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Forord 

Transportetatene har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide byutredninger som skal 

belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle målet om at veksten i persontransporten i de større 

byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, (også kalt nullvekstmålet for persontransport med 

bil). Statens vegvesen Region sør har i 2017 arbeidet med å utarbeide dette kunnskapsgrunnlaget 

(trinn 1 i utredningsarbeidet). I 2018 skal det arbeides videre med disse problemstillingene (trinn 2). 

Norconsult har bistått Statens vegvesen Region sør i å utarbeide kunnskapsgrunnlaget knyttet til 

nullvekstmålet for personbil for Kristiansandsregionen. Den foreliggende rapporten er en 

dokumentasjon av det arbeidet Norconsult har utført i 2017 (trinn 1). Rapporten presenterer 

beregnede og anslåtte effekter av en rekke mulige virkemidler som kan bidra til at nullvekstmålet for 

personbiltrafikken oppnås i Kristiansandsregionen. Statens vegvesen utarbeider en egen rapport der 

de mest relevante resultatene fra denne dokumentasjonsrapporten er inkludert og oppsummert. 

Analysearbeidet er planlagt videreført i 2018 (trinn 2). 

Arbeidet med rapporten har skjedd i nær kontakt med oppdragsgiver, der Cecilie Gunnufsen har vært 

kontaktperson. Vi har hatt en rekke gode diskusjoner med oppdragsgiver, der også Sindre Levinsen, 

Nebojsa Doder og Toni Sinnes har deltatt. 

Arbeidet i Norconsult har vært ledet av Linda Alfheim og i perioden mars til august 2017 av Frode 

Voldmo. For øvrig har en rekke medarbeidere i Norconsult deltatt i arbeidet: Michele Delapaz, Einar 

Bowitz, Kristine Prestrud, Linda Stokke, Johan Kristian Kvernland, Ivar Kufås og Hans Petter Duun. 

 

 

 

 

Sandvika, desember 2017 
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 Innledning 

 Byutredninger 

Det er stor oppmerksomhet på byene i den nasjonale transportpolitikken. De ni største byregionene 

kan inngå bymiljøavtaler med staten forutsatt at de forplikter seg til å oppfylle nullvekstmålet for 

persontransport med bil. 

 

Som grunnlag for bymiljøavtalene skal det gjennomføres byutredninger [1]. Byutredningene har to 

formål: Byutredningene er et krav for å inngå bymiljøavtaler som er basert på Nasjonal transportplan 

(NTP) 2018-2029. I tillegg skal byutredningene være et bidrag til arbeidet med neste revisjon av 

Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). 

Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene i oppdrag å gjennomføre byutredninger for å få et 

grunnlag for forhandlinger og reforhandlinger av bymiljøavtaler. Byutredningene skal svare ut 

utredningsbehovet knyttet til inngåelse av bymiljøavtaler på en enklere måte enn ved å gjennomføre 

en hel Konseptvalgutredning (KVU). 

Byutredningene skal bygge på tidligere gjennomførte KVU'er for byene og de konklusjonene som ble 

gjort av regjeringen etter ekstern kvalitetssikring (KS1). Fordi disse KVU'ene ble utarbeidet før 

nullvekstmålet ble vedtatt, skal byutredningene vise hvilke supplerende strategier og virkemidler som 

kan føre til at nullvekstmålet for persontransport med bil nås. 

Arbeidet med byutredninger skal ferdigstilles i to trinn. Trinn 1 skal ligge til grunn for forhandlinger som 

bymiljøavtaler og skal ferdigstilles i løpet av 2017. Trinn 2 skal være et bidrag for neste rullering av 

Nasjonal transportplan. 

Tidsperspektivet for analysene i byutredningene er 2030, men byutredningene skal også sees i et mer 

langsiktig perspektiv. 

 Byutredning for Kristiansandsregionen 

Byutredningen for Kristiansandsregionen skal gi et samlet bilde av utfordringene i 

Kristiansandsregionen og svare ut utredningsbehovet knyttet til inngåelse av en bymiljøavtale [2]. 

Byutredningen skal belyse hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målet om nullvekst for 

persontransport med bil. Nullvekstmålet skal nås i bymiljøavtalens avtaleperiode. Utredningen skal ha 

en enklere form enn en Konseptvalgutredning (KVU). 

I sammensetningen av investeringstiltak skal anbefalt konsept i KVU for Kristiansandsregionen [3] og 

Grunnlagsdokumentet for bymiljøavtale for Kristiansandsregionen [4] være et utgangspunkt. 

I mandatet for byutredning i Kristiansandsregionen [2] står det at Bymiljøavtalen bør avgrenses til et 

geografisk område der det er relevant og rasjonelt å legge til grunn nullvekstmålet for persontransport 

med bil. Det står videre at denne problemstillingen bør belyses i byutredningen. 

Nullvekstmålet for persontransport med bil: 

Veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing. 

Tiltak som bidrar til å nå nullvekstmålet har effekt på klima og lokal luftkvalitet, men det er også viktig at 

tiltakene bidrar til effektiv arealutnyttelse og god byutvikling [1]. 
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 Norconsults rolle i arbeidet med Byutredning for Kristiansandsregionen 

Norconsult har fått i oppdrag å bistå Statens vegvesen Region sør i arbeidet med kalibrering og 

kvalitetssikring av transportmodellen DOM Agder, beregninger og analyser samt å utarbeide en 

rapport. Formålet med arbeidet til Norconsult er å bistå med faglig kompetanse og råd i arbeidet med 

Byutredning for Kristiansandsregionen. 

Arbeidet med kalibrering og kvalitetssikring av DOM Agder er dokumentert i en egen fagrapport [5]. 

Som grunnlag for arbeidet med beregninger og analyser, er det tatt utgangspunkt i metodeveileder og 

retningslinjer gitt av Statens vegvesen Vegdirektoratet [6]. 

Det er gjennomført analyser av en rekke ulike virkemidler som kan bidra til å nå nullvekstmålet. 

Virkemidlene omfatter tiltak som er analysert med transportmodellen, som biltrafikkregulerende tiltak 

og infrastrukturtiltak på veg, tiltak knyttet til kollektivtilbud og kollektivinfrastruktur, arealbruk og 

tilrettelegging for gående og syklende. Utvalgte virkemidler er satt sammen til virkemiddelpakker. 

Målet er at hver enkelt virkemiddelpakke skal oppnå nullvekst, samtidig som totalmobiliteten 

opprettholdes. Selv om transportmodellen som er benyttet ivaretar de viktigste effektene på 

befolkningens reisevalg, er det en del sammenhenger som modellene ikke eller liten grad klarer å 

ivareta. Det gjøres derfor vurderinger av eventuelle tilleggseffekter av virkemidlene og 

virkemiddelpakkene som kan forventes, utover de effektene som beregnes med transportmodellen. 

I tillegg er det gjennomført samfunnsøkonomiske analyser av de relevante virkemiddelpakkene. Disse 

analysene omfatter prissatte samfunnsøkonomiske nyttevirkninger i form av bedre kollektivtransport, 

mindre bilkøer, bedre luftkvalitet og andre forhold. Nyttevirkningene er sett i sammenheng med de 

samfunnsøkonomiske kostnadene i form av blant annet investeringer i infrastruktur, kostnader ved 

drift av kollektivtilbudet og kostnader for trafikantene ved bompenger eller andre former for 

trafikantbetaling. 

