. 
 Vanskelig å få inn tilstrekkelige antall svar til at vi kan etablere et reisemønster rundt 

Kristiansand i rushtrafikken. 
 Vanskelig å treffe den riktige målgruppen og sikre en tilstrekkelig høy svarprosent fra disse med 

denne metoden. 
 Mye arbeid med å registrere hvilken reiserute de som svarte brukte på de aktuelle reisene. 
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Denne metoden ble forkastet på grunn av høy sannsynlighet for at svarprosenten ville bli for lav til å 
kunne etablere reisemønsteret for rushtrafikken i Kristiansand. 
 
Nummerskiltanalyse 
Fordeler: 

 Reisemønsteret registreres. 
 
Ulemper: 

 Man får ikke annen tilleggsinformasjon som reisehensikt, trafikkantgruppe osv. 
 Pga begrensinger fra Datatilsynet i forbindelse med nummerregistrering og de store 

trafikkmengdene i Kristiansand i rushtrafikken vil det være sannsynlig at en del av dataene ikke 
kan benyttes. 

 
Denne metoden ble forkastet på grunn av manglende ønsket dybdeinformasjon og feilkilder i forhold til 
registreringen. 
 
Utdeling av postkort/spørreskjema i et tett snitt til rushtrafikktrafikantene 
Fordeler: 

 Ved utdeling av spørreskjema i et tett snitt rundt sentrum i rushtrafikken er man garantert å 
treffe riktig målgruppe for undersøkelsen, rushtrafikkbilisten.  

 Ved hjelp av koder på spørreskjemaet, som sier noe om hvor og når skjemaet ble levert ut, kan 
en kartlegge reiseruten som er valgt ved at bilistene bare oppgir start og sluttpunkt for reisen.  

 Lett å samle inn tilleggsinformasjon når man likevel skal dele ut postkortet i forbindelse med 
kartleggingen av reisemønsteret.  

 
Ulemper: 

 Krever mye administrering og mannskap for å gjennomføre 
 Stor risiko for å forsterke eksisterende køproblemer i rushtrafikken 

 
I dette tilfellet valgte vi å velge denne metoden for å sikre de ønskede dataene til tross for stor risiko for 
køproblemer som følger av gjennomføringen. Mye av årsaken ligger i at den tilleggsinformasjonen vi får 
fra denne trafikkundersøkelsen kan være med på å underbygge en del av utredningen som er nødvendig 
i KVU Kristiansandsregionen. Modellverktøyene vi i dag har i Norge gir oss ikke alle de nødvendige 
svarene når det gjelder utfordringer i transportvegnettet i by med fokus på rushtidsproblematikken. 
Dermed trenger vi supplerende data både for å utføre kvalitative vurderinger og for å kvalitetssikre og 
utvikle modellverktøyet. 
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2. TRAFIKKUNDERSØKELSE 
 
Hensikten med trafikkundersøkelsen er å: 
 

 Skaffe oppdatert kunnskap om reisemønsteret i Kristiansandsområdet for rushtidsbilisten. 
 Bidra til å kvalitetssikre transportmodellen (DOM Agder) 
 Innhente data som kan bidra til vurderingen av tidsdifferensierte bompengers innvirkning på 

reisevanene 
 Supplerende data for å bedre kunne utføre kvalitative vurderinger 

 
En gjennomgang av bilturmønsteret til/fra Kristiansand sentrum og Sørlandsparken vil legge grunnlaget 
for utarbeidelser av konseptene, virkningsberegninger og kvalitetssikringen av transportmodellen (DOM 
Agder). Videre vil en gjennomgang av sosioøkonomiske faktorer fra spørreskjemaene kunne gi et 
innblikk i forhold til respondentenes preferanser og eventuelt avdekke forskjeller fra andre nasjonale og 
regionale trafikkundersøkelser.  
 
 
2.1 Opplegg og gjennomføring 
 
2.1.1 Spørsmål på postkortene 
 
Spørsmålene på postkortene omfattet: 

 Hvor den enkelte bilturen startet 
 Hvor den samme bilturen endte 
 Hvilken type kjøretøy som ble benyttet 
 Hva hensikten med turen var 
 Hvem som dekket reiseutgiftene 
 Hvor lang reisen var 
 Hvor ofte man foretar samme reise 
 Hvor man parkerte og en del spørsmål om kostnader og lengde på parkeringen 
 Hvilken reaksjon ulike bomtakster i rushtrafikken vil ha på valg av reisemiddel og reisetidspunkt 
 Demografiske data om den reisende 
 Eget spørsmål hvorfor de reisende til Sørlandsparken valgte å reise dit framfor til kvadraturen 

 
Det ble utarbeidet to ulike spørreskjemaer. De fleste spørsmålene var like i begge spørreskjemaene. 
Spørsmål rundt bomtakster i rushtrafikken ble byttet ut med egne spørsmål om Sørlandsparken på 
postkortene som ble delt ut på innfartsvegene til Sørlandsparken. 
 
 
2.1.2 Utdelingssteder 
 
Ut fra erfaringer med tilsvarende undersøkelser valgte man å gjennomføre trafikkundersøkelse ved å 
dele ut postkort til biltrafikanter i følgende 14 steder rundt Kristiansand og Sørlandsparken: 
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Tabell 3: Oversikt over utdelingsstedene i Kristiansand 

Utdelingsnummer Utdelingssted 

Utdelingssted nr 1 E39 vest for Hannevika 
Utdelingssted nr 2 Rv 456 Vågsbygdveien 
Utdelingssted nr 3 Rv 9 Setesdalsveien 
Utdelingssted nr 4 Lundsbrua 
Utdelingssted nr 5 Torridalsveien 
Utdelingssted nr 6 Bjørndalssletta 
Utdelingssted nr 7 Ålefjærveien 
Utdelingssted nr 8 Søm 
Utdelingssted nr 9 E18 Hånes 
Utdelingssted nr 10 Rona 
Utdelingssted nr 11 Barstølveien v/Timenes 
Utdelingssted nr 12 Skjøringsmyra 
Utdelingssted nr 13 Barstølveien v/Dyreparken 
Utdelingssted nr 14 Color Line 

 
De fleste registreringspunktene er på hovedvegnettet i retning Kristiansand sentrum (10 stk), mens de 
resterende punktene er på adkomstveiene til Sørlandsparken (3 stk) og på Color Line (1 stk). Bare 
trafikk i retning inn mot Kristiansand sentrum og inn mot Sørlandsparken ble stoppet. Dette ble gjort for 
å unngå ”dobbeltregistrering” av turer gjennom utdelingsområdet (utdeling av to postkort for en og 
samme tur). 
 

 
Figur 2: Registreringspunkter 
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Undersøkelsen ble gjennomført 11. november 2009, og postkortene ble delt ut i tre perioder: 
 

 Klokken 06.00 – 09,00 
 Klokken 11.00 – 13.00 
 Klokken 15.00 – 18.00 

 
Det vil si i til sammen 8 timer. 
 
Postkortene var merket med et løpenummer som gjorde det mulig i ettertid å identifisere når og hvor 
det enkelte postkortet ble utdelt. En liste som angir nummerserie for hvert utdelingssted og time ble 
utarbeidet på forhånd, se vedlegg 2. 
 
For hvert av de ulike registreringspunktene ble det gjennomført trafikktellinger for å kunne anslå 
døgnbelastningen, og hvordan denne endret seg over uken. Dette gjorde det mulig å beregne antall 
respondenter i forhold til totaltrafikken i registreringspunktet og dermed hvor representativt resultatet 
var. Disse ble senere benyttet til å ”blåse opp” dataene fra trafikkundersøkelsen til reell time- og 
døgntrafikk. 
 
 
2.1.3 Gjennomføring 
 
Undersøkelsen ble gjennomført onsdag 11. november 2009. Det var ingen spesielle arrangementer eller 
hendelser som medførte ”unormale” trafikkforhold denne dagen. Undersøkelsen ble ikke forhåndsvarslet 
fordi man ønsket en så normal dag som mulig mht trafikkmønster og -avvikling. 
 
Fra to til fem personer foresto utdelingen på hvert sted, flest i pkt 1 E39 vest for Hannevika og færrest i 
pkt 7, 8, 12 og 13. Det ble benyttet elever fra Angarskolen (ca 40 elever) som var instruert på forhånd. 
 
På hvert utdelingssted var det en trafikkvant person fra Birkedal maskin med ansvar for 
trafikkdirigering. På forhånd var det også utarbeidet og godkjent skiltplaner for hvert av 
utdelingsstedene. 
 
Ut fra tidligere tellinger ble det trykt opp til sammen 37 550 postkort.  Alle postkortene ble ikke delt ut, 
dels fordi det var trykt opp flere enn behovet, dels fordi det i perioder var nødvendig å slippe trafikken 
forbi uten utdelingen på grunn av store køproblemer, særlig på E39 og E18. Andelen utdelte av de 
opptrykte postkortene utgjorde fra 11 % (pkt. 9 E18 Hånes) til 65 % (pkt. 12 Skjøringsmyra), hvilket 
tilsier at en relativt stor del av trafikken på E18 ved Hånes ble sluppet forbi uten å motta postkort. 
 
I det etterfølgende er det gitt en kort omtale av hvordan undersøkelsen forløp: 
 
Av 14 utdelingssteder var det 12 steder utdelingen gikk som den skulle, men for to av stedene oppstod 
det store problemer. Dette var på E39 i morgenrushet og E18 i ettermiddagsrushet. Dette var de to 
stedene med størst trafikkbelastning og som Statens vegvesen i utgangspunktet hadde hatt størst fokus 
på. I morgenrushet på E39 oppstod det kø helt til Søgne, og inntil 1 times forsinkelse mot byen. For 
komplisert kjøremønster for trafikken som skulle passere utdelingsstedet var hovedårsaken til den lange 
køen. Det kompliserte kjøremønsteret medførte også at trafikkflyten ikke ble god nokk selv om man 
stoppet opp utdelingen og lot trafikken bare passere utdelingsstedet. Politiet og Statens vegvesen selv 
stoppet etter en stund hele utdelingen på E39. Skilter og kjegler ble fjernet slik at bilistene fikk kjøre 
som normalt. De store avviklingsproblemene på E39 fikk stor fokus i media slik at hele aksjonen ble 
presentert som dårlig planlagt og lite gjennomtenkt. Det store mediefokuset og at mange av bilistene 



 
TRAFIKKUNDERSØKELSE OG TRAFIKKDATA – KRISTIANSAND 

 
 
 
 
 
 

 23 

 

hadde stått i køen på E39 på morgenen medførte at det var liten toleranse for kø på E18 på 
ettermiddagen. 
 
Etter store problemer på E39 mellom 07.30 og 08.30 endret vi dette utdelingsstedet fra 1 til 3 nye 
poster (E39, Slettheiaveien, Helemyr/Tinnheiaveien). Dette medførte at vi klarte å dirigere trafikken 
som fikk utdelt postkortene vekk fra vegnettet, slik at E39-trafikken kunne gå som normalt. Dermed ble 
trafikkdirigeringen mer logisk og ettermiddagsutdelingen fungerte helt fint. 
 
På Vågsbygdveien, hvor det er nesten like mye trafikk som på E39, gikk utdelingen derimot utmerket. 
Dette fordi all trafikken som ikke fikk utdelt postkort ble dirigert til kollektivfeltet som forbikjøring. 
 
På E18 var ettermiddagstrafikken så stor at innsnevringen fra to til ett kjørefelt medførte uakseptable 
lange køer. I ettertid har man kommet fram til at utdelingsstedet burde ha vært flyttet til E18 nord for 
Sørlandsparken. Der er trafikkbelastningen mye lavere og man ville ikke fått vanskelighet med 
rushtrafikken på ettermiddagen fra Sørlandsparken og inn mot Kristiansand på E18. Da hadde vi kunnet 
fange opp Sørlandsparken via rampene fra E18 til Sørlandsparken. Samlet hadde dette ikke gitt flere 
utdelingssteder enn opprinnelig og trolig ville dette vært en mye bedre løsning. 
 
I forkant av undersøkelsen var antall utdelingssteder økt fra 9 til 13 (14 hvis en regner med Color Line) 
nettopp for at trafikkmengdene var så store at man var redde for kødannelse.  Det ble også gjort store 
justeringer av utdelingsstedene etter forhåndsbefaringen, og i forbindelse med utarbeidelsen av 
skiltplanene for å ivareta sikkerhet og trafikkavviklingen. 
 
 
2.1.4 Erfaringer fra undersøkelsen 
 
En kort oppsummering av erfaringer man bør ta med seg til lignende undersøkelser: 

 Det er viktig å gå gjennom oppgave og ansvarsfordeling mellom de ulike partene i 
planleggingen og utførelsen av trafikkundersøkelsen. 

 
 Det er nødvendig å gjennomføre trafikktellinger minimum på timesnivå på alle utdelingsstedene 

både i forkant og under undersøkelsen. Dette for å ha et godt grunnlag for å planlegge 
tilstrekkelig med utdelingsmannskap, antall postkort og ikke minst ta høyde for kø som kan 
oppstå i rushtrafikken. Riktige trafikkmengder på utdelingstidspunktene er også viktig for å 
kunne bearbeide dataene og for vurder hvor representativ undersøkelsen er. 

 
 Det er viktig å sette i gang prosessen med å velge riktig utdelingssteder tidlig. Det er viktig å 

samarbeide med de som vanligvis utarbeider skiltplaner, trafikksikkerhetsfolk, folk som er 
ekspert på trafikkdirigering og kanskje politiet. 

 
 Det er behov for en detaljert gjennomgang med alle parter som skal være i aksjon under selve 

undersøkelsen. Gjennomgangen må inneholde praktiske eksempler på hvordan utdelingen skal 
foregå for å bli mest mulig effektiv. Opplæringen burde også ha stor fokus på hvordan 
trafikkdirigeringspersonell og utdelingsmannskapet håndterer ulike krisesituasjoner. Det er 
viktig at alle får utdelt telefonlister med oversikt over hvem som er kontaktpersoner på de ulike 
stedene og hvem som har ansvar for de ulike delene av trafikkundersøkelsen. Det er også viktig 
å informere hvordan de skal håndtere media. I utgangspunktet bør all mediakontakt gå 
gjennom Statens vegvesen.  

 
 Man bør ha som mål å forandre bilistenes vanlig kjøremønster i minst mulig grad. Man bør 

derfor legge opp til at trafikken som skal få postkort dirigeres ut til siden av veien på for 
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eksempel et kollektivfelt, parkeringsplass, busslomme eller lignende. Da blir det minimale 
forsinkelser for trafikken som ikke får utdelt postkortene og det er enkelt å stoppe utdelingen 
ved mye kø. 

 
 Selv om teorien sier at man skal etablere et tett snitt med færrest mulig utdelingssteder kan det 

være lurt å splitte ett sted i 2 eller 3 hvis trafikken er stor og hvis det er vanskelig å finne en 
utdelingspost med god plass. 

 
 På stedene hvor det er fare for stor kø, kan det være lurt å registrere kølengde på forhånd og 

finne punkt hvor køen vanligvis slutter. På utdelingsdagen skal man plassere personell på denne 
strekningen som skal observere kødannelse og gi beskjed hvis køen begynner å bli kritisk. Hvis 
kølengden blir for lang må aktivitetene på utdeligsstedet stoppes og man må prøve å få 
trafikken rasktest mulig til en ”normal” kø situasjon igjen.  

 
 Utdeling på rampene, med å stoppe all trafikk i korte perioder fungerte bra, men det var fordi 

trafikken for det meste var moderat. Uansett er det lett å slippe trafikken uhindret forbi 
utdelingsstedet på rampene hvis det oppstår for lange køer.  

 
 Erfaringen med å utnytte den røde perioden i trafikksignalet er at det fungerte veldig bra. 
 
 På steder hvor det er stor sannsynlighet for lang kø bør trafikkavviklingen styre valget av 

utdelingssted og ikke tanken på å nå flest mulig av trafikantene. Lang kø er det verste for 
svarprosenten. 

 
 Utdelingen må skje til førersiden. Det må derfor etableres en sikker sone for 

utdelingsmannskapene som på grunn av dette ofte blir stående med trafikk på begge sider. 
 
 Det bør utarbeides en mediastrategi for trafikkundersøkelsen. Det er veldig viktig å komme ut 

med god informasjon om trafikkundersøkelsen til bilistene og prøve å ha en detaljert beskrivelse 
hva formålet med undersøkelsen er og hvorfor man har valgt akkurat denne måten for 
innsamling av data. Man skal ikke si konkret dato og tidspunkt, men skal fortelle om mulige 
problemer og eventuelle forsinkelser. Hvis man regner med at det mest sannsynlig vil oppstå 
mye kø på grunn av undersøkelsen bør man vurdere å oppgi datoen for undersøkelsen. En 
vanlig annonse i lokalavisen er ikke tilstrekkelig. 

 
 Det er viktig å informere politi, brannvesen, ambulanse, TAXI, busselskap, trafikksentralen osv 

om opplegget. Den vanlige varslingen som foregår ved utarbeidelse av skiltplanene er ikke god 
nok. Man skal fortelle detaljert hva dette gjelder og på hvilken måte undersøkelsen skal 
gjennomføres på, samt vurdere fare for problemer. Disse etatene kan få informasjon om datoen 
og tidsperioder for å kunne organisere ekstra beredskap for denne dagen. 

 
 På alle utdelingsposter bør det hele tiden være minst 1 vegvesenets ansatt og flere av bilene til 

Statens vegvesen bør sirkulere gjennom byen mellom alle utdelingsperioder. 
 

 Aktuelle ledere skal være i beredskap den dagen sammen med pressepersonell. Disse skal 
komme straks på banen hvis eventuelle problemer oppstår. De skal holde kontakt med politi, 
kommunen og andre etater og svare på spørsmålene fra media og publikum. De 
prosjektansvarlige for trafikkundersøkelsen skal bistå med dette arbeidet, men ikke ha 
hovedansvaret for det. 
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 Man bør også ta seg tid til å kontakte alle som var involverte i trafikkundersøkelsen for å samle 
erfaringer. Jo flere erfaringer vi klarer å samle jo større sannsynlighet er det for at vi kan unngå 
problemer og overraskelser ved planlegging og gjennomføring av tilsvarende undersøkelser.  

 
Gjennomføringen av undersøkelsen, selve utdelingsdagen, er svært sårbar for den minste svakhet i 
strukturen og organiseringen, med andre ord en liten tue kan velte et stort lass. Kvaliteten i 
trafikkundersøkelsen totalt sett står og faller på at hvert ledd fungerer i gjennomføringen.  
 

 
2.1.5 Representivitet 
 
Trafikkbelastningen i makstimen for de ulike registreringspunktene ble beregnet ut fra tilgjengelige 
trafikktellinger. Basert på en total beregnet ÅDT på 56 000 ble det trykket opp totalt 37 550 postkort. 
Av disse ble totalt 20 639 kort delt ut. 
 
Det er viktig å huske på at all informasjon i denne undersøkelsen er knyttet til en biltur. Dette gjør at en 
bilfører kan svare på de samme spørsmålene flere ganger dersom vedkommende har gjennomført flere 
turer i løpet av dagen. Videre representerer dataene kun et tilfeldig utvalg av bilistene som foretok rei-
sen sin i de aktuelle registreringstidspunktene, og ikke er ikke representativt for reiser over døgnet som 
helhet. I tillegg har man kun data for de bilistene som har valgt å svare på undersøkelsen. 
 
Da hovedhensikten med undersøkelsen var å få frem reisemønsteret hos de ulike respondentene er det 
bare innhentet noen få sosioøkonomiske faktorer. Grunnen til dette er at man har gode data på dette 
fra før i gjeldende RVU’er. Det er derfor ikke innhentet informasjon om blant annet bosted. Dette gjør at 
reisemønsteret presentert i denne rapporten kun representerer reisemønsteret til respondentene og er 
ikke representativt for alle beboere i hele Kristiansand. Dette gjelder også alder og kjønn. Som nevnt 
tidligere, er hovedhensikten med undersøkelsen å innhente opplysninger om bilistene som passerer de 
gitte utdelingsstedene i rushtrafikken og ikke gjennomsnittsbilisten i Kristiansand for hele døgnet. 
 
Fordi spørreundersøkelsen bare omfatter bilister er resultatene fra denne undersøkelsen ikke 
representativ for hva ulike andre trafikantgrupper ville ha svart på tilsvarende spørsmål. Resultatene 
bør derfor suppleres med reisevaneundersøkelsen for Agderfylkene (Sintef 2007). Her er utvalget 
tilfeldig og samtlige trafikantgrupper inkludert. 
 
Trafikkundersøkelsen er gjennomført i morgen- og ettermiddagsrushet og mellom kl. 11.00 og kl. 13.00 
om formiddagen. Dette gjør at reisemønsteret og svarene på de ulike spørsmålene kun gjelder for 
bilreiser i de aktuelle tidsperiodene, og ikke nødvendigvis for døgnet som helhet.  
 
 
2.2 Bearbeiding av innkomne data 
 
2.2.1 Soneinndeling 
I trafikkundersøkelsen er start- og målpunkt for hver registrerte biltur stedfestet, hovedsakelig på 
grunnkretsnivå i Kristiansandområdet og nærliggende kommuner, og på kommunenivå i landet for 
øvrig. Grunnkretsene er videre aggregert opp i storsoner for å lette fremstillingen av reisemønsteret i 
Kristiansand. Storsonene representerer ulike bydeler eller eksternsoner, og er forsøkt delt opp slik at de 
gir et representativt bilde av trafikkstrømmene til Kristiansand sentrum og Sørlandsparken. Hver reise 
defineres ut fra hvilke storsone reisen startet og ender i. Dette legger grunnlaget for å analysere og 
presentere reisemønsteret mellom storsonene. 
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Det er delt opp i følgende storsoner: 
 
Tabell 4: Soneinndeling storsoner 

Sonenummer Sonenavn 

1 Kristiansand sentrum 
2 Sørlandsparken 
3 Vågsbygda/Flekkerøya 
4 E39 Vest 
5 Rv 9, Grim/Tinnheia/Dalane 
6 Sødal/Gimlemoen 
7 Lund 
8 Fagerholt/Justvik 
9 Søm 
10 Rv 401 Randesund 
11 Hamre/Kjevik 
12 E18 Øst 

 

 
Figur 3: Soneinndeling 

 
Figuren over viser den geografiske oppdelingen av storsonene. Det er valgt å skille ut Kristiansand 
sentrum og Sørlandsparken da disse var av spesiell interesse for videre analyse. Storsonene er 
avgrenset slik at de i stor grad samsvarer med registreringssnittene hvor spørreundersøkelsen ble delt 
ut. Registreringssnittene er lokalisert slik at man får inkludert all trafikken inn til Kristiansand sentrum 
og Sørlandsparken og at sjansen for dobbelregistreringer liten. Storsonene vil da kunne gi et 
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representativt bilde av trafikken i retning Kristiansand sentrum/Sørlandsparken i de aktuelle 
tidsintervallene.  
 
I analysen av resultatene er storsonene aggregert ytterligere opp for å lette presentasjonen. Det er delt 
opp i: 
 

-  Kristiansand vest  
o Vågsbygda/Flekkerøy, E39 vest, Rv 9 Grim/Tinnheia/Dalene K 

- Kristiansand sentrum   
- Kristiansand øst  

o Sødal/Gimlemoen, Lund, Fagerholt/Jsutvik, Søm, Rv 401 Randesund, Hamre/Kjevik og 
E18 Øst 

 
 
2.2.2 Vekting og oppjustering av rådata 
 
Trafikktellingene på utdelingsdagen ble lagt til grunn for en oppjustering av den registrerte trafikken til 
årsdøgntrafikk. Det antas at trafikken er like stor i hver retning, slik at trafikken fra en sone til en annen 
antas å være like stor begge retninger. Det vil si at det registrerte reisemønsteret mellom sonene er 
transponert (speilvendt) og lagt sammen for å få trafikk i begge retninger. 
 
Registreringssnittene på E39 ved Rige og E18 ved Hånes ble i perioder stengt for å slippe trafikken forbi. 
Dette på grunn av de trafikkavviklingsproblemene trafikkundersøkelsen forårsaket. Dette gjør at det er 
perioder hvor det ikke er delt ut kort. Dette gjelder på formiddagen for E39 og på ettermiddagen fra 
1600 til 1800 for E18 ved Hånes. Dette er forsøkt tatt høyde for i analysen ved at trafikken i disse tids-
periodene er fjernet, slik at antall returnerte kort i forhold til registrert trafikk blir riktig. 
 
 
2.3 Resultater 
 
2.3.1 Svarprosent 
 
Det ble totalt delt ut 20 450 kort av totalt 37 550 trykte kort. Av disse var det i alt 3889 som svarte på 
undersøkelsen. Dette ga en utdelingsprosent på 57 % og en svarprosent på ca 20 %. Til sammenligning 
ga trafikkundersøkelsen i Grenland en svarprosent på 37 % (Statens vegvesen 2008) og Tønsberg ca 42 
% (Statens vegvesen 2003). Svarprosenten er noe lavere enn hva som har blitt registrert tidligere. 
Andelen returnerte kort av registrert trafikk er på 9 %. Trafikkundersøkelsen i Grenland besvarte 16 % 
av den registrerte trafikken reisevaneundersøkelsen, mens den i Tønsberg var på 30,9 %. For 
reisevaneundersøkelsen for Agderfylkene (Sintef 2007) besvarte mellom 0,9 – 2 % av befolkningen i de 
ulike kommunene undersøkelsen.  
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Tabell 5: Oversikt trafikktall og svarprosent 

Utdelingssted  Totalt 
antall 
kort 

Antall 
utdelte 
kort 

Utdelings 
prosent 
ift. trafikk 

Antall 
svar 

Svar 
prosent 

Trafikk i 
utdelings 
perioden 

Returnerte kort 
(% av registrert 
trafikk) 

Døgntrafikk 
11.11.09 

ÅDT 

1‐ E39 vest for Hannevika  5200  2242  20 %  378  17 %  5560  7 %  26438  25000 

2 ‐ Rv 456 Vågsbygdveien  4699  1759  23 %  401  23 %  5220  8 %  20410  21750 

3 ‐ Rv 9 Setesdalsveien  2952  805  22 %  172  22 %  2844  6 %  13631  13623 

4 ‐ Lundsbrua  2800  1695  17 %  134  8 %  3392  4 %  11204  11204 

5 ‐ Pårampe E18 
Torridalsveien 

2451  2004  23 %  368  18 %  2946  12 %  8734  8800 

6 ‐ Bjørndalssletta  2550  1890  46 %  346  18 %  2558  14 %  11026  10798 

7 ‐Ålefjærveien  2250  1349  29 %  304  23 %  2196  14 %  7868  7742 

8 ‐ Søm  1599  1317  29 %  325  25 %  1706  19 %  5540  5590 

9 ‐ E18 Hånes  4250  2170  11 %  455  21 %  5599  8 %  38684  38939 

10 ‐E18 Rona  2550  1482  19 %  308  21 %  3702  8 %  6649  7039 

11 ‐ Barstølveien 
v/Timenes 

2524  1523  16 %  277  18 %  4609  6  %  12000  12000 

12 ‐ Skjøringsmyra  2237  1158  65 %  236  20 %  1935  12  %  6870  6172 

13 ‐Barstølveien 
v/Dyreparken 

1190  946  15 %  170  18 %  1968  9 %  8159  8200 

14 ‐ Colorline  300  110  37 %  12  11 %             

SNITT  37552  20450  26 %  3889  19 %  47703  9 %  189610  187546 

 
De returnerte postkortene omfatter også postkort som ikke lot seg stedfeste med grunnkrets eller 
kommune. Dette utgjorde 90 postkort og totalt 2,3 % av antallet returnerte postkort. Avrundet til 
nærmeste prosent vil svarprosenten fortsatt ligge på 20 %. 
 
Svarprosenten er forholdsvis likt fordelt på de ulike registreringsstedene, med unntak av Lundsbrua. Det 
knyttes noe usikkerhet til trafikktallene for Lundsbrua, da det ikke ble gjennomført trafikktellinger på 
selve registreringsdagen slik det ble gjort på de resterende utdelingsstedene. Usikre trafikktellinger vil 
gi usikkerhet i både svarprosent og andel besvarelser i forhold til trafikken i utdelingsperioden for dette 
registreringspunktet. Ser vi bort fra registreringspunktet på Lundsbrua, er svarprosenten jevnt fordelt 
og vil ikke gi noen store skjevheter i datagrunnlaget.  
 
Andelen returnerte kort i forhold til observert trafikk varierer fra 4 til 19 %. De registreringsstedene 
med lavest andel returnerte kort er i stor grad de utdelingsstedene hvor trafikken er størst. I 
gjennomsnitt utgjør respondentene totalt 9 % av den observerte trafikken. 
 
 
2.3.2 Reisemønster i Kristiansandsområdet 
 
Overordnet trafikkfordeling  
 
Trafikken som passerer de ulike utdelingsstedene inn til og ut av Kristiansand utgjør ca 128 000 
kjøretøy per døgn. Tallene er lavere enn hva som er presentert i  
Tabell 5 da det er tatt høyde for at gjennomgangstrafikken ikke blir telt to ganger.  
 