Undervegs i arbeidet er det oversendt foreløpige beregningsresultater og arbeidsnotater knyttet til 

ulike problemstillinger. 

Statens vegvesen sine vurderinger er presentert i en egen rapport, som i stor grad bygger på denne 

dokumentasjonsrapporten fra Norconsult. 

 Trafikale utviklingstrekk og utfordringer 

Selv om biltrafikken gjennom bompengeringen i Kristiansand har endret seg lite de senere årene1, har 

det samlede trafikkarbeidet med personbil (antall kjøretøykilometer) i kommunen likevel etter alt å 

dømme vært økende. I den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 [7] utgjorde antall bilturer 

(bilfører) 51 prosent av alle daglige reiser i Kristiansand, jf. Figur 1-1. Dette er en økning på tre 

prosentpoeng siden 2009. I tillegg vokste befolkningen i Kristiansand kommune med 5,5 prosent i 

samme periode, noe som betyr at samlet antall turer med personbil har økt. Det tilsier at også 

trafikkarbeidet med personbil har økt. 

Bilførerandelen er høyere i de mindre tettbygde omegnskommunene enn i Kristiansand. Andelen var 

70 prosent i Vennesla, 63 prosent i Sogne/Songdalen og 61 prosent i Lillesand/Birkenes, altså ti til 19 

prosentpoeng høyere enn i Kristiansand. I Kristiansand sentrum er andelen bilfører bare 35 prosent. 

Dette illustrerer at andre framkomstmidler enn personbil er mer attraktivt å benytte desto mer tettbygd 

et område er. 

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

hentet fra [7]. 

Kollektivandelen i Kristiansand var i 2013/14 den samme som i 2009, men svakt lavere enn i 2005. 

Kristiansands kollektivandel på syv prosent i 2013/14 var marginalt lavere (ett prosentpoeng) enn 

gjennomsnittet for byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 

Imidlertid har den betydelige satsingen Kristiansand har gjort for å øke andelen som sykler, gitt gode 

resultater. Mens andelen som syklet i 2005 var syv prosent, var andelen økt til ti prosent i 2013/14. 

Dette gjør at Kristiansand ligger på topp blant norske byer når det gjelder sykling. 

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger viser fortsatt sterk befolkningsvekst i Kristiansand og 

særlig i omegnskommunene. Dette, kombinert med fortsatt sannsynlig inntektsvekst, utgjør sterke 

drivkrefter i retning av økt personbiltrafikk i framtiden. Analyser og vurderinger av en rekke tiltak for å 

forhindre en slik utvikling, utgjør innholdet i denne rapporten. 
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 Metode og analyseverktøy 

I arbeidet med byutredningene er det gitt føringer for hvordan analysene skal gjennomføres. De 

tverretatlige persontransportmodellene (RTM2) er benyttet for beregning av trafikale effekter, mens 

analyseverktøyet Effekt er benyttet for nyttekostnadsanalysen3. I dette kapittelet presenteres 

metodikken som ligger til grunn for beregningene og analyseverktøyene som er benyttet. 

 Prinsipper for beregninger 

I retningslinjene for metodebruk og analyser i byutredningene [6], er det gitt føringer for hvordan 

transportanalysen og nyttekostnadsanalysen skal gjennomføres. Arbeidet har vært rettet mot å 

analysere virkningen av ulike tiltak og kombinasjoner av tiltak på veksten i personbiltrafikken fra 2016 

til 2030. 

 Transportanalysen 

Transportanalysen gir svar på hvilke trafikale konsekvenser som oppstår som følge av ulike tiltak som 

påvirker reisetid og/eller reisekostnad. Konsekvensene er definert som differansen mellom et 

tiltaksalternativ og et sammenligningsalternativ. 

For alle tiltak i transportanalysen skal både nullalternativet og KVU/Bypakke legges til grunn. 

Transportanalysen gjennomføres ved at ulike virkemidler analyseres separat før disse settes sammen 

i virkemiddelpakker. Virkemidlene bygges opp trinnvis for å kunne isolere enkelteffekter. 

Alle alternativ utenom nåsituasjonen beregnes for 2030. Sammenligningsalternativet for de trafikale 

analysene er Nåsituasjon 2016. 

Nullalternativet inneholder tiltak som ligger inne i handlingsplanen til Nasjonal Transportplan 2014-

2018. Alternativet KVU/ Bypakke inkluderer i tillegg tiltak som bygger på anbefalt konsept i KVU for 

Kristiansandregionen. Alle beregninger av enkelte virkemidler og virkemiddelpakker gjøres med 

utgangspunkt i tiltakene i KVU/ Bypakke. 

 

 

 

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

                                                      
2 RTM=RegionalTransportModell 
3 Begrepene Nyttekostnadsanalyse og Prissatte konsekvenser brukes i denne rapporten som synonymer. 

KVU/Bypakke = BMA-grunnlaget 

I Byutredning Kristiansandsregionen [25], er KVU/Bypakke omtalt som BMA-grunnlaget. 
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Figur 2-1: Prinsipper for hvordan beregningene i transportanalysen skal legges opp. 

 Nyttekostnadsanalysen 

Nyttekostnadsanalysen tallfester alle positive og negative effekter av et tiltak i kroner så langt det lar 

seg gjøre. 

Sammenlikningsalternativet for nyttekostnadsanalysene er nullalternativet. Det gjennomføres 

nyttekostnadsanalyse av KVU/Bypakke i tillegg til virkemiddelpakkene. Beregningsgangen for 

nyttekostnadsanalysen er illustrert i Figur 2-2. 

I de tiltakspakkene der arealbruksendringer inngår, gjennomføres det ikke nyttekostnadsanalyse. 

Modellsystemet fanger opp trafikale effekter som følge av endret arealbruk. Modellsystemet er 

imidlertid ikke egnet til å analysere samfunnsøkonomiske konsekvenser av endret arealbruk. Den 

samme arealbruken må ligge til grunn i både tiltaksalternativet og nullalternativet når trafikantnytten 

beregnes [6]. 

 
Figur 2-2: Prinsippene for hvordan beregningene i nyttekostnadsanalysen skal legges opp. 
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 Nullvekstmålet 

Trafikkutviklingen i bymiljøavtalene skal måles med enheten trafikkarbeid (kjøretøykilometer). 

Begrunnelsen for valg av trafikkarbeid som måleenhet, i motsetning til transportarbeid 

(personkilometer), er at trafikkarbeid tar hensyn til at økt samkjøring også kan være en veg til 

nullvekstmålet, i tillegg til kollektivtransport, sykling og gåing [8]. 

Trafikkarbeidet er ikke basert på reelle trafikkregistreringer, men på resultater fra transportmodellen 

som er kalibrert slik at den stemmer godt med tilgjengelige tellinger av biltrafikk og 

kollektivpassasjerer4. 

Nullvekstmålets referanseår er Nåsituasjon 2016. Nullvekstmålet oppnås dersom trafikkarbeidet som 

omfattes av dette målet ikke er høyere i 2030 enn i 2016. 