Det er sett på den overordnede trafikkfordelingen for samtlige registreringssnitt i retning Kristiansand 
sentrum. Dette omfatter alle turer som går inn og ut av Kristiansand sentrum samt reiser som har 
endepunkt i ulike ytre soner. Dette gjelder både interntrafikk og gjennomgangstrafikk.  
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Bilturene fordeler seg som følger: 
 
Til og fra Kristiansand sentrum:  51 000 kjt/døgn (40 %) 
Interntrafikk, Kristiansand øst 33 000 kjt/døgn (25 %) 
Interntrafikk, Kristiansand vest 15 000 kjt/døgn (12 %) 
Gjennomgangstrafikk  30 000 kjt/døgn (23 %) 

Total trafikkbelastning                   129 000 kjt/døgn  
 
Gjennomgangstrafikk er trafikk som er registrert i de ytre sonene, og som kjører gjennom Kristiansand 
sentrum til en av de ytre sonene. Interntrafikk er trafikk som har både start og endepunkt på reisen i en 
av de ytre sonene, men som ikke kjører gjennom Kristiansand sentrum. Trafikk til og fra Kristiansand 
sentrum er trafikk som er registrert i de ytresonene som har enten start eller endepunkt i Kristiansand 
sentrum. 
 
Dette gir følgende reisemønster: 
 

 
Figur 4: Reisemønster Kristiansand sentrum, [kjøretøy per døgn] 

Trafikktallene representerer reisemønsteret fra trafikkundersøkelsen som er oppskalert fra 
rushperiodene til døgnnivå. Selv om de gir en indikasjon på det reelle reisemønsteret, er mønsteret kun 
avgrenset til gitte tidsperioder noe som gjør at det er knyttet noe usikkerhet rundt reisemønsteret når 
det skaleres opp til døgnnivå. Reisemønsteret vil i stor grad representere reisemønsteret i 
rushperiodene morgen og ettermiddag. 
 
En stor andel av trafikken til/fra Kristiansand sentrum er fanget opp i de valgte registreringssnittene, da 
det kun er pårampen i krysset ved Narviga som ikke er inkludert. Denne rampen har en ÅDT på rundt 
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525 kjt/døgn, og ble derfor ikke vurdert som kritisk i forhold til å fange opp reisemønsteret i 
Kristiansand sentrum. Resultatene vil derfor gi et godt bilde på både andel trafikk til/fra Kristiansand 
sentrum og andel gjennomgangstrafikk. 
 
Figur 4 viser reisemønsteret til/fra Kristiansand sentrum. Vi ser av figuren at de fleste reisene er til/fra 
Kristiansand sentrum (40 % av totaltrafikken), mens 22 % av trafikken er gjennomgangstrafikk. 
Gjennomgangstrafikken her defineres som trafikk til/fra sonene i Kristiansand vest eller øst som kjører 
gjennom Kristiansand sentrum. Trafikken er kun skalert opp fra registreringssnittene. Dette vil gi gode 
anslag på trafikken til/fra Kristiansand og gjennomgangstrafikken, men vil ikke kunne fange opp all 
interntrafikken mellom sonene i vest og sonene i øst. Bare interntrafikken som passerer 
utdelingsstedene fanges opp. Dette gjør at interntrafikken er høyere en hva som er presentert i Figur 4.  
 
Av den totale trafikken til og gjennom Kristiansand (80 000 kjøretøy) er det rundt 65 % som skal til 
sentrum, mens 35 % er gjennomgangstrafikk2. Dette stemmer godt med nummerskiltundersøkelsen fra 
for Kristiansand fra 2003 som viste en andel av totaltrafikken til/fra Kristiansand sentrum på rundt 70 % 
og 30 % på gjennomgangstrafikken (Statens vegvesen 2003).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
2 Disse tallene inkluderer ikke interntrafikken som er registrert i øst og vest. 
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Trafikken inn og ut av Kristiansand sentrum 
 

 
Figur 5: Trafikk til/fra Kristiansand sentrum 

 
Figuren over viser trafikken til og fra Kristiansand sentrum. Det er i størrelsesorden 51 000 kjt per døgn 
som kjører til og fra Kristiansand sentrum på en gjennomsnittsdag. Hovedtyngden av trafikken kommer 
fra øst, og den utgjør rundt 64 % av den totale trafikkmengden. E18 Øst, som dekker blant annet 
områdene Sørlandsparken, Kjevik, og Lundområdet står for de største trafikkmengdene. Fra vest er det 
Vågsbygda/Flekkerøy som har den største trafikken til/fra Kristiansand sentrum. 
 
Trafikken til og fra Kristiansand sentrum utgjør til sammen rundt 51 000 bilturer. Bilturene fordeler seg 
som følger: 
 
Til og fra Kristiansand øst:   22 678 kjt/døgn (44 %) 
Til og fra E18 øst/Kjevik:  12 370 kjt/døgn (24 %) 
Til og fra Kristiansand vest:  16 493 kjt/døgn (32 %) 

Total trafikkbelastning                   51 543 kjt/døgn  
 
Trafikkbelastningen til/fra Kristiansand sentrum utgjør totalt 40 % av total trafikken som passerer de 
ulike registreringspunktene.  
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2.3.3 Gjennomgangstrafikk 
 

 
Figur 6: Gjennomgangstrafikk, [kjt/døgn] 

 
Figuren over viser gjennomgangstrafikken skalert fra rushnivå til døgnnivå. For og lette presentasjonen 
er utdelingssted 4 og 6 utelatt. Vi ser av figuren at hovedtyngden av gjennomgangstrafikken er mellom 
E39 i vest og E18 i øst. Utdelingssted 4 (Lund) og 6 (Bjørndalssletta) vil bli grundigere gjennomgått 
senere i kapittelet.  
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Figur 7: Trafikkmønster gjennomgangstrafikk, [kjt/døgn] 

 
En videre analyse viser at rundt 33 % av gjennomgangstrafikken kommer fra registreringsnittet på E18 
ved Hånes og skal til/fra målpunkt på vestsiden av Kristiansand. Rundt 67 % av gjennomgangstrafikken 
skal til/fra sonene nærmere Kristiansand (Sødal/Lund/Fagerholt/Søm/Randesund).  
 
 
2.3.4 Storsoner 
 
For å få innblikk i hvordan trafikken fordeler seg til/fra de ulike eksternsonene er det valgt å gjennomgå 
trafikkmønsteret til hvert enkelt registreringssnitt 
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Trafikk til/fra E39 vest 

 
Figur 8: Trafikk til/fra E39 vest, snitt 1,[kjt/døgn] 

 
Det er registrert i alt 26 438 kjt/døgn i snitt 1. Disse fordeler seg slik: 
 
Til og fra Kristiansand øst:   10 310 kjt/døgn (39 %) 
Til og fra Kristiansand sentrum 6 081 kjt/døgn (23 %) 
Til og fra Kristiansand vest:  10 047 kjt/døgn (38 %) 

Total trafikkbelastning                   26 438 kjt/døgn 
 
Hovedtyngden av trafikken går gjennom Kristiansand sentrum og videre til områdene i øst (39 %). Av 
de ytre sonene, er det Lund og Sørlandsparken i øst som generer mest trafikk. Interntrafikken i sonen 
er på rundt 10 %. Dette er trafikk som har målpunkt internt i sonen.  
 
Trafikken gjennom registreringspunkt 1 utgjør rundt 21 % av total trafikken. 
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Trafikk til/fra Vågsbygda/Flekkerøy 

 

Figur 9: Trafikk til/fra Vågsbygda/Flekkerøy, [kjt/døgn] 

 
Det er registret i alt 20410 kjt/døgn i snittet på Rv 456 Vågsbygdvegen. Denne trafikken har følgende 
trafikkmønster: 
 
Til og fra Kristiansand øst:   6 895 kjt/døgn (34 %) 
Til og fra Kristiansand sentrum 7 778 kjt/døgn (38 %) 
Til og fra Kristiansand vest:   5 737 kjt/døgn (28 %) 

Total trafikkbelastning                    20 410 kjt/døgn  
 
Hovedmengden av trafikken i Vågsbygdveien skal til Kristiansand sentrum eller Kristiansand øst. I 
forhold til E39 er det en større andel av trafikken som skal til sentrum enn til Kristiansand øst. 
 
Trafikken gjennom registreringspunkt 2 utgjør rundt 16 % av total trafikken. 
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Trafikk til/fra Rv 9 ved Grim/Tinnheia/Dalane 

 
Figur 10: Trafikk til/fra Rv 9, [kjt/døgn] 

 
Det er registrert i alt 13 631 kjt/døgn i snittet på Rv 9 ved Grim (snitt 3). Trafikken har følgende 
reisemønster:  
 
Til og fra Kristiansand øst:   7 630 kjt/døgn (56 %) 
Til og fra Kristiansand sentrum 3 817 kjt/døgn (28 %) 
Til og fra Kristiansand vest:  2 184 kjt/døgn (16 %) 

Total trafikkbelastning                    13 631 kjt/døgn  
 
Hovedmengden av trafikken er i retning Kristiansand øst (56 %). Kun 28 % av trafikken er 
sentrumsrettet, mens 16 % har målpunkt i Kristiansand vest. 
 
Trafikken gjennom registreringspunkt 3 utgjør rundt 10 % av total trafikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRAFIKKUNDERSØKELSE OG TRAFIKKDATA – KRISTIANSAND 

 
 
 
 
 
 

 37 

 

Trafikk til/fra Lundsbrua 
 

 
Figur 11: Trafikk til/fra Lundsbrua, [kj/døgn] 

 
Figur 11 viser trafikkmønsteret til trafikken på Lundsbrua, Lundsbrua har en ÅDT på rundt 11 200 kjt 
per døgn. 
 
Til og fra Kristiansand øst:   1 680 kjt/døgn (15 %) 
Til og fra Kristiansand sentrum 6 947 kjt/døgn (62 %) 
Til og fra Kristiansand vest:  2 577 kjt/døgn (23 %) 

Total trafikkbelastning                    11 204 kjt/døgn  
 
Hovedtyngden av trafikken er i retning Kristiansand sentrum (62 %). 
 
Trafikken gjennom registreringspunkt 4 utgjør rundt 9 % av total trafikken. 
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Trafikk til/fra Sødal/Gimlemoen 
 

 
Figur 12: Trafikk til/fra Torridalsveien, [kjt/døgn] 

Figuren over viser trafikkmønsteret til den sentrumsrettede trafikken fra Sødal/Gimlemoen. 
Registreringssnittet er i Torridalsveien og har en ÅDT på 8734.  
 
Til og fra Kristiansand øst:   959 kjt/døgn (11 %) 
Til og fra Kristiansand sentrum 2 882 kjt/døgn (33 %) 
Til og fra Kristiansand vest:  4 893 kjt/døgn (56 %) 

Total trafikkbelastning                    8 734 kjt/døgn 
 
Hovedtyngden av trafikken er i retning Kristiansand vest (56 %). Trafikken er registrert i pårampen til 
E18 sør vest i sonen. Dette gjør at trafikken som skal østover, velger en annen reiserute via 
Bjørndalssletta. Derfor vil nok trafikken i østgående retning være større fra Sødal/Gimlemoen enn hva 
som er vist i Figur 12. 
 
Trafikken gjennom registreringspunkt 7 utgjør rundt 7 % av total trafikken. 
 
Registreringene vil ikke kunne fange opp trafikken som skal østover da registreringspunktet kun er i 
retning Kristiansand sentrum. Dette gjelder også for registreringspunkt 6 – 10. 
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Trafikk til/fra Bjørndalssletta 
 
Registreringspunktet ved Bjørndalssletta er lokalisert slik at det fungerer som adkomstpunkt til flere 
ulike storsoner. Dette gjelder både Sødal/Gimlemoen og Lund.  
 

 
Figur 13: Trafikk til/fra Bjørndalssletta 

Figur 13 viser trafikkmønsteret for biltrafikken til/fra Bjørndalssletta. Totalt er det 11 026 kjt per døgn 
som passer registreringssnittet i løpet av døgnet. 
 
Til og fra Kristiansand øst:   3 088 kjt/døgn (28 %) 
Til og fra Kristiansand sentrum 2 646 kjt/døgn (24 %) 
Til og fra Kristiansand vest:  5 292 kjt/døgn (48 %) 

Total trafikkbelastning                    11 026 kjt/døgn 
 
Vi ser av figuren at totalt 48 % av trafikken til/fra Bjørndalssletta skal gjennom Kristiansand sentrum.  
 
Trafikken gjennom registreringspunkt 6 utgjør rundt 9 % av total trafikken. 
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Trafikk til/fra Fagerholt/Justvik 
 
Registreringspunktet er i Ålefjærveien i pårampen til E18. 
 

 
Figur 14: Trafikk til/fra Ålefjærveien 

Figuren over viser reisemønsteret til den sentrumsrettede trafikken til/fra Ålefjærveien. Totalt er det i 
størrelsesorden 7868 kjt per døgn som passerer dette snittet. 
 
Til og fra Kristiansand øst:   2 833 kjt/døgn (36 %) 
Til og fra Kristiansand sentrum 2 439 kjt/døgn (31 %) 
Til og fra Kristiansand vest:  2 596 kjt/døgn (33 %) 

Total trafikkbelastning                    7 868 kjt/døgn  
 
Vi ser av Figur 14 at trafikken fordeler seg tilnærmet likt mellom øst, vest og Kristiansand sentrum.  
 
Trafikken gjennom registreringspunkt 7 utgjør rundt 6 % av total trafikken. 
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Trafikk til/fra Søm 
 
Registreringsnittet er lokalisert på pårampen til E18 ved Sømsveien rett øst for Varoddbroen. 
 

 
Figur 15: Trafikk til/fra Søm 

 
Figuren over viser trafikken til/fra Søm. Totalt er det rundt 5540 kjøretøy som passerer 
registreringspunktet daglig. 
 
Til og fra Kristiansand øst:   2 564 kjt/døgn (46 %) 
Til og fra Kristiansand sentrum 1 662 kjt/døgn (30 %) 
Til og fra Kristiansand vest:  1 320 kjt/døgn (24 %) 

Total trafikkbelastning                    5 440 kjt/døgn 
 
Det er storsonene i Kristiansand øst som tiltrekker seg hovedtyngden av trafikken. 
 
Trafikken gjennom registreringspunkt 8 utgjør rundt 4 % av total trafikken. 
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Trafikk til/fra E18 Øst 
 
Registreringspunktet er mellom Håneskrysset og Kjevikkrysset på E18. Trafikken gjennom dette punktet 
representerer i stor grad den sentrumsrettede trafikken fra Hamre/Kjevik, Sørlandsparken og 
Randesund og E18 videre østover. 
 

 
Figur 16: Trafikk til/fra E18 Hånes, [kjt/døgn] 

Figur 16 viser reisemønsteret for respondentene i registreringspunktet på E18 ved Hånes. Totalt 
passerer det rundt 38 684 kjt/døgn i dette snittet.  
 