Det er bestemt at gjennomgangstrafikk5 og trafikkarbeid knyttet til offentlig og privat tjenestetransport 

(mobile tjenesteytere) og trafikkarbeid knyttet til lett og tung næringstransport skal holdes utenom 

nullvekstmålet. Dette betyr at det aksepteres vekst i denne unntakstrafikken. 

Beregninger viser at i gjennomsnitt står mobile tjenesteytere for 11 prosent av trafikkarbeidet nasjonalt 

[6]. Den samme andelen benyttes for det enkelte byområde. For fremtidig situasjon beregnes 

trafikkarbeidet fra mobile tjenesteytere ved å framskrive dagens trafikkarbeid med samme vekst som 

folketallet i Statistisk sentralbyrås middelframskriving av befolkningen (MMMM). 

 Områder for nullvekstmål 

I mandatet for bymiljøavtalen i Kristiansand [2] står det at "Bymiljøavtalen bør avgrenses til et 

geografisk område der det er relevant og rasjonelt å legge til grunn nullvekstmålet for persontransport 

med bil". I Grunnlagsdokumentet [4], står det at "Det regionale samarbeidet dekker alle de syv 

kommunene, men det foreslås at selve måleområdet dekker et mindre geografisk areal. Dette fordi 

bosettingsmønsteret er klart sentrert til Kvadraturen, de bynære områdene og de omkringliggende 

kommunesentrene. Måloppnåelsen må ses i direkte sammenheng med hvor det er rasjonelt å sette 

inn tiltak og hvor tiltakene har størst effekt på nullvekstmålet. Samtidig kan avtaleområdet inkludere 

omkringliggende kommuner da blant annet arealpolitikken i disse kommunene påvirker mulighetene 

for å oppfylle nullvekstmålet." Fordi man i Kristiansandsregionen har hatt et langt samarbeid mellom 

kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla6 for å oppnå 

en effektiv og miljøvennlig transportavvikling, utgjør disse kommunene avtaleområdet for 

Byutredningen for Kristiansandsregionen. Avtaleområdet er imidlertid stort og med til dels spredt 

befolkning.  

Kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne har vedtatt å slå seg sammen. Den sammenslåtte 

kommunen betegnes i denne rapporten som Storkommunen. Resultater for trafikkarbeidet er tatt ut for 

både avtaleområdet og for storkommunen. 

Avtaleområdet og storkommunen er vist i Figur 2-3. 

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

 Analyseverktøy 

 Transportmodeller og delområdemodellen for Agderfylkene 

Transportmodellen beskriver kvantitativt hvordan transporttilbudet og andre faktorer påvirker 

trafikketterspørselen i et framtidig beregningsår. Transportmodellene beregner antall reiser på et 

detaljert geografisk nivå7 fordelt på reiseformål, reisemåte, og vegvalg (reiserute). 

Modellene bygger på detaljerte inngangsdata for befolkning og arbeidsplasser på grunnkretsnivå. På 

grunnlag av estimerte atferdssammenhenger basert på reisevanedata, er det i modellene etablert 

atferdssammenhenger for befolkningens reiser, dvs. hvordan etterspørsel etter reiser for befolknings-

grupper, som f.eks. reiseomfang, reisemål, reisemåte, avhenger av hvilket transporttilbud de har. 

Persontransportmodellene er estimert på data fra ett bestemt år (tverrsnittsdata) og vil beskrive 

individers preferanser på et gitt tidspunkt. 

I modellen kan man gjøre endringer i forutsetninger for å analysere den isolerte effekten av 

endringene, for eksempel endringer i kjøretider og -avstander langs veg, endring i kostnader ved bom 

og parkering, samt reisetider, avgangsfrekvenser og priser for kollektivtransport. Modellene er derfor 

godt egnet til å beregne forskjellene mellom ulike tiltaksalternativer. Transportmodellene er per i dag 

det mest komplette beregningsverktøyet for analyser av transporttiltak på detaljert geografisk niva8. 

De benyttede transportmodellene ivaretar mange viktige sammenhenger som det ikke vil være mulig å 

håndtere ved hjelp av enklere metoder. Som enhver modell, er også den benyttede transportmodellen 

en forenkling av en kompleks og uoversiktlig virkelighet. Selv om modellene har sine mangler, er det 

verdt å fremheve at de er etablert på bakgrunn av omfattende statistiske analyser av store mengder 

                                                      
7 Transportmodellene beregner antall reiser mellom alle soner som er spesifisert i modellen. I modellene som benyttes her, er 
sonene grunnkretser. 
8 Dette innebærer endringer i antall reiser, fordeling av reiser mellom soner, fordeling av reiser på reisemidler og reisehensikter 
og fordeling på ruter og ulike kollektive reisemidler. 
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historiske data. Modellene gir følgelig på detaljert nivå uttrykk for helt sentrale egenskaper ved de 

preferanser, årsakssammenhenger og drivkrefter som påvirker befolkningens transportatferd. 

De viktigste eksogene (gitte) forutsetninger i transportmodellene er: 

- Befolknings- og sysselsettingsutvikling 

- Arealbruk (fordeling av bosatte og arbeidsplasser i ulike områder) 

- Rammebetingelser for parkering 

- Inntektsutvikling 

- Brukerbetaling (billettpriser, bompenger, parkeringskostnader) 

- Transporttilbud 

Det er i regi av transportetatene utviklet et persontransportmodellsystem som består av modeller for 

lange personreiser (over 70 km) som dekker hele Norge (den nasjonale persontransportmodellen, 

NTM) og modeller for korte personreiser (under 70 km) for fem regioner (regionale 

persontransportmodeller, RTM). 

Modellene behandler bostedsbaserte reiser foretatt av personer over 13 år bosatt i Norge. 

Modellsystemet inneholder en bilholdsmodell og en modell for skolereiser. Bilholdsmodellen beregner 

tilgangen til bil på grunnlag av prognoser for alderssammensetning, førerkortinnehav og inntekt. 

Beregninger av bilholdsmodellen gjennomføres før beregninger med transportmodellene. I 

skolemodellen beregnes bilturer, kollektivturer og gangturer (under 70 km) basert på antall elev- og 

studieplasser i de ulike sonene.  

Den nasjonale persontransportmodellen (NTM6) har en mer aggregert soneinndeling og et mindre 

detaljert transportsystem enn de regionale persontransportmodellene (RTM). 

Modellsystemet opererer med såkalte faste matriser for en del reiser. Disse reisene er faste tall som 

angis utenfor modellen. Dette gjelder:  

- Godsturer i form av antall tunge kjøretøy langs veg 

- Tilbringerturer til/fra flyplasser fordelt på bil og kollektiv 

- Turer til/fra Sverige (lange reiser, behandles som fritidsreiser i modellsystemet) 

- Korte turer som går til steder i modellområdet fra steder utenfor modellområdet, eller turer 

som bare passerer gjennom modellområdet9. 

Antall reiser som omfattes av de faste matrisene endres ikke som følge av virkemiddelbruk, men 

virkemiddelbruken kan påvirke reiseruter og vegvalg for disse reisene.  