Til og fra Kristiansand øst:   15 087 kjt/døgn (27 %) 
Til og fra Kristiansand sentrum 13 153 kjt/døgn (34 %) 
Til og fra Kristiansand vest:  10 444 kjt/døgn (39 %) 

Total trafikkbelastning                    38 684 kjt/døgn  
 
Hovedtyngden av trafikken fra E18 ved Hånes skal til Kristiansand sentrum eller Kristiansand vest.  
 
Trafikken gjennom registreringspunkt 9 utgjør rundt 30 % av total trafikken. 
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Trafikk til/fra Notangen/Hånes 
 
Registreringspunktet for trafikken til Notangen/Hånes er pårampen til E18 øst for Hauefjelltunnelen.  
 

 
Figur 17: Trafikk til/fra Notangen/Hånes 

Totalt er det rundt 13 350 kjt/døgn som kjører til/fra Notangen/Hånes gjennom dette 
registreringspunktet.  
 
Til og fra Kristiansand øst:   6 276 kjt/døgn (47 %) 
Til og fra Kristiansand sentrum 4 138 kjt/døgn (31 %) 
Til og fra Kristiansand vest:  2 936 kjt/døgn (22 %) 

Total trafikkbelastning                    13 350 kjt/døgn  
 
Hovedtyngden av trafikken skal til de nærliggende storsonene i øst, mens 31 % skal til Kristiansand 
sentrum eller til Kristiansand vest.  
 
Trafikken gjennom registreringspunkt 10 utgjør rundt 10 % av total trafikken. 
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Trafikken til og fra Sørlandsparken 
 
Totalt er det rundt 28 000 bilturer per døgn fra og til Sørlandsparken i løpet av en gjennomsnittlig dag. 
Til sammenligning er dette litt over halvparten av antall bilturer til og fra Kristiansand sentrum. 
 

 
Figur 18:Trafikk til/fra Sørlandsparken 

Figuren over viser reisemønsteret for trafikken til og fra Sørlandsparken. Vi ser at rundt 17 % av 
trafikken kommer fra E18 i øst, mens de resterende 83 % kommer vestfra. Hovedtyngden av trafikken 
til Sørlandsparken kommer fra de nærliggende sonene hvor rundt 15 % av trafikken kommer fra 
Hamre/Kjevik området.  
 
Til og fra Kristiansand øst:   14 763 kjt/døgn (53 %) 
Til og fra Kristiansand sentrum 2 038 kjt/døgn (7 %) 
Til og fra Kristiansand vest:  6 467 kjt/døgn (23 %) 
Til og fra E18 Øst  4 770 kjt/døgn (17 %) 

Total trafikkbelastning                     28 070 kjt/døgn  
 
Det er viktig å påpeke at registreringene vil fange opp en større andel arbeidsreiser enn hva som 
egentlig er tilfellet til Sørlandsparken på grunn av de valgte registreringstidspunktene. Dette gjør at 
reisemønsteret til handlereisene kan fravike noe fra det som er vist på Figur 18. 
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2.3.5 Andre resultatdata 
 
I tillegg til reisemønsteret ble det også samlet inn opplysninger om: 
 

- Alder, kjønn og husholdningsstørrelse 
- Utdannelse, arbeid og inntekt 
- Biltype, bilhold og antall personer i kjøretøyet 
- Reisens lengde, reisefrekvens og reisehensikt 
- Rushtidsavgift og reisekostnader 
- Parkeringsforhold 

 
Det ble delt ut to forskjellige spørreskjema. Et spørreskjema var for reisende til Sørlandsparken og et 
annet for reisende til Kristiansand. Spørreskjemaene skilte seg noe fra hverandre. For skjemaene som 
ble delt ut på vei inn til Kristiansand ble det spurt om rushtidsavgift og parkering, mens 
konkurranseforholdet mellom Kristiansand sentrum og Sørlandsparken ble forsøkt kartlagt grundigere 
med spørreskjemaene som ble delt ut i Sørlandsparken. Se vedlegg 1 for mer informasjon. Spørsmålene 
fra spørreundersøkelsen er og presentert sammen med analysen. 
 
Trafikkundersøkelsen omfatter kun reisende med bil inn til Kristiansand sentrum/Sørlandsparken i 
tidsrommene 0600 – 0900, 1100-1300 og 1500-1800. De vil da i stor grad fange opp reiser som typisk 
foregår i disse tidsrommene. Dette vil da gjør at man for eksempel vil få en større andel arbeidsreiser 
enn handlereiser representert i denne undersøkelsen. 
 
Hvert spørsmål i spørreskjemaet er gjennomgått hvor resultatene for trafikken til Kristiansand sentrum 
og Sørlandsparken er presentert. Svarene fra denne undersøkelsen er sammenlignet opp mot RVU for 
Agderbyen (Sintef 2007), den nasjonale reisevaneundersøkelsen (Denstadli 2006), og andre 
undersøkelser hvor dette er funnet relevant. Begge disse undersøkelsene har et utvalg som består av 
samtlige trafikantgrupper og gjelder over hele døgnet. De skiller seg dermed fra trafikkundersøkelsen 
som er gjennomgått i dette kapittelet da utvalget er begrenset til kun bilister og i rushperiodene. 
 
 



  
TRAFIKKUNDERSØKELSE OG TRAFIKKDATA – KRISTIANSAND 

 
 
 
 
 

 

46 
 

 
Alder, kjønn og husholdningsstørrelse 
 
Alder 
 

 
Alder på fører 

   Under 25 år   25 – 44 år 
   45 – 64 år     over 64 år 
 
 
Spørreundersøkelsen ble kun delt ut til personer over 18 år.  
 

 
Figur 19: Aldersammensetning (N=3886)3 

 
Vi ser av Figur 19 at aldersammensetningen er relativt lik i Sørlandsparken og Kristiansand. Både 
reisevaneundersøkelser på nasjonalt og regionalt nivå viser at antallet personer med førerkort er størst i 
aldersgruppen 45 – 64 år. Dette er med på å forklare at denne gruppen er best representert i Figur 19. 
 
 
Kjønn 
 
 
Kjønn 

   Kvinne   Mann 
 
 
For Sørlandsparken var det i alt 37 % kvinner og 63 % menn som besvarte spørreundersøkelsen. Av 
respondentene til Kristiansand sentrum var det 41 % kvinner og 59 % menn. I RVU 2005 
Hovedresultater for Agderbyen (SINTEF 2007) var kjønnsfordelingen på 50 % kvinner og 50 % menn, 
med en gjennomsnittsalder på 44 år. At det er en høyere andel bilister som er menn enn kvinner 
samsvarer med undersøkelser gjort både i Agderområdet (Sintef 2007) og den nasjonale 
turvaneundersøkelsen for 2005 (Denstadli 2006).  
 

                                               
3 N = antall registrerte besvarelse  
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Husholdningsstørrelse 
 
Antall medlemmer i husholdningen? 

 
 Barn:    …………stk  (under 16 år)   Voksne: …………stk      

 
 
I spørreskjemaet er det skilt mellom barn under 16 år og voksne over 16 år. 
 

 
Figur 20: Antall voksne og barn per husholdning, (N=3089) 

 
I Sørlandsparken varierte antall barn i husholdningen under 16 år fra 0 til 5 med et gjennomsnitt på 
1,46, mens antall personer over 16 år varierte fra 1 til 6 med et gjennomsnitt på 2,11. For 
respondentene som skulle til Kristiansand sentrum var gjennomsnittet på 1,57 personer under 16 år per 
husholdning. Antall personer i husholdningen varierte her fra 1 til 8, mens antall personer under 16 år 
varierte fra 0 til 7. Det var gjennomsnittelig 2,09 personer over 16 år i hver husholdning. 
 
Slår man sammen antall personer over og under 16 år vil man få en husholdningstørrelse på 
gjennomsnittlig 2,9 personer per husholdning. Dette samsvarer godt med RVU for Agderbyen (Sintef 
2007).  
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Utdannelse, arbeid og inntekt 
 
Utdannelse 
 
Utdannelse 
 

 Grunnskole 
 3-årig høgskole 
 4 år eller mer /universitet/høgskole) 

 

 
 
Det er valgt å skille mellom grunnskole, 3-årig høyskole og 4-årig eller mer (universitet /høyskole). 
 

 
Figur 21: Utdannelse, (N=3883) 

 
For Sørlandaparken er andelen med grunnskole og 3 -årig høyskole størst, mens utdannelse med 4 år 
eller mer har lavest andel. Dette er noe forskjellig fra respondentene i retning Kristiansand sentrum 
hvor andel med høyere utdannelse er best representert.  
 
En av grunnene til dette kan være den relativt store andelen handel, lager- og industrivirksomhet som 
er lokalisert i Sørlandsparken. Ansatte der har generelt noe kortere utdannelse.  
 
Sammenligner man med RVU for Agderbyen ser man at andelen med høyere utdanning i denne 
undersøkelsen er større enn hva som er funnet tidligere. Blant annet er andelen med høyere utdanning 
kun 16 % i RVU for Agderbyen, noe som er mindre enn gjennomsnittet i denne undersøkelsen. En grunn 
til dette kan være at andelen med høyere utdannelse er høyere hos folk med førerkort (Sintef 2007). 
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Arbeidsforhold 
 
Arbeidsforhold 

 Kommune 
 Statlig sektor 
 Privat bedrift 
 Arbeider ikke 

 
 
For yrke er det skilt mellom kommune, statlig sektor, privat bedrift og arbeidsledig.  
 

 
Figur 22: Yrke 

Figur 22 viser fordelingen mellom kommune, statlig sektor, private bedrifter og folk som av ulike 
grunner ikke arbeider. Vi ser at andelen som arbeider i statlig sektor/kommune er større i retning 
Kristiansand sentrum enn i Sørlandsparken. Dette er naturlig da det i hovedsak er private bedrifter som 
er lokalisert i Sørlandsparken. 
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Inntekt 
 
Hva er husholdningens bruttoinntekt? 

   Under 150 000   
  150.000 – 300.000 
  500.000 – 800.000 
  301.000 – 500.000  
  Mer enn 800.000 

 
 
 

 
Figur 23: Husholdningens samlede inntekt [per år], (N=3691) 

 
Vi ser av figuren over at den største andelen av respondentene har en husholdningsinntekt som er 
mellom 501 000 og 800 000 kroner. Dette gjelder både de spurte ved Sørlandsparken og ved 
Kristiansand sentrum. En større andel med inntekt mellom 301 000 og 500 000 i Sørlandsparken kan ha 
sammenheng med utdanningsnivået (se Figur 21) som er noe lavere i Sørlandsparken enn Kristiansand. 
 
Reisevaneundersøkelsen for Agderbyen viste en gjennomsnittelig husholdningsinntekt på 530 000 kr per 
år. Her var andelen med lavere inntekt noe større og antall husholdninger med høyere inntekt lavere. 
Dette kan ha sammenheng med at utvalget i RVU for Agderbyen var personer over 13 år hvor samtlige 
reisemidler var inkludert, og at personer uten førerkort ofte er personer med lav inntekt (RVU 2005).  
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Biltype, bilhold og antall personer i kjøretøyet  
 
Biltype 
 
Biltype (sett kryss) 

 Personbil 
 Personbil/varebil med henger 
 Varebil/liten lastebil/minibuss 
 Lastebil 
 Vogntog/semitrailer 

 
 
 
 

 
Figur 24: Biltype (N= 3880) 

 
Hovedandelen av de spurte i undersøkelsen kjører personbil, mens det er mellom 8 og 10 % som kjører 
varebil/liten lastebil/minibuss (se Figur 24). Den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen med 
knappe tilgjengelige arealer på hvert utdelingssted gjorde at få vogntog og semitrailere ble stoppet. 
Fordelingen samsvarer godt med hva som er funnet i nærliggende trafikktellepunkt hvor 
tungtrafikkandelen ligger mellom 7 og 10 % på de fleste hovedvegene i Kristiansand. 
 
 
Bilhold 
 
 
Antall biler i husholdningen: …………stk     
 
 
Spørreundersøkelsen viste et gjennomsnitt på 1,64 kjøretøy per husstand for Sørlandsparken og 1,59 
kjøretøy per husstand for respondentene ved Kristiansand sentrum. Gjennomsnittet for de spurte ved 
Sørlandsparken og Kristiansand var på 1,6 kjøretøy per husstand. Dette er høyere enn hva som er 
funnet i RVU for Agderbyen som viser et gjennomsnittelig bilhold på 1,29 kjøretøy per husholdning. 
Hovedgrunnen til dette avviket er trolig at man har inkludert samtlige trafikantgrupper i RVU for 
Agderbyen mens kun personer som har bil er spurt i denne undersøkelsen.  
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Antall personer i kjøretøyet 
 
Antall personer i kjøretøyet inkl. fører: 

 
 Barn:    …………stk  (under 16 år)   Voksne: …………stk      
 
 
Det gjennomsnittlige antall personer per kjøretøy er på 1,5 personer. Dette gjelder både for 
spørreskjemaene som er delt ut ved Sørlandsparken og Kristiansand. RVU for Agderbyen viser et 
gjennomsnittlig personbelegg på 1,8, men her er alle reisehensikter og ukedager inkludert. Generelt har 
reiser i helgene et høyere personbelegg enn reiser på ukedager. Dette er med på å forklare det noe 
lavere personbelegget.    
 
 
Reisens lengde, reisefrekvens og hovedhensikt 
 
Reisens lengde 
 
Hvor lang var reisen du gjennomførte? (Fra startsted til hovedmål for reisen) 

   Under 5 km     20 – 50 km 
   5 – 19 km   Over 50 km 
 
 

 
Figur 25: Reiselengde [km], (N=3880) 

 
For å finne reiselengden ble det spurt om reisens lengde fra startsted til hovedmål for reisen. 
Hovedandelen av reisene som ble foretatt er mellom 5 og 19 kilometer, hvor 88 % av reisene er lengre 
enn 5 kilometer. Til sammenligning er avstanden fra Sørlandsparken til Kristiansand sentrum på rundt 
10 km. Den gjennomsnittlige reiselengden for bilførere er i følge RVU 2005 (Sintef 2007) på 10,9 km. 
Det synes vanskelig å beregne noe gjennomsnitt for denne undersøkelsen fordi svaralternativene er delt 
opp i relativt store intervaller.  
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Reisefrekvens 
 
Hvor mange bilturer har du på denne strekningen? 

  Mer enn 7 pr uke   1 – 3 pr uke  1 – 2 pr kvartal 
  4 – 7 pr uke   1 – 3 i måneden  Sjeldnere 
 
 
 

 
Figur 26: Antall bilturer per uke, (N=3875) 

Figuren over viser antall bilturer respondenten har på den strekningen de ble intervjuet. Vi ser av 
figuren at rundt 60 % av de spurte kjører ruten fire eller flere ganger per uke. Dette gir en indikasjon 
på at dette er en rute bilistene benytter relativt ofte. 
 
 
Reisehensikt 
 
Hva var hovedhensikten med turen? 

   Reise til/fra arbeid    Innkjøp/privat ærend (post, lege etc.) 
   Reise i arbeid/yrkestransport   Ferie/fritidsreise/besøksreise 
   Reise til/fra skole    Annet:…………………  
 
 
For å finne hensikten med reisen ble samtlige respondenter spurt om hva som var hovedhensikten med 
reisen.  
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Figur 27: Reisehensikt, Kristiansand sentrum (N=2921) 

  

 

Figur 28: Reisehensikt, Sørlandsparken (N=650) 
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Figur 29: Reisehensikt, gjennomsnitt Sørlandsparken og Kristiansand sentrum (N=3571) 

 
Vi ser at andelen arbeids- og handlereiser varierer mellom de spurte på vei til Sørlandsparken og 
Kristiansand sentrum. At andelen handlereiser er større ved Sørlandsparken er naturlig da området har 
en mange handelsrettete virksomheter som generer mye trafikk. Gjennomsnittelig utgjør antall skole- 
og arbeidsreise rundt 60 % av reisehensiktene. Figuren over inneholder kun bilreiser i rushperiodene og 
har en annen oppdeling på reisehensikter enn hva som er gjennomført i RVU for Agderbyene. Den er 
derfor ikke sammenlignet med resultater fra RVU 2005 Agderbyen. 
 
Ekskluderer man besvarelsene på formiddagen øker andelen arbeidsreiser til 66,4 %, mens andelen 
handlereiser synker til 6,8 % for reisende til/fra Kristiansand sentrum. Man ser tilsvarende tendens for 
registreringene i Sørlandsparken hvor andelen arbeidsreiser øker til 51 %, mens handel reduserer til 
25 %. En høy andel arbeidsreiser til/fra Sørlandsparken tyder på at det er mange arbeidsplasser i 
området. 
 
Turkjedeandel 
 
Antall stopp 
 
Kryss av her hvis du har foretatt mindre stopp underveis f. eks fylt bensin, spist, levert 
barn i barnehage/skole.     
 
 
For å få et innblikk i antallet stopp bilistene gjorde underveis på reisen ble det spurt om man hadde 
”foretatt mindre stopp underveis, f.eks fylt bensin, spist, levert barn i barnehage/skole”. Av de spurte 
ved Sørlandsparken var det 25 % som hadde gjennomført ett eller flere stopp på reisen, mens denne 
andelen var på 30 % for respondentene på vei mot Kristiansand sentrum. 
 
Av samtlige respondenter var det i gjennomsnitt 29 % som hadde gjennomført et eller flere stopp på 
reisen. 
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Kartlegging av tidligere reiser 
 
Har du foretatt en annen biltur rett før eller etter den turen du nå har beskrevet? Hvis ja, 
kryss av for viktigste gjøremål. 

   Reise til/fra arbeid    Hente/bringe andre  

   Reise i arbeid/yrkestransport   Innkjøp/privat ærend (post, lege etc.) 
   Reise til/fra skole    Ferie/fritidsreise/besøksreise 
   Hente/bringe barn    Annet:………………… 
  

  Kryss av her hvis det at du foretar flere turer etter hverandre var årsaken 
 til at du valgte bil framfor annet transportmiddel.    

 
 
En kartlegging om man hadde gjennomført en reise før den registrerte turen kunne gi svar på om dette 
var avgjørende for valg av reisemiddel på den registrerte reisen.  

 
Figur 30: Reisehensikt før/etter den registrerte turen, Kristiansand sentrum (N=3191) 
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Figur 31: Reisehensikt før/etter den registrerte turen, Sørlandsparken (N=695) 

 

 
Figur 32: Reisehensikt før/etter den registrerte turen, gjennomsnitt Kristiansand sentrum og Sørlandsparken 
(N=3886) 

 
Vi ser av figuren at det er en relativt betydelig andel av respondentene som skal gjennomføre en reise 
før eller etter den registrerte reisen. Dette gir et uttrykk for en høy turkjedeandel, hvor antall gjøremål 
mellom for eksempel bolig og arbeid kan være mange. Økt turkjedeandel gjør reisemønsteret mer 
kompleks og stiller større krav til transportsystemet i forhold til reisetid og fremkommelighet. Den kan 
og vanskeliggjøre bruken av kollektivtransport. Høy turkjedeandel er også funnet i RVU for Agderbyen. 
 
Ser man på sammenhengen mellom hva den registrerte reisen er og reisehensikten for reisen før eller 
etter ser man at for de som foretar en arbeidsreise har hovedtyngden gjennomført en reise i arbeid (25 
%), til/fra arbeid (22 %) eller for å hente/bringe barn (16 %). Av de som gjennomfører handlereiser har 
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hovedtyngden enten gjennomført en annen reise knyttet til innkjøp/private ærend/annet eller skal 
gjennomføre dette. Av de som skal hente/bringe barn svarer 42 % at de enten har gjennomført en reise 
knyttet til innkjøp/private ærend, eller skal gjennomføre dette. Dette bygger opp under funnene i RVU 
for Agderbyen om et komplekst reisemønster hvor en bilreise består av mange ulike reisehensikter.  
 
For å finne i hvilken grad den forrige reisen var avgjørende for valg av reisemiddel ble det spurt om i 
hvilken grad ”det at du foretar flere turer etter hverandre var årsaken til valg av reisemiddel”. Det var i 
alt 29 % som svarte at dette hadde betydning for reisemiddelvalget. 
 
 
Rushtidsavgift og reisekostnader 
 
For å få innblikk i betalingsvilligheten for endringer i rushtidsavgiften er det forsøkt å finne følsomheten 
ovenfor endringer i bompengetakstene. I tillegg er det interessant å vite hvem som betaler reisen, da 
dette sannsynligvis vil påvirke respondentens vilje til å betale for økte bompengetakster. 
 
Hvem dekker utgiftene ved reisen 
 
Hvem dekker reiseutgiftene for denne turen? 

    Arbeidsgiver/oppdragsgiver 
 Dekker utgiftene selv 
 Spleiselag med medpassasjer 

 
 
For å finne hvem som dekket utgiftene ved reisen ble bilistene spurt om dette enten var arbeidsgiver, 
spleiselag med passasjer eller om de dekket dem selv. 
 

 
Figur 33: Betaling av reiseutgifter (N=3886) 

 
Figuren over viser at hovedtyngden av respondentene, både i snittet ved Kristiansand sentrum og 
Sørlandsparken, dekker reiseutgiftene forbundet ved reisen selv.  
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Bomtakster 
 
Det er i dag en bomring rundt det sentrale Kristiansand. Bompengetaksten for lette kjøretøy er 10 
kroner, mens for tunge kjøretøy 20 kroner. For mer informasjon se Kristiasand bompengeselskap AS 
(2010). 
 
Vurder hvordan du forholder deg til ulike rushtidsavgifter (kl 7-9 og 15-17) forut-
satt at normal bomavgift er 20 kr. Kryss av for din mest sannsynlige reaksjon for 
hvert nivå på rushtidsavgiften. 

Hvis rushtidsavgiften er:                 25kr            30 kr           40kr         50kr 
Ingen endring, bil på samme tid                   
Kjører på annen tid og unngår rushtiden                  
Endrer reisemåte, tar buss                   
Endrer reisemåte, går eller sykler                   
Endrer reisemål, passerer ikke bomringen                  
Avlyser hele turen                    

 

 
Figur 34: Reaksjon på endret bompengetakst, [kr], (N=1472) 

 
Figur 34 viser hvordan de spurte reagerer på endringer i bompengetaksten. Vi ser at andelen som 
velger å kjøre bil som før, uavhengig av bompengetaksten, går ned etter hvert som avgiften øker. Den 
ser ut til å flate ut ved rundt 40 kroner da andelen som velger å kjøre bil ved 50 kroner synes å være 
omtrent like stor.  
 
Mange bytter reisemiddel etter hvert som bompengetaksten øker. Flesteparten av respondentene velger 
å bytte fra bil til kollektivtransport, fremfor å gå eller å sykle. Resultatene fra trafikkundersøkelsen viser 
antall respondenter som velger å avlyse hele turen øker markant fra 40 kroner til 50 kroner i 
bompengetakst. 
 
Av de som velger å endre reisetidspunktet til etter rushtiden ser vi at denne andelen er større med en 
bompengetakst på 40 kroner enn 50 kroner. Dette gjelder også for buss. Det er vanskelig å finne noen 
god grunn for dette. 
 
Dette spørsmålet hadde dårligst svarprosent av samtlige spørsmål i spørreundersøkelsen. 
Svarprosenten ble dårligere etter hvert som bompengetaksten økte. Av totalt 3191 besvarelser hadde i 
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gjennomsnitt 1472 besvart dette spørsmålet (46 %), hvor kun 1264 besvarte hvordan de ville reagert 
på en bompengetakst på 40 kroner mens 1953 svarte for en bompengetakst på 25 kroner. Grunnene til 
dette kan være mange, men det kan virke som mange kun valgte å svare på et delspørsmål i stedet for 
alle, og at spørsmålet kunne være lett å missforstå.  
 
Resultatene fra denne undersøkelsen vil kunne gi en indikasjon på hva de ulike respondentene velger å 
gjøre etter hvert som bompengetakstene øker, og supplere tidligere arbeid på området (se Urbanet 
Analyse (2008), Odeck & Bråthen (2006)). 
 
 
2.3.6 Parkering 
Parkering ved destinasjon er viktig faktor for valg av reisemiddel. For å danne seg et bilde av 
parkeringsdekningen hos respondentene ble det valgt å undersøke både avgiftsbeleggingen ved 
destinasjon og gjennomsnittlig gangtid til bestemmelsesstedet. Spørsmål om parkering ble kun gitt til 
reisende til/fra Kristiansand.  
 
Parkeringsforhold 
 
Hvor parkerte du? 
 

  Offentlig parkering (plass, gate), må betale 

 Offentlig parkering (plass, gate), gratis 

 Egen privat og gratis plass 

 Arbeidsgiver tilbyr gratis plass 

 Arbeidsgiver tilbyr subsidiert plass 
 
 

 
Figur 35: Parkering ved destinasjon (gjelder alle reisehensikter) 

Trafikkundersøkelsen viste at totalt 79 % av de respondentene hadde gratis parkeringsplass ved 
destinasjonen. God parkeringsdekning er og funnet i andre undersøkelser for Kristiansand (se Urbanet 
Analyse (2008)). Undersøkelser gjort av Nordheim et al. (2007) viser at Kristiansand har en offentlig 
tilgjenglig parkeringsplass for hver andre arbeidsplass i bykjernen. Til sammenligning har 
Bergen/Stavanger/Trondheim circa en parkeringsplass per fjerde arbeidsplass. Oslo har en 
parkeringsplass per tiende arbeidsplass. 
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Figur 36: Parkering ved destinasjon for arbeidsreiser (kun arbeidsreiser) 

 
Figuren over viser at 83 % av respondentene har tilgang på gratis parkeringsplass ved arbeidsplassen. 
Hovedandelen får tilbydd gratis parkeringsplass av arbeidsgiveren, mens en relativt stor andel finner 
gratis parkeringsplass i nærheten av arbeidsplassen. 
 

 
Figur 37: Parkering ved destinasjon for reiser knyttet til innkjøp/private æren 

Figuren over viser parkeringssituasjonen ved reisens målpunkt for reiser knyttet til innkjøp/private 
ærend. Vi ser av figuren av at andelen som må betale er høyere her enn gjennomsnittet, men det er 
fortsatt flere som har gratis parkering ved destinasjonen (61 %) enn avgiftsbelagt. 
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Parkeringstilgjengelighet 
 
Var det lett å finne parkeringsplass? 

      Ja                Nei         
 
Måtte du gå fra parkering til bestemmelsessted?     ……… minutter  
Hvor lenge stod du parkert?   ……… timer ………minutter 
Hva kostet parkeringen?                       ……… kr. pr. time (offentlig)  
                         ……… kr. pr. måned (leid plass) 
 
 
 
Av de spurte mente totalt 92 % av at det var lett å finne parkeringsplass ved destinasjon. Gjennom-
snittlig gangtid fra parkeringen til bestemmelsesstedet er på mellom 2 og 3 minutter. Dette resultatet 
samsvarer med undersøkelser gjort tidligere i Kristiansandsregionen (Urbanet analyse 2008) som viser 
at 85 % hadde parkeringsplass i umiddelbar nærhet til målpunktet.  
 
Gjennomsnittlig pris per time på offentlig parkeringsplass fra trafikkundersøkelsen er på 18 kroner pr 
time. De som leier parkeringsplass betaler i gjennomsnitt 492 kroner i måneden. Gjennomsnittelig par-
keringstid var på 5 timer og 30 minutter. 
 
 
Spesifikke spørsmål for Sørlandsparken 
 
Konkurranseforhold mellom Kristiansand sentrum og Sørlandsparken 
 
Hvis reisen din var knyttet til handel, hvorfor valgte du Sørlandsparken framfor Kristian-
sand sentrum?     

   Reisen min var ikke knyttet til handel  
   Korteste vei   
   Lett å finne parkering    
   Gratis parkering     
   Slipper bompenger   
   Finner ikke disse varene i Kristiansand sentrum    
   Gjøres som en del av annen reise (f. eks hjem fra arbeid)   
   Annet:………………………   
 
 
En mulig økning i rushtidsavgiften vil kunne endre handlereisemønsteret ved at flere velger å reise til for 
eksempel Sørlandsparken i stedet for Kristiansand sentrum. Dette gjelder kanskje spesielt på reiser som 
kombinerer kjøp av mange ulike typer varer og at man kjøper varer som er vanskelig å frakte på annen 
måte enn med bil.  
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Figur 38: Hvorfor valgte man å handle i Sørlandsparken fremfor Kristiansand sentrum 

 
Vi ser av figuren over at hovedgrunnen til at mange velger å reise til Sørlandsparken er knyttet til 
parkering. Hele 33 % av de spurte svarer at gratis parkering eller det at det er lett å finne parkering var 
hovedgrunnen til at man reiste til Sørlandsparken i stedet for Kristiansand sentrum. Dette er et lite 
paradoks gitt den gode parkeringsdekningen i Kristiansand sentrum.  
 
Det er viktig å påpeke at dette gjelder kun reisehensiktene som ble registrert i registreringsperiodene. 
Dette gjør at de ikke representerer reisehensiktene for hele døgnet, men kun for avgrensede 
tidsintervaller i morgen- og ettermiddagsrush og på formiddagen mellom 1100 og 1300, og at antallet 
handlereiser er underrepresentert. 
 
Turkjedeandel 
 
Hvor mange ganger parkerte du bilen din mens du var i Sørlandsparken?   