Det er viktig å presisere at transportmodellene er forenklinger av trafikantenes atferd, og de tar 

utgangspunkt i en rekke forutsetninger som ikke gjelder fullt ut. Beregningsresultatene vil derfor være 

beheftet med usikkerhet. En del av usikkerheten kan tilskrives usikkerheter knyttet til forutsetninger 

som legges til grunn, særlig: 

 Befolkningsvekst og inntektsvekst. Anslag for befolkningsvekst og fordeling av denne 

innenfor analyseområdet har stor betydning for samlet trafikkvekst, og i enda større grad 

for fordeling av trafikkveksten på områder. Disse faktorene berører nullalternativet og 

konseptene omtrent på samme måte. 

 Arealbruk. Transportberegningene bygger på en bestemt utvikling i arealbruken, og 

eventuelle endringer i arealbruken må legges inn som en forutsetning for 

transportberegningene. 

 Preferanser. Transportmodellene estimeres basert på reisevaneundersøkelser for et gitt 

år. Teknologiske endringer og endringer i samfunnsstrukturer vil på lang sikt kunne gi 

endringer i folks preferanser. Dette vil i begrenset grad fanges opp av transportmodellene. 

 Kort/Lang sikt. Jo lenger fram i tid analysen gjøres, jo større vil også usikkerheten knyttet 

til beregningene være. 

                                                      
9 Matrisene for disse reisene kalles buffermatriser. 
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 Kvalitative aspekter ved kollektivtilbudet (som f.eks. trengsel ombord på kollektive 

reisemidler, sitteplasser/komfort og regularitet/pålitelighet) er ikke inkludert i 

transportmodellene som egne variabler. Effekter av slike tiltak må anslås utenfor 

modellene. 

For byutredning Kristiansandsregionen benyttes RTM versjon 3.12 og delområdemodellen for 

Agderfylkene (DOM Agder). DOM Agder har ingen bufferområde slik at kjerneområdet til modellen 

utgjør hele modellens utstrekning. DOM Agder består totalt av 849 grunnkretser og omfatter området 

vist i Figur 2-4. 

 
Figur 2-4: Modellområdet for DOM Agder. 

Det er gjort et omfattende arbeid knyttet til kalibrering og kvalitetssikring av DOM Agder slik at den gir 

et mest mulig riktig trafikkbilde av Nåsituasjon 2016. Det er utarbeidet en egen 

dokumentasjonsrapport som beskriver dette arbeidet [5]. 

 Applikasjoner som inngår i transportmodellsystemet benyttet i arbeidet med 
byutredning for Kristiansandsregionen 

I tillegg til beregning av trafikale effekter ved hjelp av DOM Agder, er det benyttet applikasjoner 

(dataprogram) for uttak av spesielle resultater. Det gis en kort beskrivelse av disse her. 
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2.4.2.1 Applikasjon for å beregne kjøretøy- og personkilometer for et avtaleområde 

Trafikken knyttet til offentlig og privat tjenestetransport, lett og tung næringstransport og 

gjennomgangstrafikken skal unntas fra nullvekstmålet [6]. For å skille ut trafikken som omfattes av 

nullvekstmålet er det tatt i bruk en egen applikasjon som følger med modellsystemet. Applikasjonen 

beregner trafikkarbeid for bil og transportarbeid for de andre reisemidlene i modellen fordelt på turer 

som gjøres i, til, fra og utenfor avtaleområdet. Også næringstransport inngår i resultatene fra denne 

applikasjonen, men som separate tall. På denne måten kan trafikkarbeidet som foregår med personbil 

til/fra og innenfor avtaleområdet defineres, og gjennomgangstrafikken skilles ut. 

Resultatene fra denne applikasjonen inkluderer trafikk knyttet til mobile tjenesteytere. Denne trafikken 

må derfor trekkes fra. 

2.4.2.2 Applikasjon for uttak av nytte og kostnader – Inndata til Effekt 

Applikasjonen Nytte og kostnader består av Trafikantnyttemodulen og Kollektivmodulen. 

Trafikantnyttemodulen beregner endringer i trafikantnytten på grunnlag av endringer i reisetid, 

avstander og direktekostnader. Samtidig skal Trafikantnyttemodulen korrigere for verdsettingen av 

ressursbruken fra modellens enhetspriser for utkjørt distanse til offisielle enhetspriser. 

Kollektivmodulen beregner de totale billettinntektene og driftskostnadene for kollektivselskapene. 

Resultatdataene fra applikasjonen brukes inn i EFFEKT. 

I den siste modellversjonen (RTM v.3.12) er det to nye parametere som brukeren manuelt må 

definere: Andel som har månedskort10 og Antall turer per kort per døgn11. Andel som har månedskort 

benyttes både i Trafikantnyttemodulen og i Kollektivmodulen og påvirker på denne måten både 

trafikantnytten for de i tillegg til inntekter for kollektivoperatørene. 

2.4.2.3 Applikasjon for uttak av nettverksfiler – Inndata til Effekt 

Applikasjonen Statens vegvesen (EFFEKT) lager overføringsfil til EFFEKT med resultatene fra 

transportmodellberegningene. Denne inneholder data om trafikkvolum på lenker, lenkedefinisjonen 

(avstander, lenketype, kapasitet og kapasitetsklasse), antall gående og syklende spesifisert på 

reisehensikt, parkering- og bompengeinntekter samt prisnivå og periodelengde. Filen gir blant annet 

grunnlag til å etablere selve vegnettet i EFFEKT. 

 Nyttekostnadsanalyser og EFFEKT 

Basert på transportmodellanalysene gjøres det en analyse av prissatte samfunnsøkonomiske 

konsekvenser12 av virkemiddelpakker. De prissatte virkningene/konsekvensene av tiltakspakkene er 

beregnet ved bruk av Statens vegvesens beregningsverktøy EFFEKT (versjon 6.6.1) og bygger på 

transportmodellberegningene. Nytten for trafikantene (verdien av endret tidsbruk og kostnader) og for 

kollektivoperatører (endringer i kostnader og billettinntekter) beregnes i den såkalte 

trafikantnyttemodulen og kollektivmodulen. Samlede bompengeinntekter beregnes også i 

trafikantnyttemodulen. Det er dessuten gjort en tilleggsberegning av trafikantnytte – og 

provenyeffekter ved parkeringstiltak, basert på metodikk som er anbefalt i retningslinjene for 

byutredningene [6]. 

                                                      
10Andel som har månedskort innebærer andel som har 
 «Periodekort for minst 30 dager» av antall kollektivreiser som gjennomføres i modellområdet. Hentes fra reisevanedata. TØI 
har gjort dette for alle byområdene. 
11 Antall turer per kort per døgn viser til antall turer per månedskort per årsdøgn.  
12 I henhold til Statens Vegvesens veileder i samfunnsøkonomiske analyser, omfatter en samfunnsøkonomisk analyse en 
analyse av prissatte konsekvenser (dvs. der alle virkninger er målt i kroner) og en analyse av ikke-prissatte konsekvenser (der 
konsekvensene er beskrevet kvalitativt). Analyse av prissatte konsekvenser betegnes også ofte som nyttekostnadsanalyse 
(NKA). I denne rapporten brukes analyse av prissatte konsekvenser synonymt med nyttekostnadsanalyse.  
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De prissatte virkningene er analysert samlet for virkemiddelpakkene. Endringer i prissatt nytte og 

kostnader måles opp mot et nullalternativ som representerer en framskriving av dagens situasjon med 

tiltak som har fått bevilget midler eller ligger inne i NTP's handlingsprogram. 