……………….antall ganger     
 
 
For å kunne kartlegge antall aktiviteter som ble besøkt, og i hvor stor grad denne aktiviteten generer 
ekstra trafikk er det valgt å inkludere et spørsmål om hvor mange ganger en har parkert bilen i løpet av 
oppholdet i Sørlandsparken.  
 
Trafikkundersøkelsen viste at et variasjonsområdet på mellom 0 og 8, og at hvert kjøretøy parkerte 
1,57 ganger i gjennomsnitt. Dette vil gi en turkjedeandel på rundt 40 %. 
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Kollektivetterspørsel 
 
For å danne seg et bilde av etterspørselen etter å bytte reisemiddel fra bil til kollektivtransport ble det 
spurt om: 
Hadde du valgt buss på denne reisen hvis det hadde gått buss fra Kristiansand  
sentrum og raskeste vei til en ny holdeplass ved det største kjøpesenteret i  
Sørlandsparken? 

   Ja   Nei  

    
 
 
Totalt svarte 6,3 % ja på dette spørsmålet mens 93,7 % svarte nei. Andelen som svarte ja var størst for 
arbeidsreiser (9 %), og minst for reiser knyttet til fritid (0 %) og handel (4 %).  
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3. ANTALL PASSASJERER I KOLLEKTIVTRAFIKKEN 

 
Som en del av arbeidet med grunnlaget for KVU Kristiansand er det sett på tilgjengelig datamateriale for 
kollektivtrafikk-produksjonen i Kristiansandsområdet.  Det er et mål at prosjektet skal presentere tall på 
antall kollektivreisende over et gitt tverrsnitt rundt Kristiansand en normal hverdag.  Dette blant  annet 
også for å kunne si noe om forholdet mellom kollektivtrafikken og biltrafikken i disse snittene.  
Resultatet skal etterpå brukes blant annet til å kalibrere beregningsverktøyet for framtidig biltrafikk i 
regionen (RTM). 
 
De utvalgte snittene, som i sum dekker (nesten) all kollektivtrafikk inn til Kristiansand er presentert på 
kart nedenfor. 
 

  
Figur 39: Registreringssnitt kollektivtrafikk 

 
Snitt 1: Rv9 syd for Grim 
Snitt 2: E39 ved Xstrata 
Snitt 3: E18 øst for Otrabrua 
Snitt 4: Østerveien øst for Lundsbrua 
 
Den oppmerksomme leser vil da observere at trafikk til og fra sykehuset ikke blir registrert.  I følge 
trafikktall fra AKT frakter rute 10, 11 og 12 i makstimen 98 passasjerer fra sykehuset/boligområdet Eg 
og inn mot sentrum. Dette ansees for å være en liten feilkilde, og kan evt. sees på som intern 
Kristiansandstrafikk. 

 

Snitt 4, 
Lund 

Snitt 3,
E 18 

Snitt 2, 
E 39 

Snitt 1,
Rv 9 
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3.1 Tallgrunnlaget for kollektivtrafikken 
 
Opprinnelig ble det tatt utgangspunkt i tilgjengelig statistisk materiale.  Dette kommer hovedsakelig fra 
to kilder: 
 

- RVU 2005, der SINTEF har tatt ut en del data i rapporten: ”RVU 2005 Hovedresultater 
for Agderbyen.” Denne gir en del tall på trafikantenes preferanse, tilgang og bruk av 
kollektivtrafikk både i regionen og i Kristansand.  De mest interessante ”funnene” 
herfra er ekstrahert i eget kapittel. 

 
- Trafikktall fra Agder Kollektivtrafikk (AKT).  Her foreligger det gode trafikktall for 

trafikk underlagt offentlig kjøp i Vest-Agder, men litt mer varierende tall for Aust-
Agder.  Disse tallene dekker ikke NORWAY bussekspress, Lavprisekspressen, 
Konkurrenten.no og Flybuss.  

 
Trafikktallene fra AKT foreligger som tall på antall påstigende pr linje pr år.  Vi har derfor gjennomført 
en trinnvis beregning der vi regner oss fram til en sannsynlig trafikkmengde i morgenmaxtimen inn mot 
Kristiansand en normal hverdag.  Dette er basert på trafikktall fra 2008 fra busselskapene (via AKT).  
Følgende tankegang og antakelser er lagt til grunn: 
 

- Gjennomsnittsmåneden er 10,5 % av årstrafikken. 
- Gjennomsnittsdagen er 1/26, 1/25 eller 1/23 av månedstrafikken avhengig av om 

trafikken går hele uka, bare mandag – lørdag eller bare mandag – fredag.  Oktober 
2008 hadde 23 hverdager. 

- Dagstrafikken deles på to da det kun er trafikk inn til byen som skal presenteres. Det 
antas at trafikken er omtrent like stor ut og inn, når en ser døgnet under ett. 

- Av trafikken inn til byen antas i utgangspunktet at 40 % kommer i morgenrushet, og 
at halvparten av dette kommer i morgenmaxtime, her satt til 0730 – 0830. 

- Dette tallet korrigeres for evt. rushtidsruter (der inntil 100% kommer i rush), andre 
ruter med skjev (unormal) frekvens til tider av døgnet, og for pendelruter, som går 
gjennom byen. 

- Det antas i utgangspunktet at 90% av påstigende passasjerer på enkeltrutene er på 
bussen i det aktuelle snittet.  Dette korrigeres ned for lange ruter, pendelruter og 
rutene fra øst der bl.a. Universitetet i Agder medfører mer avstigning før snittet.   

 
Basert på dette kommer en fram til en sannsynlig trafikkmengde i rushtimen i det aktuelle snittet. 
Metoden inneholder en rekke feilkilder, og er i stor grad basert på erfaring og faglig skjønn.  I tillegg 
foreligger det ikke trafikktall for alle ruter.  Fra NORWAY Bussekspress  og Lavprisekspressen foreligger 
det ikke statistiske opplysninger, og for Flybussen er det kun gjort en kvalifisert gjetning sammen med 
AKT.  Det samme gjelder deler av trafikken fra Aust-Agder. 
 
Etter å ha gjennomført denne regneøvelsen anbefalte vi at man burde gjøre en registrering av hva som 
faktisk passerer de utvalgte snittene.  Man gjennomførte derfor en registrering der to medarbeidere 
uavhengig av hverandre talte/anslo belegget på hver buss i hvert snitt perioden 0600 – 0900, 1100 – 
1300 og 1500 – 1800 en dag i november.  Tellingene ble utført av fire personer over to dager (tirsdag 
og onsdag) samme uke som postkortundersøkelsen (torsdag) for biltrafikken ble gjennomført. 
 
Resultatet av denne registreringen viser relativt godt samsvar med metodikk beskrevet foran, basert på 
tall fra Vest-Agder fylkeskommune, busselskapene og bruk av regneark.  Fordelen med denne siste 
metoden er at da får man med alle busser, også de som det ikke er så lett å få statistisk materiale for.  
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Dette gjelder flybusser og langruter, samt de bussene som ikke står i noen rutetabell (enkelte 
skoleruter og ass.vogner/dubleringsavganger).   
 
Avviket mellom de to metodene ligger innenfor 20 % unøyaktighet, og viser ingen systematisk tendens 
om at den ene metoden gir lavere eller høyere tall enn den andre.  Dette er betryggende. 
 
Turvogner inngår ikke i tallmaterialet. 
 
Trafikktall for tog er basert på NSBs egne tall.  Her presenteres ikke snittall, i det vi mener det er 
uinteressant, men bare tall for antall passasjerer til Kristiansand.  
 
 
3.2 Kollektivtrafikken over et snitt inn mot Kristiansand. 
 
Basert på foreliggende materiale, tellinger og opplysninger fra selskapene kan følgende tabell settes 
opp: 

 
Tabell 6: Antall passasjerer og busser per døgn og i makstime 

                    

   Busstrafikk i snitt             

           Døgntrafikk  Makstime    

   Snitt 1, Rv 9 sør for Grim  Tidsperiode     07.15 ‐ 08.14    

         Antall passasj.  1 813  361    

         Antall busser  156  13    

   Snitt 2, E39 Xstrata  Tidsperiode     07.15 ‐ 08.14    

         Antall passasj.  5 061  1 698    

         Antall busser  382  48    

   Snitt 3, E18, øst for Otrabroen  Tidsperiode     07.39 ‐ 08.38    

         Antall passasj.  803  272    

         Antall busser  66  12    

   Snitt 4, Øst for Lundsbroen  Tidsperiode     07.25 ‐ 08.24    

         Antall passasj.  4 571  720    

         Antall busser  354  29    

                   

   Sum alle snitt     Antall passasj.  12 248  3 051    

         Antall busser  958  102    

                    
 

Tabellen viser tilnærmet summen av busstrafikk inn til Kristiansand.  Her er det ett unntak, i det 
trafikken til/fra sykehusområdet ikke er tatt med.   
 
Det er verdt å merke seg at det ikke er sammenfallende maxtime for de ulike tverrsnittene.  I tillegg 
kommer det faktum at biltrafikken i tilsvarende snitt bare kan presenteres på hele klokketimer.  Følgelig 
bør kollektivtrafikken kanskje følge samme prinsipp.  I så fall framkommer etterfølgende tabell.   
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Tabell 7: Timetrafikk, kollektivtransporten 

                                
   Timetrafikk                            
   Mot sentrum       

     

Antall 
busser 

Buss‐
passa‐
sjerer 

Snittbelegg 
pr buss 

Antall  
biler 

Personer 
pr bil4 

Reisende 
med bil 

Forhold 
koll/motorisert

rafikk5
       

   06.00 ‐ 07.00  47    451    9,6  2 592  1,5  3 441  12 %       
   07.00 ‐ 08.00  90  2 440  27,1  4 102  1,5  6 114  29 %       
   08.00 ‐ 09.00  87  1 980  22,8  3 710  1,5  5 490  27 %       
                                

   11.00 ‐ 12.00  57    854  15,0  3 116  1,5  4 634  16 %       
   12.00 ‐ 13.00  54    595  11,0  3 098  1,5  4 601  11 %       
                                

   15.00 ‐ 16.00  74  1 011  13,7  3 956  1,5  5 957  15 %       
   16.00 ‐ 17.00  67    745  11,1  3 410  1,5  5 315  12 %       
   17.00 ‐ 18.00  58    497    8,6  3 024  1,5  4 593  10 %       
                                

   Sum perioder  534  8 573  16,1  27 008     40 143  18 %       

                                

   Sum Døgn  958  12 248  12,8                   

                                

 
Tabell 7 viser at det i makstimen morgen (07.00 – 08.00) er 2 440 reisende med kollektivtransporten.  
Summen av høyeste trafikkerte time i de fire snittene er likevel i følge tabell 6 på hele 3 051 trafikanter. 
Dette gjelder som før nevnt ikke en stiv klokketime og kan ikke sammenholdes med biltrafikk i samme 
tidsrom.  Men selv med stive klokketimer ser en at kollektivtrafikken utgjør 29 % av alle motoriserte 
personturer i makstime morgen. 

 
Av busstrafikken utgjør ren skoleskyss 596 barn på 21 skolebusser.  Disse er i varierende grad med i 
øvrig tilgjengelig statistikk. I tillegg kommer et ikke ubetydelig antall skoleelever som kjører på 
ordinære busser. Disse inngår sannsynligvis i tallene over. 
 
3.3 Andre kollektivdata for Kristiansand 
 
Togtrafikken 
Innhentede tall for jernbanetrafikken i området tilsier en trafikk på ca 500 reisende inn til Kristiansand 
en normal hverdag.  Sett i forhold til busstrafikkens drøyt 12.000 reisende utgjøre jernbanetrafikken 
kun 3,9 % av kollektivtrafikken til bykjernen.   
 
Tall for Agderbyen 
I forbindelse med Nasjonal RVU i 2005 har SINTEF foretatt en bearbeiding av svarene fra Aust- og Vest-
Agder i en egen rapport. Denne inneholder en del interessant materiale for kollektivtrafikken, noe som 
er søkt presentert i det etterfølgende. 
 
 
 
 

                                               
4 Tall hentet fra trafikkundersøkelsen 
5 Må ikke forveksles med kollektivandel, som også inneholder gang- og sykkeltrafikk. I RVU sammenheng medregnes heller ikke barn under 13 år. 
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Utvalg 
Utvalget for Agderbyen gjelder ni kommuner langs kysten fra Søgne i vest til Tvedestrand i øst.  I tillegg 
kommer nabokommunene Songdalen, Vennesla og Birkenes.  Her ble det ”bestilt” et forsterket utvalg 
av intervjuer, nettopp for å kunne si noe representativt om denne delen av Norge etterpå.  Det 
intervjuede utvalget undersøkelsen bygger på er på ca 2 500 personer, alle 13 år eller eldre. 
 
 
Reisemåter 
I Agderbyen utgjorde andelen buss- og togreisende 4,8% av alle reiser.  Legg merke til at dette ikke er i 
andel motoriserte reiser, som benyttet i foregående kapittel, men av alle reiser, og bare av personer 
over 13 år.  Tallene er derfor ikke sammenlignbare. 
 

 
Figur 40: Reisemiddelvalg fra RVU 2005 

 
Dersom man splitter dette opp ser man at reisemiddelvalget varierer med ulik reisehensikt: 
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Skolereiser:   Turer i arbeid: 
 
 

 
 
 
 
 
Turer til arbeid:   Innkjøpsreiser: 
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 Fritidsreiser: 
 

 
Figur 41: Reisemiddelvalg fordelt på reisehensikter, tall fra RVU 2005 

 
Her kan følgende observeres: 
 
For skolereiser er kollektivandelen naturlig nok høy (husk likevel at dette er kun elever over 13 år). 
For turer i arbeid, innkjøpsreiser og fritidsreiser er kollektivandelen vesentlig lavere enn gjennomsnittet. 
For reiser til arbeid er kollektivandelen omtrent som gjennomsnittet. 
 
 
Tilgang til kollektivtransport 
Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at befolkningens tilgang til kollektivtrafikk, målt i antall 
tilbudte avganger pr time varierer strekt innenfor Agderbyen.  I gjennomsnitt oppgir 22 % at de har 
kvartersavganger med kollektivtrafikken innenfor gangavstand.  I Kristiansand har 45 % slik hyppighet, 
mens bare 2 % av innbyggerne i Songdalen har det. 
 
Samlet tilgjengelig frekvens for hele Agderbyen: 
 

 
Figur 42: Frekvens kollektivtransport 

 
Splittet for de enkelte områdene: 
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Figur 43: Tilgjenglighet til kollektivtransport 

 
I tillegg til frekvens betyr også gangavstand til kollektivtransporttilbudet mye for trafikantenes valg av 
kollektivtransport. Gjennomsnittet i Agderbyen er på 453 meter, mens det i Kristiansand er nede i 
mellom 2 og 300 meter, se figur under. 
 

 
Figur 44: Gjennomsnittelig avstand til holdeplass 
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Reisemiddelvalg 
I Agderbyen utføres 0,17 turer pr person med kollektive transportmidler.  I Kristiansand er tallet 0,24, 
se tabell under. 
 

 
 
 
Turlengde 
En gjennomsnittlig busstur er på 15,4 km, og den tar i gjennomsnitt 36 minutter (dør til dør, inklusive 
gangavstand) i Agderbyen. 
 
 
Reisemål 
87% av alle kollektivturer som starter i Kristiansand ender også der.  Trafikken fordeles for øvrig som 
vist i nedenstående figur: 
 

 
Figur 45: Reisemønster kollektivtransport 

Det er interessant å merke seg at bare 1,4 % av kollektivturene ender opp utenfor Agderbyen. 
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Kollektivfrekvens 
 

 
Figur 46: Kollektivfrekvens (makstime morgen), [min.] 

Figuren over viser kollektivfrekvensen på de ulike kollektivlinjene i Kristiansand for makstime morgen. 
Lokale ruter (det som per november 2009 ble kjørt av Bussen) er tatt med i utvalget sammen med 
rushekspressene. Frekvensen som vises er med et unntak mot sentrum, men skal likevel gi et godt bilde 
av trafikken begge retninger. Unntaket er Sørlandsparken hvor det i morgenmakstimen går svært få 
ruter mot sentrum, siden det i hovedsak er et industri/handelsområde. I stedet for er rutene som er 
inkludert i figuren fra sentrum til Sørlandsparken for å gi et mer riktig inntrykk. Av figuren er det tydelig 
å se de to ”kollektivstrengene” E18 fra øst og E39/Rv 456 fra vest som har en svært høy frekvens i 
makstime morgen. Det er også et markert bedre tilbud vest/sør for Kristiansand sentrum enn det er i 
øst. 
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4. REISETIDSREGISTRERINGER OG ANDRE TRAFIKKDATA 

En del av arbeidet i forbindelse med KVU for Kristiansand har bestått i å oppsummere og systematisere 
eksisterende reisetidsregistreringer og andre trafikkdata. En av de viktigste faktorene for valg av 
reisemiddel er reisetiden de ulike transportmidlene bruker til målpunktet. I en konseptvalgutredning kan 
en kartlegging av fremkommeligheten for både bil og kollektivtransport i de utvalgte bomsnittene rundt 
Kristiansand være hensiktmessig for å danne seg et bilde av trafikkavviklingen på det eksisterende 
vegnettet.  
 
Dette kapittelet vil gjennomgå reisetidsregistreringer fra 2002 og 2006, og sammenligne disse i forhold 
til gjennomsnittshastighet og forsinkelse sammen med en vurdering av eventuelle behov for 
supplerende tilleggsregistreringer for kollektivtransport eller sykkel. 
 
 
4.1 Trafikkutvikling Kristiansand 
 
Trafikken på hovedvegnettet i Kristiansand har økt de siste årene. Økningen har vært størst på 
vegnettet i øst hvor tellepunktet på E18 ved Narvika har hatt en prosentvis økning med 15 % i løpet av 
de fire siste årene (2005 – 2009).  
 

 
Figur 47: Trafikkutvikling på hovedvegnettet i Kristiansand 

 
Trafikken på Rv 9 har ikke opplevd samme trafikkveksten som på E18, og har hatt en moderat vekst i 
løpet av de siste årene. Det samme gjelder Rv 456. Dette gjenspeiles også i trafikken i Kristiansand 
sentrum (Kvadraturen) hvor man har registrert en svak nedgang i trafikken. Erfaringer fra Statens 
vegvesen viser at totaltrafikken har gått ned rundt 10 % de siste 4-5 årene inn mot sentrum. Dette 
gjelder spesielt fra vest hvor både Vestre Strandgate og Festningsgata har opplevd en reduksjon i 
trafikkbelastningen med Lundsbrua har tilnærmet lik trafikkbelastning i dag som den hadde for fem år 
siden. Ut fra et noe begrenset antall tellinger kan det altså synes som hovedveksten i trafikken har 
skjedd øst for Kristiansand sentrum i retning Sørlandsparken.  
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Figur 48: Reisemiddelfordeling Kristiansand sammenlignet med andre byer (figur hentet fra Haagensen (2007), 
tall basert på Transportøkonomisk institutt 2001 & 2005) 

 
Figuren over viser reisemiddelfordelingen for blant annet Kristiansand, og hvordan denne har endret seg 
fra 2001 til 2005. Vi ser at selv om andelen biltrafikk har gått ned i Kvadraturen og vest for Kristiansand 
har andelen bilturer økt. Dette støttes av Nordheim et al. (2008) hvor de har funnet at bilveksten er 
større enn veksten i kollektiv, og at andelen reiser med miljøvennlig transport reduseres. Figur 48 viser 
at fra 2001 til 2005 har andelen med biltrafikk har økt på bekostning av reiser til fots.  
 
 For informasjon om reisemiddelfordelingen i Kristiansand se Norheim et al. (2008). 
 
 
4.2 Registreringsopplegg 
 
Det har i alt blitt foretatt reisetidsregistreringer langs 6 ruter i Kristiansand for 2006. 
Reisetidsregistreringene dekker de viktigste hovedfartsårene inn mot Kristiansand sentrum for person- 
og næringstransport og går gjennom samtlige bomsnitt.  
 
Det er foretatt reisetidsregistreringer i morgen- og ettermiddagsrushet på følgende ruter: 
 

- Rute 1: E39 Fidjetoppen – Kvadraturen (via Vesterbroa) 
- Rute 2: E39: Rigedalen – Kvadraturen (via Gartnerløkka) 
- Rute 3: E18 Øst: Vollevatnet – Kvadraturen (via Lund) 
- Rute 4: Rv.9 Krossen – Kvadraturen (kun morgenrush) 
- Rute 5: Rv. 546 Kjos – Hannevika (ved isfabrikken) 
- Rute 6: E18 øst: Vollevannet – Kvadraturen (via Banneheia tunnel) 

 
Det har ikke vært store endringer i vegnettet i og rundt sentrum for de ulike strekningene siden 2006, 
og registreringene er gjort over en uke i september (18.09 – 29.09). Total kjørelengde for 
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registreringene i morgenrushet er på 25,2 km mens den på ettermiddagen er på 24,8 km. Det er kjørt 
10 turer per rute i hver retning fordelt med to turer hverdag. Registreringene er foretatt mellom klokken 
0750 – 0810 og klokken 1550 – 1610.   
 

 
Figur 49: Reisetidsmålinger med registreringspunkt 

 
Registreringene skjer ved at man kjører de enkelte turene og registrerer start og sluttpunkt, samt 4-5 
passeringspunkter underveis (se Figur 49). Passeringspunktene er vist på figuren over som prikker. 
Hensikten med dette er å kartlegge hvor eventuelle forsinkelser oppstår.  
 
For hver av de ulike rutene er det beregnet forsinkelser. Forsinkelsene er sammenlignet med en såkalt 
”normaltid” som er fremkommeligheten på ruten med angitt fartsgrense relativt uhindret. Det er og 
beregnet en teoretisk kjøretid som er beregnet ut fra fartsgrensen på de aktuelle rutene. Forskjellen 
mellom normaltiden og teorietisk kjøretid er at teoretisk kjøretid ikke tar høyde for eventuelle 
forsinkelse forårsaket av signalanlegg osv. Derfor vil normaltiden normalt ligge 20 – 40 % høyere enn 
teoretisk kjøretid. 
 
 
4.2.1 Behov for eventuelle tileggsregistreringer 
 
Vi har vurdert det slik at usikkerheten knyttet til registreringene i forhold til en gjennomsnittelig 
situasjon er større enn trafikkveksten siden 2006 (se Figur 47). Usikkerheten knyttet til ukestellinger 
ligger på rundt +/- 16 % i forhold til en normal døgnbelastning. Dette gjør at vi kan bruke de 
eksisterende reisetidsmålingene videre i analysen.  
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En eventuell rushtidsavgift vil kunne endre trafikkbelastningen, reisetidspunktet og reisemiddelbruken. 
Reisetidsmålingene kan brukes til å kvantifisere endringer i fremkommelighet for person- og 
næringstransport som følge av en rushtidsavgift gjennom før- og etteranalyser.  
 
4.3 Registreringsresultater 
 
Reisetidsregistreringene viser fremkommeligheten på vegnettet innenfor en avgrenset del av 
rushperiodene morgen og ettermiddag. Trafikkavviklingen vil varierer i rushperiodene, og 
reisetidsmålingene er kun gjennomført innenfor en del av dette tidsrommet hvor fremkommeligheten er 
antatt å være vanskeligst.  
 
4.3.1 Forsinkelse i morgenrush 2006 
 
Det er valgt å se på to forhold for å kartlegge hvor det er registrert forsinkelser i morgen- og 
ettermiddagsrushet. Det første er å se på gjennomsnittlige forsinkelser per kjørte kilometer mens det 
andre er gjennomsnittshastighet på de ulike strekningene. 
 
Tabell 8: Forsinkelse per kjørte kilometer, morgen (2006), [andel av min.] 

2006 Rute 1 Rute 2 Rute 3 Rute 4 Rute 5 Rute 6 

Morgen 0,91 1,29 0,88 0,83 2,08 0,75 

 
Tabellen over viser at de største forsinkelsene er på tilfartene vest for Kristiansand sentrum (rute 1, 2 
og 5). Rute 5 har den største forsinkelsen med en gjennomsnittelig forsinkelse på 2 minutter per 
kilometer.  
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Figur 50: Forsinkelse i morgenrushet, fordelt på delstrekninger, [min per strekning] 

 
Figuren over viser den registrerte forsinkelsen mellom de ulike registreringspunktene. De største 
forsinkelsene er registrert mellom Auglandsbukta og Lumberkrysset på Rv 456. Rute 1 og 2 har størst 
forsinkelse ved Falconbridge i morgenrushet mens rute 3 har størst forsinkelse på strekningen 
Vollevannet – E18 bom og fra bommen videre på lokalvegnettet langs Østre ringvei til krysset med 
Marviksveien (ved stadion) og over Lundsbrua. Rute 4 fra Krossen på Rv. 9 har størst forsinkelser i 
Vestre strandgate.   
 
Figur 50 viser den gjennomsnittelige forsinkelsen for alle virkedager (mandag – fredag) over to uker. 
Dette gjør at det vil være enkelte perioder hvor forsinkelsene oppleves større og mindre en hva som er 
vist i figuren. 
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Figur 51: Reisetidsmålinger morgen, [km/t] 

 
Figur 4 viser gjennomsnittshastigheten for de ulike registreringsstrekningene i Kristiansand. Den laveste 
gjennomsnittshastigheten finnes på E39 vest for Kristiansand sentrum, i Vestre Strandgate og over 
Lundsbrua. 
 
Totalt er forsinkelsen for alle registreringstrekningene om morgen på mellom 28 - 29 minutter med en 
gjennomsnittshastighet på cirka 27 km/t. Fremkommeligheten på tilsvarende vegstrekning i et ubelastet 
vegnett ville vært på rundt 50 km/t. 
 
4.3.2 Forsinkelse i ettermiddagsrush 2006 
 
I likhet med morgenrushet er det valgt å se på forsinkelse per kjørte kilometer og 
gjennomsnittshastighet på det registrerte vegnettet. 
 
Tabell 9: Forsinkelse per kjørte kilometer, ettermiddag (2006), [andel av min.] 

2006 Rute 1 Rute 2 Rute 3 Rute 4 Rute 5 Rute 6 

Ettermiddag 0,94 0,75 0,99 Ingen 
registrering 

1,38 0,53 

 
Tabellen over viser gjennomsnittelig forsinkelse per kjørte kilometer på registreringsrutene. De største 
forsinkelsene er på hovedvegnettet i vest hvor det er registrert forsinkelser fra 45 sekunder til 1 minutt 
og 23 sekunder per kjørte kilometer i forhold til registrert normaltid. Rute 3 har de største forsinkelsene 
over Lundsbrua og fra bomstasjonen på E18 til Vollevannet. Rute 6 har relativt god avvikling hvor de 
største forsinkelsene er inn i Kvadraturen mellom Festningsgt x Dronningens gt og Oddernesbroa. 
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Figur 52: Registrert forsinkelse, ettermiddag 

 
Vi ser av figuren at de største forsinkelsene ut av byen i ettermiddagsrushet er vestover langs E39 og 
Rv 456.  
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Figur 53: Reisetidsmålinger ettermiddag, [km/t] 

 
Figur 53 viser den registrerte gjennomsnittshastigheten på hovedvegnettet i Kristiansand for 
ettermiddagsrushet. Fremkommelighetsproblemene synes størst fra vest og i Vestre Strandgate, 
Festningsgata, på E18 øst for bomstasjonen og til dels over Lundsbrua.  
 
Totalt er forsinkelsen for alle registreringene i ettermiddagsrushet på rundt 23 minutter med en 
gjennomsnittshastighet på 30 km/t.  
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4.3.3 Sammenligning fremkommelighet i morgen- og ettermiddagsrushet 
 

 
Figur 54: Sammenligning av forsinkelse morgen- og ettermiddagsrush, [min] 

 
Forsinkelsene er størst på E39 og Rv 456 i retning sentrum i morgenrushet. Da er en den totale 
forsinkelsen på registreringsstrekningene på 24 minutter. For ettermiddagsrushet er forsinkelsen på 
rundt 16 minutter på tilsvarende registreringsstrekninger. Vi ser av figuren over at forsinkelsene er 
større i retning sentrum på Rv 456 og i Vestre strandgate på strekningen E39 via Gartnerløkka. 
 
4.4 Sammenligning reisetidsregistreringer 2002 
 
For å kunne danne seg et bilde av endringene i fremkommelighet er reisetidsregistreringene fra 2006 
sammenlignet med tilsvarende reisetidsregistreringer fra 2002.  
 
4.4.1 Endring i forsinkelse morgenrush 
 

 
Figur 55: Total forsinkelse fordelt på registreringstrekninger i morgenrushet 
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Figur 55 viser observert forsinkelse i morgenrushet på de aktuelle registreringsstrekningene. Rute 3 ble 
ikke registrert i 2002 og rute 6 var 3 km lengre i 2002 enn i 2006. Dette gjør at snitt 6 ikke er direkte 
sammenlignbart. Vi ser tydelig at forsinkelsene har økt på tilfartsnettet vest for Kristiansand sentrum, 
med en tredobling av forsinkelsene i enkelte snitt. Forsinkelsene har i hovedsak økt mest på de snittene 
hvor det var registrert høyest forsinkelser i 2002. Dette gjelder i hovedsak på E39 fra vest, Vestre 
Strandgate og Rv. 456. Vi ser at fremkommeligheten på rv.9 fra Krossen er tilnærmet lik i 2006 som i 
2002. 
 