Nytte- og kostnadselementer som inntreffer på ulike tidspunkt, skal veies sammen i analysen. Effekter 

som inntreffer langt inn i framtiden skal tillegges mindre verdi enn like store effekter som skjer i dag. 

Dette gjøres gjennom diskontering og bruk av en såkalt kalkulasjonsrente. For å kunne sammenligne 

konseptene er nytte og kostnad beregnet for hvert år i analyseperioden og diskontert til et felles 

sammenligningsår, her satt til 2030. Dette gjøres også for investeringskostnader og eventuelle andre 

effekter som skjer før 2030. Diskontering innebærer at årlig nytte langt fram i tid teller mindre i 

nåverdiberegningen enn effekter som skjer i nær framtid. 

De diskonterte nytte- og kostnadselementene for hvert år i analyseperioden blir til slutt summert. 

Denne summen (komponenter som bidrar til negativ nytte, har i beregningen negativt fortegn) kalles 

nåverdien.  

Årlig nytte (og kostnad) for de enkelte årene i analyseperioden er beregnet ved å legge til grunn en 

fortsatt trafikkvekst for den trafikken som ikke omfattes av nullvekstmålet, med utgangspunkt i 

transportmodellberegningene for 2030. Dette innebærer at det i beregningene er lagt til grunn samme 

vekst som i NTPs grunnprognoser for tyngre kjøretøy og personbiltransport som ikke er omfattet av 

nullvekstmålet. Personbiltrafikken for øvrig er forutsatt å holde seg på samme nivået som i 

beregningsåret, i tråd med målet om nullvekst i personbiltrafikken. 

Transportmodellen i kombinasjon med EFFEKT beregner nytte og kostnader for ulike grupper: 

• Trafikanter og transportbrukere: Nyttevirkninger i form av endret tidsbruk og økonomiske 

kostnader for kollektivreisende, bilister, syklister og gående (trafikantnytte). Helsevirkninger for 

gående og syklende. EFFEKT legger til grunn en samfunnsøkonomisk helsegevinst på om lag 

50 kroner per økte kilometer gange og om lag 25 kroner per økte kilometer sykling. Økte 

bompenger eller parkeringsavgifter (sideberegning) bidrar til å redusere trafikantnytten for 

bilister. Forbedringer i kollektivtilbudet gir nytte til kollektivreisende. Nyttevirkninger beregnes 

både for eksisterende trafikk (beregnet framtidig trafikk i nullalternativet) og overført trafikk 

som følge av tiltaket som analyseres.  

• Operatører (kollektivselskap, bomselskap og parkeringsselskap): Kollektivselskapene får 

økte kostnader dersom tiltaket innebærer økt kollektivtilbud, men også økte inntekter dersom 

det blir flere kollektivpassasjerer. Det forutsettes at det offentlige øker sine overføringer 

tilstrekkelig til at kollektivselskapenes overskudd ikke påvirkes, på bakgrunn av at 

billettinntekten per reise ligger betydelig under samlede kostnader per reise. Bomselskapene 

får økte inntekter dersom bompengesatsene settes opp. Inntektene fratrukket eventuelle 

endringer i driftskostnadene forutsettes overført til det offentlige, slik at operatørenes netto 

nytte ikke påvirkes av tiltakene (bompengeselskapet er et rent innkrevingsselskap for det 

offentlige). Økte parkeringssatser kan også være en del av virkemiddelpakkene. Det gir økte 

inntekter til parkeringsselskapene. Siden økte parkeringssatser antas å være en del av en 

kommunal politikk for å begrense bilbruken forutsettes det at de økte inntektene ikke blir 

værende i parkeringsselskapene, men kanaliseres videre til det offentlige.  

• Det offentlige: Det offentlige er definert som offentlig sektor utenom parkeringsselskap, 

kollektivselskap og bompengeselskap. Det offentlige må i utgangspunktet finansiere 

investeringskostnadene, noe som bidrar til redusert offentlig nytte. I tillegg må det offentlige 

øke sine overføringer til kollektivselskapene dersom disse får et inntektsunderskudd ved økt 

kollektivtilbud. Disse overføringene trekker offentlig nytte ned. Det offentlige får imidlertid økte 

overføringer fra bompengeselskap og parkeringsselskap, som reduserer det offentliges 

finansieringsbehov (bidrar til økt offentlig nytte). 

• Samfunnet for øvrig. Dette er en kategori som omfatter endringer i ulykkeskostnader og 

kostnader forbundet med utslipp til luft (NOx og CO2).  Nye og bedre veger og endret trafikk 

kan gi endringer i ulykker og dermed ulykkeskostnader. Ulykkeskostnadene beregnes i 

EFFEKT med enhetsverdier per dødsulykke, skadeulykke og også for materielle skader.  
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Ulykkesrisikoen varierer med vegtype og trafikkmengde. Utslippskostnadene beregnes basert 

på beregnede utslipp av CO2 og NOx, som igjen bygger på forutsetninger om motortyper i 

bilparken i framtiden. I EFFEKT ligger det inne en utviklingsbane for innføring av utslippsfrie 

kjøretøy (elbiler og hydrogenkjøretøy). Utslippene målt i tonn verdsettes med en pris per enhet 

utslipp av NOx og en CO2-pris som forutsettes å øke over tid.  

• Til slutt inngår den såkalte skattekostnaden. Skattekostnaden er et anslag på det 

samfunnsøkonomiske effektivitetstapet som oppstår ved økt offentlig finansieringsbehov. 

Offentlig finansiering av prosjekter innebærer i siste instans økte skatter. Det medfører 

forskjeller mellom samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk lønnsomhet, og bidrar dermed til 

at samfunnets ressurser styres bort fra den samfunnsøkonomisk beste tilpasningen. 

Eksempelvis kan inntektsskatten medføre at samfunnsøkonomisk lønnsomt arbeid ikke 

gjennomføres, fordi bedriftenes lønnskostnad avviker for mye fra lønnsmottakerens inntekt 

etter skatt. Skattekostnaden settes til 20 øre per krones endring i offentlig finansieringsbehov 

(endring i offentlig nytte). 

I denne rapporten har det vært nødvendig å gjøre flere beregninger utenfor EFFEKT fordi EFFEKT 

ikke ivaretar en rekke forhold og virkningsmekanismer som gjelder denne utredningen. 

Tiltakspakkene omfatter en del investeringer der EFFEKT ikke beregner årlige drifts- og 

vedlikeholdskostnader. Dette gjelder blant annet investeringer i bussterminaler, andre typer bygg, IKT-

systemer og i stor grad også sykkelveger og sykkelanlegg. For disse investeringene er det gjort 

skjønnsmessige anslag på årlige driftskostnader. 

I EFFEKT forutsettes inntekter fra parkeringsavgifter å bli værende i parkeringsselskapene. Som 

omtalt over, forutsettes det isteden i denne utredningen at økte parkeringsinntekter som følge av 

parkeringspolitikken, kanaliseres til det offentlige gjennom økte overføringer. 