 
Figur 56: Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse 

 
Figuren over viser sammenhengen mellom kapasitetsutnyttelse (belastningsgrad) og forsinkelse. Vi ser 
av figuren at sammenhengen er tilnærmet eksponentiell hvor en økning av trafikkbelastningen i et 
allerede belastet vegnett vil kunne øke forsinkelsene betraktelig. Dette er med på å forklare at 
økningene i forsinkelse har vært størst på de snittene hvor det har blitt registrert høyest forsinkelse i 
2002.  
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4.4.2 Endring i forsinkelse ettermiddagsrush 
 

 
Figur 57: Total forsinkelse fordelt på registreringstrekninger i ettermiddagsrushet 

 
Figur 57 viser endringen i forsinkelse fra 2002 til 2006. Fremkommeligheten er noe dårligere i 2006, 
med en økning i forsinkelse på samtlige strekninger. Registreringsstrekningene for rute 6 avviker 
mellom 2002 og 2006 slik at man ikke kan sammenligne disse direkte. 
 
 
4.4.3 Endringer i total forsinkelse 
 

 
Figur 58: Total observert forsinkelse for 2002 og 2006 

 
Vi ser av figuren over at forsinkelsene har økt siden 2002. Dette gjelder spesielt i morgenrushet hvor 
det har vært en dobling av forsinkelsene. Fremkommelighetsproblemene er i stor grad på vegnett i vest, 
og det er her økningen i forsinkelsene har vært størst i forhold til 2002. For ettermiddagsrushet har det 
vært en økning i forsinkelsene på 60 % i forhold til 2002. I likhet med morgenrushet er 
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registreringsstrekningen for rute 6 noe lengre i 2002 enn 2006. Dette gjør at disse ikke kan 
sammenlignes direkte. 
 
Gjennomsnittshastigheten i morgenrushet totalt har gått ned fra 35 km/t til 27 km/t og fra 35 km/t til 
30 km/t i ettermiddagsrushet. 
 
 
4.5 Behov for supplerende reisetidsregistreringer 
 
Dette kapittelet vil gjennomgå behovet for eventuelle tilleggsregistreringer. Det er sett på 
reisetidsregistreringer for kollektivtransporten og gang og sykkel. 
 
 
4.5.1 Kollektivtransport 
 

 
Figur 59: Kollektivfelt i Kristiansand 

 
Figuren over viser hvor det er etablert kollektivfelt i Kristiansand. Vi ser at det er kollektivfelt på deler 
av innfartsårene, men at hovedtyngden av kollektivtraseene går i blandet trafikk. De vil da oppleve de 
samme trafikale forsinkelsene som person- og næringstransporten. Hovedforsinkelsene funnet for bil vil 
da i stor grad samsvare med forsinkelsene for buss. Dette gjør at det ikke er vurdert hensiktsmessig 
med ekstra reisetidsregistreringer for kollektivtransporten, men kun å benytte seg av de eksisterende 
reisetidsregistreringene fra 2006. Disse kan brukes som grunnlag for kartlegging av strekninger med 
fremkommelighetsproblemer for kollektivtransporten. 
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4.5.2 Gang og sykkel 
 
Fremkommeligheten for gang og sykkel vil i stor grad være uavhengig av rushperiodene. Eksisterende 
ATP modell for Kristiansand kan brukes til å finne fremkommeligheten for gang og sykkel til/fra ulike 
målpunkt i Kristiansand. 
 
 
4.6 Oppsummering 
 
Det ble i 2006 foretatt reisetidsregistreringer langs 6 ruter inn mot Kristiansand sentrum. Reiserutene 
dekker de viktigste hovedfartsårene inn mot Kristiansand sentrum og går igjennom samtlige bomsnitt. 
Det er foretatt reisetidsregistreringer i morgen- og ettermiddagsrushet på følgende ruter: 
 

- Rute 1: E39 Fidjetoppen – Kvadraturen (via Vesterbroa) 
- Rute 2: E39: Rigedalen – Kvadraturen (via Gartnerløkka) 
- Rute 3: E18 Øst: Vollevatnet – Kvadraturen (via Lund) 
- Rute 4: Rv.9 Krossen – Kvadraturen 
- Rute 5: Rv. 546 Kjos – Hannevika (ved isfabrikken) 
- Rute 6: E18 øst: Vollevannet – Kvadraturen (via Banneheia tunnel) 

 
Reisetidsregistreringene for morgenrushet viser en samlet forsinkelse på mellom 28 og 29 minutter og 
en gjennomsnittshastighet på 27 km/t. For ettermiddagen er den totale forsinkelsen på 23 minutter 
med en gjennomsnittshastighet på 30 km/t. En sammenligning av reisetidsregistreringer gjort i 2002 
viser at forsinkelsene om morgenen har doblet seg, mens forsinkelsene om ettermiddagen har økt med 
60 %.  
 
Reisetidsregistreringene viser dårligst fremkommelighet på E39 fra vest, Vestre Strandgate, langs 
Rv.456 fra Hannevika og over Lundsbrua. Det er også her økningen i forsinkelse har vært størst siden 
2002.  
 
En kartlegging av kollektivfelt i Kristiansand sentrum viste hvor stor del av rutetraseene som går i egne 
kollektivfelt. Gjennomgangen viste at store deler av kollektivtraseene går i blandet trafikk, slik at 
problempunktene som har blitt registrert reisetidsmålingene for bil i stor grad samsvarer med de 
problempunktene kollektivtransporten opplever. Det ble derfor vurdert slik at det ikke var noe behov for 
ekstra reisetidsregistreringer for buss. 
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VEDLEGG 1 SPØRREUNDERSØKELSE 

Spørreundersøkelse for Kristiansand sentrum 
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Spørreundersøkelse Sørlandsparken 

 



  
TRAFIKKUNDERSØKELSE OG TRAFIKKDATA – KRISTIANSAND 

 
 
 
 
 

 

92 
 

 

 
 
 



 
TRAFIKKUNDERSØKELSE OG TRAFIKKDATA – KRISTIANSAND 

 
 
 
 
 
 

 93 

 

VEDLEGG 2 NUMMERSERIER FOR HVERT UTDELINGSPUNKT 

 
Punkt  Sted  Tidsrom  Farge  Postkort 

fom nr 
Postkort 
tom nr 

Antall   Bemanning

1  E39 ved meieriet 0600‐0700  hvit  1 403 403   2 
1  E39 ved meieriet 0700‐0800  hvit  404 1292 889   5 
1  E39 ved meieriet 0800‐0900  hvit  1293 2100 808   4 
1  E39 ved meieriet 1100‐1200  blå 1 575 575   3 
1  E39 ved meieriet 1200‐1300  blå 576 1150 575   3 
1  E39 ved meieriet 1500‐1600  rosa  1 731 731   4 
1  E39 ved meieriet 1600‐1700  rosa  732 1381 650   4 
1  E39 ved meieriet 1700‐1800  rosa  1382 1950 569   3 
2  Rv 456 Hannevika 0600‐0700  hvit  2101 2465 365   2 
2  Rv 456 Hannevika 0700‐0800  hvit  2466 3269 804   4 
2  Rv 456 Hannevika 0800‐0900  hvit  3270 4000 731   4 
2  Rv 456 Hannevika 1100‐1200  blå 1151 1675 525   3 
2  Rv 456 Hannevika 1200‐1300  blå 1676 2200 525   3 
2  Rv 456 Hannevika 1500‐1600  rosa  1951 2606 656   4 
2  Rv 456 Hannevika 1600‐1700  rosa  2607 3190 583   3 
2  Rv 456 Hannevika 1700‐1800  rosa  3191 3700 510   3 
3  Rv9 v/Gartnerløkka 0600‐0700  hvit  4001 4231 231   2 
3  Rv9 v/Gartnerløkka 0700‐0800  hvit  4232 4738 508   3 
3  Rv9 v/Gartnerløkka 0800‐0900  hvit  4739 5200 462   3 
3  Rv9 v/Gartnerløkka 1100‐1200  blå 2201 2525 325   2 
3  Rv9 v/Gartnerløkka 1200‐1300  blå 2526 2850 325   2 
3  Rv9 v/Gartnerløkka 1500‐1600  rosa  3701 4113 413   3 
3  Rv9 v/Gartnerløkka 1600‐1700  rosa  4114 4479 367   3 
3  Rv9 v/Gartnerløkka 1700‐1800  rosa  4480 4800 321   3 
4  Lundsbroa 0600‐0700  hvit  5201 5421 221   1 
4  Lundsbroa 0700‐0800  hvit  5422 5908 487   3 
4  Lundsbroa 0800‐0900  hvit  5909 6350 442   3 
4  Lundsbroa 1100‐1200  blå 2851 3150 300   2 
4  Lundsbroa 1200‐1300  blå 3151 3450 300   2 
4  Lundsbroa 1500‐1600  rosa  4801 5194 394   2 
4  Lundsbroa 1600‐1700  rosa  5195 5544 350   2 
4  Lundsbroa 1700‐1800  rosa  5545 5850 306   2 
5  Torridalsveien 0600‐0700  hvit  6351 6543 193   1 
5  Torridalsveien 0700‐0800  hvit  6544 6966 423   2 
5  Torridalsveien 0800‐0900  hvit  6967 7350 384   2 
5  Torridalsveien 1100‐1200  blå 3451 3725 275   2 
5  Torridalsveien 1200‐1300  blå 3726 4000 275   2 
5  Torridalsveien 1500‐1600  rosa  5851 6188 338   2 
5  Torridalsveien 1600‐1700  rosa  6189 6487 300   2 
5  Torridalsveien 1700‐1800  rosa  6488 6750 263   2 
6  Bjørndalssletta 0600‐0700  hvit  7351 7552 202   1 
6  Bjørndalssletta 0700‐0800  hvit  7553 7996 444   3 
6  Bjørndalssletta 0800‐0900  hvit  7997 8400 404   2 
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6  Bjørndalssletta 1100‐1200  blå 4001 4275 275   2 
6  Bjørndalssletta 1200‐1300  blå 4276 4550 275   2 
6  Bjørndalssletta 1500‐1600  rosa  6751 7106 356   2 
6  Bjørndalssletta 1600‐1700  rosa  7107 7423 317   2 
6  Bjørndalssletta 1700‐1800  rosa  7424 7700 277   2 
7  Ålefjærveien 0600‐0700  hvit  8401 8573 173   1 
7  Ålefjærveien 0700‐0800  hvit  8574 8954 381   2 
7  Ålefjærveien 0800‐0900  hvit  8955 9300 346   2 
7  Ålefjærveien 1100‐1200  blå 4551 4800 250   2 
7  Ålefjærveien 1200‐1300  blå 4801 5050 250   2 
7  Ålefjærveien 1500‐1600  rosa  7701 8019 319   2 
7  Ålefjærveien 1600‐1700  rosa  8020 8303 284   2 
7  Ålefjærveien 1700‐1800  rosa  8304 8550 247   2 
8  Søm 0600‐0700  hvit  9301 9425 125   1 
8  Søm 0700‐0800  hvit  9426 9700 275   2 
8  Søm 0800‐0900  hvit  9701 9950 250   2 
8  Søm 1100‐1200  blå 5051 5225 175   1 
8  Søm 1200‐1300  blå 5226 5400 175   1 
8  Søm 1500‐1600  rosa  8551 8775 225   1 
8  Søm 1600‐1700  rosa  8776 8976 200   1 
8  Søm 1700‐1800  rosa  8977 9150 174   1 
9  E18 Hånes 0600‐0700  hvit  9951 10277 327   2 
9  E18 Hånes 0700‐0800  hvit  10278 10996 719   4 
9  E18 Hånes 0800‐0900  hvit  10997 11650 654   4 
9  E18 Hånes 1100‐1200  blå 5401 5875 475   3 
9  E18 Hånes 1200‐1300  blå 5876 6350 475   3 
9  E18 Hånes 1500‐1600  rosa  9151 9750 600   3 
9  E18 Hånes 1600‐1700  rosa  9751 10283 533   3 
9  E18 Hånes 1700‐1800  rosa  10284 10750 467   3 

10  Rona 0600‐0700  hvit  11651 11852 202   1 
10  Rona 0700‐0800  hvit  11853 12296 444   3 
10  Rona 0800‐0900  hvit  12297 12700 404   2 
10  Rona 1100‐1200  blå 6351 6625 275   2 
10  Rona 1200‐1300  blå 6626 6900 275   2 
10  Rona 1500‐1600  rosa  10751 11106 356   2 
10  Rona 1600‐1700  rosa  11107 11423 317   2 
10  Rona 1700‐1800  rosa  11424 11700 277   2 
11  Barstølveien 

v/Timenes 

0600‐0700  grønn 1 192 192   1 

11  Barstølveien 

v/Timenes 

0700‐0800  grønn 193 615 423   3 

11  Barstølveien 

v/Timenes 

0800‐0900  grønn 616 1000 385   2 

11  Barstølveien 

v/Timenes 

1100‐1200  grønn 1001 1310 310   2 

11  Barstølveien 

v/Timenes 

1200‐1300  grønn 1311 1619 310   2 

11  Barstølveien 

v/Timenes 

1500‐1600  grønn 1620 1958 339   2 
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11  Barstølveien 

v/Timenes 

1600‐1700  grønn 1959 2259 301   2 

11  Barstølveien 

v/Timenes 

1700‐1800  grønn 2260 2523 264   2 

12  Skjøringsmyra 0600‐0700  grønn 2524 2697 174   1 
12  Skjøringsmyra 0700‐0800  grønn 2698 3079 382   2 
12  Skjøringsmyra 0800‐0900  grønn 3080 3427 348   2 
12  Skjøringsmyra 1100‐1200  grønn 3428 3665 238   2 
12  Skjøringsmyra 1200‐1300  grønn 3666 3903 238   2 
12  Skjøringsmyra 1500‐1600  grønn 3904 4224 321   2 
12  Skjøringsmyra 1600‐1700  grønn 4225 4510 286   2 
12  Skjøringsmyra 1700‐1800  grønn 4511 4760 250   2 
13  Barstølv. v/Dyreparken 0600‐0700  grønn 4761 4852 92   1 
13  Barstølv. v/Dyreparken 0700‐0800  grønn 4853 5053 201   1 
13  Barstølv. v/Dyreparken 0800‐0900  grønn 5054 5236 183   1 
13  Barstølv. v/Dyreparken 1100‐1200  grønn 5237 5379 143   1 
13  Barstølv. v/Dyreparken 1200‐1300  grønn 5380 5522 143   1 
13  Barstølv. v/Dyreparken 1500‐1600  grønn 5523 5683 161   1 
13  Barstølv. v/Dyreparken 1600‐1700  grønn 5684 5825 142   1 
13  Barstølv. v/Dyreparken 1700‐1800  grønn 5826 5950 125   1 
14  Colorline    grønn 5951 6250 300    
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