I den samfunnsøkonomiske analysen er det de samlede bompengeinntektene som skal inngå i 

beregningene. Disse inntektene kommer delvis fra eksisterende bompengeprosjekt for å finansiere 

blant annet strekninger på E18 og E39 og delvis fra bompengeringen rundt Kristiansand. I 

samfunnsøkonomisk forstand er det likegyldig om disse kommer fra bompengeringen eller fra de 

øvrige bompengeprosjektene. 



 

 

Oppdragsnr.: 5171063   Dokumentnr.: R-5171063-2   Versjon: v1 

Byutredning Kristiansandsregionen  |  Dokumentasjonsrapport 

 

 

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-5171063-

2_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx 

2017-12-19  |  Side 19 av 105 

 

 Beregningsforutsetninger 

Det er lagt til grunn overordnete forutsetninger for beregningene, slik som framskriving av befolkning 

og arbeidsplasser, inntektsvekst og hvilket år beregningene skal gjennomføres for. I tillegg er det lagt 

til grunn forutsetninger som er spesifikke for henholdsvis transportanalysen og nyttekostnadsanalysen. 

Disse beregningsforutsetningene er omtalt i dette kapittelet. 

 Beregningsår 2030 

Det overordnete målet er at det skal oppnås nullvekst i trafikkarbeid for bil innen 2030. Beregningsåret 

for de trafikale effektene er derfor satt til 2030. 

 Inntektsvekst 

Økt inntekstveksten vil i transportmodellen gi økt bilhold og derved økt bruk av bil. 

Perspektivmeldingen 2017 fra Finansdepartementet som kom ut i mars 2017 [9] er lagt til grunn for 

realinntektsvekst per innbygger. Realinntektsveksten benyttes som grunnlag i 

etterspørselsberegningene av transport. Den årlige veksten vist i Tabell 3-1 gir en vekst i privat 

konsum per innbygger fra 2016 til 2030 på 27 prosent. 

Tabell 3-1: Utvikling i privat konsum per innbygger (MMMM). Årlige vekstrater hentet fra transportmodellen.  

Prognoseår 2016-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 

Årlig vekst 1.27 1.88 1.37 1.19 1.34 

 

 Framskriving av befolkning og arbeidsplasser 

Framtidig modellberegnet trafikk påvirkes av vekst i folketallet og arbeidsplasser. 

 Befolkning 

Statistisk sentralbyrå (SSB) framskriver årlig befolkningen basert på ulike forutsetninger om 

fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. For hver utviklingsbane legges det til grunn 

henholdsvis middels (M), lav (L) og høy (H) vekst i disse forutsetningene13. I modellberegningene for 

Nullalternativ 2030, som tjener som sammenligningsgrunnlag for virkningsberegningene senere, og 

KVU/bypakke 2030, som ligger til grunn for alle analysene av virkemidler og virkemiddelpakker, er 

Statistisk sentralbyrås midlere framskrivingsalternativ MMMM på kommunenivå lagt til grunn, jf. Tabell 

3-2. 

SSB's MMMM-framskriving for kommunen i Avtaleområdet er presentert i Tabell 3-2. Samlet sett 

innebærer framskrivingen en befolkningsvekst for avtaleområdet på 19 prosent fra 2016 til 2030. 

Veksten i omegnskommunene er ifølge framskrivingen sterkere enn i (dagens) Kristiansand 

kommune. Dette er et litt annet bilde enn i perioden 2000-2016, da Kristiansand hadde en 

befolkningsvekst som lå svakt over gjennomsnittet for avtaleområdet. 

 

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

http://www.ssb.no/folkfram/
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Tabell 3-2: Folketall i kommunene i avtaleområdet. Historisk og framskrevet i SSB's MMMM-alternativ. Antall 
innbyggere der ikke annet er angitt. 

 

2000 2016 2030 
Endring 

2000-2016 
Endring  

2016-2030 
Prosentvis endring 

2000-2016 
Prosentvis endring 

2016-2030 

Kristiansand 72 400  88 400  103 900  16 000  15 400  22% 17 % 

Lillesand 8 800  10 600  12 900  1 800  2 300  20% 22 % 

Vennesla 12 100  14 300  17 600  2 200  3 300  18% 23 % 

Songdalen 5 500  6 400  7 700  900  1 300  16% 20 % 

Søgne 8 900  11 300  13 900  2 400  2 600  27% 23 % 

Birkenes 4 300  5 100  6 600  800  1 500  19% 29 % 

Iveland 1 100  1 300  1 600  200  300  18% 23 % 

Sum alle kommuner14 113 100  137 400  164 100  24 300  26 600  21% 19 % 

Sum omegnskommuner15 40 700  49 000  60 300  8 300  11 300  20% 23 % 

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

Fordelingen av befolkningen på grunnkretsnivå spiller en viktig rolle for transportomfang og 

transportmønster. SSB's framskrivninger er gjort på kommunenivå. I beregningene for Nullalternativ 

2030 og KVU/bypakke 2030 er det lagt til grunn at befolkningen i hver grunnkrets øker prosentvis like 

mye som i kommunen som helhet. Dette er altså en teoretisk beregning av det framtidige 

bosettingsmønsteret i kommunene som ikke er forankret i kommunale planer eller vurderinger av om 

det er "ledig plass" til flere boliger i ulike deler av kommunen. Siden prosentvis befolkningsvekst er 

forutsatt å være den samme i alle grunnkretsene i kommunen, vil befolkningsveksten målt i antall 

personer bli størst i grunnkretsene der folketallet allerede er høyt. Det ligger således innbakt en 

fortetting av bosettingsmønsteret mellom 2016 og 2030 i Nullalternativ 2030 og KVU/bypakke 2030. 

 Arbeidsplasser 

SSB opererer ikke med framskrivinger av arbeidsplassdata. I transportmodellen foreligger det derfor 

kun data for antall arbeidsplasser i hver sone fordelt på ulike næringskategorier for et gitt år. 

Arbeidsplassdataene som ligger inne i transportmodellen (v3.12) representerer året 2014. 

Det er det det relative størrelsesforholdet mellom antall arbeidsplasser og andre sonedata (som f.eks. 

antall skoleplasser og antall hytter) i hver sone som styrer fordelingen av reiser til sonene i 

transportmodellen. Dersom arbeidsplasser for alle soner i et modellområde økes eller reduseres med 

samme prosentsats, vil det bety svært lite for reisemønsteret. Det vil derfor generelt bli feil dersom 

man oppdaterer noen enkeltsoner med nyere arbeidsplassdata uten å ta stilling til hva som skjer i 

andre soner ellers i modellområdet. Dette vil kunne påvirke attraktiviteten for disse enkeltsonene ved 

at det blir for mange reiser til disse sonene. Årstallet som antall arbeidsplasser oppgis i må derfor 

være likt for alle soner i hele modellområdet. 

Når man beregner fordelingen av trafikk i fremtidig situasjon er det ofte hensiktsmessig å benytte 

"dagens" tall for arbeidsplasslokalisering og antall arbeidsplasser. Dersom man imidlertid ønsker å se 

på endret arealbruk, bør det gjøres en framskriving av antall arbeidsplasser i alle soner i modellen i 

referansesituasjonen (nullalternativet) ved at disse blåses opp med en faktor i henhold til f.eks. 

demografi og sysselsetting. Dette er gjort for Nullalternativet 2030 og KVU/bypakke 2030, slik at 

virkemidler og virkemiddelpakker med endret fordeling av arbeidsplasser kan sammenlignes.  

For framskrivingen av arbeidsplasser er det lagt til grunn at samlet antall arbeidsplasser i hver 

kommune øker prosentvis like mye som befolkningen i yrkesaktiv alder (definert som personer 20-65 

år). Antall arbeidsplasser etter sektor på grunnkretsnivå er framskrevet med samme prosentsats som 

                                                      
14 Birkeland, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla. 
15 Birkeland, Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla. 
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for samlet antall arbeidsplasser. Som for befolkningsframskrivingen innebærer også denne 

framskrivingen av arbeidsplasser dermed en fortetting ved at det er sterkest absolutt vekst der det 

allerede er mange arbeidsplasser. 

De samme prinsippene gjelder for skoleplasser. 

En mer detaljert beskrivelse av framskriving av arbeidsplasser og skoleplasser er gitt i Vedlegg 1. 

 Beregningsforutsetninger for transportanalysen 

I transportanalysen er det en rekker forutsetninger som er lagt til grunn for samtlige 

modellberegninger. Disse forutsetningene er omtalt under. 

For å få frem variasjonen i antall reisende, reisehensikter og reisemiddelfordelingen over døgnet 

kjøres modellen med fire tidsperioder i etterspørselsmodellen. Dette betyr at det beregnes en 

kapasitetsavhengig etterspørsel som innebærer at den beregnede etterspørselen er avhengig av 

kapasitetssituasjonen i transportsystemet. I tillegg kjøres det med kapasitetsavhengig nettutlegging i 

rush, som innebærer at vegvalget påvirkes av belastningen på de ulike lenkene. Dette gjøres i en 

iterativ prosess der trafikkbelastningen i rushperioder brukes som grunnlag til å justere LoS-dataene16  

slik at den gir et mer reelt bilde av trafikkforholdene. De justerte LoS-dataene benyttes så i en ny 

beregning av etterspørsel og nettfordeling. I denne analysen kjøres modellen med åtte iterasjoner 

over etterspørselsmodell og 20 iterasjoner i nettfordeling av timer. Som tidsinndeling av resultat, 

benyttes timer som tidsenhet, som vil si at de beregnede etterspørselsmatrisene fordeles på 

enkelttimer (i rush). Nettfordelingen gjennomføres dermed kapasitetsavhengig i rushperioden og 

kapasitetsuavhengig i lavperioden. 

For hver beregning kjøres modellen med modellmodus kombinert. Det vil si at i bilholdsmodellen 

kjøres for hver beregning. I bilholdsmodellen benyttes blant annet LoS-data til å bestemme bilholdet, 

og en stor endring i LoS-data vil dermed kunne påvirke biltettheten i modellen. For å inkludere effekt 

av endret bilhold kjøres bilholdsmodellen for hvert beregningsalternativ. 

Vektingsfaktorer for sykkel er benyttet i beregningene. Standard på infrastruktur er kodet inn i 

sykkelvegnettet slik at effekter av sykkeltiltak modelleres nå på en bedre måte enn tidligere. 

Vektingsfaktorer gjenspeiler belastningen ved å sykle på ulike typer tilrettelegging, der lav verdi er 

minst belastende. I transportanalysen benyttes vektingsfaktor 1.0 for gang-/sykkelveg, 1.3 for 

sykkelfelt og 1.8 for veger uten sykkeltilrettelegging. Vektingsfaktorene samsvarer med det som er gitt 

i retningslinjene. 

I arbeidsreisemodellen foreligger parameteren LSMODE som er knyttet til valg av 

destinasjon/reisemiddelvalg. LSMODE er i retningslinjene [6] satt til verdien 0.6. Ved verdier lavere 

enn 1, vil destinasjonsvalget være «stivere» i arbeidsreisemodellen, samtidig som det medfører at 

konkurranseflatene mellom transportmidlene gitt destinasjon blir noe større. 

  

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

Tabell 3-3: Modelloppsett brukt i transportmodellberegningene. 

Modelloppsett 

RTM Region DOM Agder 

Modellmodus Kombinert 

Tidsinndeling av etterspørselsmodellen 4 tidsperioder (morgen + formiddag + ettermiddag + kveld) 

Tidsinndeling av resultat Timer (Kapasitetsavhengig i rush) 

Metode for beregning av tur+retur i LoS-data Separat beregning av kostnader i tur og retur 

Antall timer i rush 3 timer 

Antall iterasjoner over etterspørselsmodell 8 

Antall iterasjoner i nettfordeling av timer 20 

✓ Beholde skoleruter i nettfordeling og trafikantnytte 

✓ Beregne forsinkelse for kollektiv utenom kollektivfelt 

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

✓ Vektet GS-avstand i nettutlegging 

Vektingsfaktor sykkelfelt 1.3 

Vektingsfaktor uten sykkelveg 1.8 

LSMODE 0.6 

 

Godstrafikk og tilbringerreiser til flyplass håndteres som faste matriser i modellen. De framskrives til 

framtidig situasjon basert på NTPs grunnprognoser for person- og godstransport [10] [11]. 

Framskriving av godsmatrisen er basert på innenriks fylkesfordelt trafikkarbeid (gods) på veg, inkludert 

delen av import og eksport som transporteres på norsk område. Framskriving av tilbringerreiser til 

flyplass er basert på beregnet persontransportarbeid for lange reiser innenlands fordelt på 

transportformer (fly). 

Ved kjøring av Trafikantnytte- og Kollektivmodulen må andel som har månedskort og antall reiser per 

kort legges inn. Månedskortandelen som legges inn i applikasjon beskriver andelen av kollektivturene 

per dag som er utført med månedskort. For DOM Agder er denne andelen satt til å være 60 prosent17. 

Standardverdi for antall reiser per kort som ligger inne i modellen er to reiser per kort per dag. Denne 

verdien er benyttet i beregningene. 

                                                      
17 Andelen månedskort som er benyttet i beregningene av trafikantnytte og kollektivkostnader/-inntekter stemmer ikke overens 
med den andelen som ble oversendt av Vegdirektoratet 25.11.2017. Denne andelen var på 37 prosent (periodekort for minst 30 
dager) for modellområdet. Effektberegninger var da allerede gjennomført for Byutredning Kristiansand, og månedskortandelen 
på 60 prosent ble beholdt. Månedskortandelen på 60 prosent ble satt ut fra en skjønnsmessig vurdering basert på analyser av 
reisevanedata. I reisevanedataene kom det frem at andelen av de som gjør minst én kollektivreise og som har en eller annen 
form for kollektivkort ligger på 80 prosent i Kristiansand kommune og 79 prosent i avtaleområdet for byutredningen for 
Kristiansand. Andelen av de som gjør minst én kollektivreise og som har periodekort (inkludert de som har periodekort 0-30 
dager og de som har periodekort for minst 30 dager) ligger på 46 prosent for Kristiansand kommune og 43 prosent for 
avtaleområdet for byutredningen for Kristiansand. Andelen gitt av Vegdirektoratet er basert på andeler for hele modellområdet, 
samt kun for de med periodekort for minst 30 dager. Disse verdiene avviker derfor. Det har imidlertid ikke vært tid til å 
gjennomføre nye beregninger med annen månedskortandel. Høyere antatt månedskortandel vil isolert sett trekke resultatene i 
retning av redusert gjennomsnittlig reisekostnad. Dette vil kunne gi noe større tilbøyelighet til bruk av kollektivtransport som 
reisemiddel. Månedskortandelen som benyttes i beregningen av trafikant- og kollektivnytte påvirker imidlertid ikke 
etterspørselen etter reiser i modellsystemet. 
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 Beregningsforutsetninger for nyttekostnadsanalysen 

I den samfunnsøkonomiske analysen skal den samlede nytten i tiltakets levetid sammenlignes med 

kostnadene. Analyseperioden er den perioden hvor det i henhold til veilederen skal beregnes 

detaljerte nytte- og kostnadsstrømmer. Ifølge Retningslinjene for byutredningene [6] skal levetiden ved 

tiltakene settes til 40 år, det vil si det samme som analyseperioden. Det blir derfor ingen restverdi i 

beregningene. 

Nyttekostnadsanalysen tar utgangspunkt i beregnede trafikale effekter i 2030, som framskrives over 

analyseperioden. Det legges til grunn nullvekst i den personbiltrafikken som omfattes av 

nullvekstmålet, men fortsatt vekst i trafikken for mobile tjenesteytere og gjennomgangstrafikken. På 

den bakgrunn legges det til grunn en årlig trafikkendring på 0,11 % for lette kjøretøy i alle år etter 

2030. For tunge kjøretøy og busser brukes standard trafikkutvikling fra grunnprognosene. 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningene: 

 40 års analyseperiode 

 40 års levetid på anlegg 

 4 års anleggsperiode for investeringer, med start i 2025 

 Åpningsår 2030 for tiltakspakkene  

 2030 er sammenligningsåret for alle tiltakspakker (dvs det året effektene diskonteres til) 

 Skattekostnad 20 prosent (samfunnsøkonomisk tap per krones økning i offentlig 

finansieringsbehov på grunn av tiltaket) 

 Kalkulasjonsrente: 4 prosent. 

 Mva. for drift/vedlikehold og investering: 22 prosent 

 Felles prisnivå 2018 (alle resultater angis i 2018-priser) 

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

Tabell 3-4: Nøkkelforutsetninger i nyttekostnadsanalysen. 

Analyseelement Forutsetning 

Levetid  2030-2069 

Analyseperiode 2030-2069 

Oppstartsår (første hele driftsår) 2030 

Sammenligningsår (år det diskonteres til) 2030 

Beregningsår transportmodell 2030 

Kalkulasjonsrente 4 % 

Prisnivå for resultater 2018 

Anleggsperiode 2026-2029 

Årlig trafikkvekst 2030-2069 Lette: 0,1% (nullvekst for alle unntatt mobile tjenesteytere)  
Tunge: 1,7% til 2040; 0,9% deretter 
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 Beregning av Nåsituasjon 2016, Nullalternativ 

2030 og KVU/Bypakke 2030 

Nåsituasjon 2016 representerer referanseåret. Dette innebærer at trafikkarbeidet for personbil 

(utenom personbiltrafikk utført av mobile tjenesteytere) ikke skal øke utover det nivået som er i 2016. 

Trafikkarbeidet for 2016 beregnes med transportmodellen. Til grunn for disse beregningene ligger 

infrastruktur for 2016, herunder kollektivtilbud, kollektivtakster og bomstasjoner og -takster. Se 

Vedlegg 2 for detaljert beskrivelse av Nåsituasjon 2016. 

Nullalternativ 2030 representerer referansen for nyttekostnadsanalysen. Til grunn for disse 

beregningene ligger alle veg- og baneprosjekter som er gitt statlig bevilgning i perioden 2018 – 2023. 

Dette inkluderer både prosjekter som påbegynnes og åpnes. I tillegg er befolkningsvekst i tråd med 

Statistisk sentralbyrås middelframskriving (MMMM) og inntekstvekst fra Perspektivmeldingen 2017 [9] 

lagt til grunn. Vedlegg 2 gir en oversikt over forutsetninger og tiltak som ligger til grunn i Nullalternativ 

2030. 

KVU/bypakke 2030 skal inngå i alle virkemidler og virkemiddelpakker som analyseres18. I 

KVU/bypakke 2030 legges til grunn tiltakene beskrevet i grunnlagsdokument for bymiljøavtale for 

Kristiansandsregionen [4]. Prosjektporteføljen inkludert prinsippvedtaket om 50 prosent økning i 

bomtakstene og nye bomsnitt er lagt til grunn. Vedlegg 2 gir en oversikt over tiltak som ligger inne i 

KVU/bypakke 2030. 

Trafikkarbeidet for bil for Nåsituasjon 2016 ligger på 2 300 000 KjtKm per virkedøgn for avtaleområdet 

og 1 660 000 KjtKm per virkedøgn for storkommunen. Dette er sammenligningsverdiene for 

nullvekstmålet for henholdsvis avtaleområdet og storkommunen. 

Trafikkarbeidet for bil øker fram til 2030. Uten infrastrukturtiltak eller økonomiske restriksjoner for bil, 

vil trafikkarbeidet øke med nesten 24 prosent i avtaleområdet og 23 prosent i storkommunen 

sammenliknet med dagens situasjon, jf. Figur 4-1. Ved innføring av tiltak som ligger inne i 

Nullalternativ 2030, vil trafikkarbeidet reduseres. Vegtiltakene som ligger inne i nullalternativet gir økt 

etterspørsel etter bruk av bil, mens bomtiltakene tilknyttet Nye Veiers portefølje og E18 vil dempe 

veksten. I sum vil trafikkarbeidet for bil i Nullalternativ 2030 øke med 22,6 prosent i avtaleområdet og 

18,7 prosent i storkommunen sammenliknet med Nåsituasjon 2016. Den økte satsingen på kollektiv, 

gange og sykkel, og de økte bomutgiftene for biltrafikantene, som ligger inne i KVU/Bypakke 2030 vil 

redusere veksten i trafikkarbeidet for bil betydelig. Med tiltakene i Nullalternativ 2030 og KVU/Bypakke 

2030 vil trafikkarbeidet for bil øke med 12,5 prosent i avtaleområdet og 6,7 prosent i storkommunen 

sammenliknet med Nåsituasjon 2016. 

 

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

                                                      
18 Nullalternativ 2030 ligger til grunn for KVU/Bypakke 2030. 
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Reisemiddelfordelingen for sum alle reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og 

storkommunen er vist i Figur 4-2. I Nåsituasjon 2016 ligger bilførerandelen på 59 prosent både i 

avtaleområdet og i storkommunen. Bilførerandelen øker fram til 2030 med tiltakene som ligger inne i 

Nullalternativ 2030 til 61 prosent for både avtaleområdet og storkommunen. Tiltakene i KVU/Bypakke 

2030 reduserer bilførerandelen til 58 prosent for begge områdene. Andelen bilpassasjerer er høyere i 

Nåsituasjon 2016 (syv prosent) enn i Nullalternativ 2030 og KVU/Bypakke 2030 (seks prosent). 

Kollektivandelen er høyere i storkommunen enn i avtaleområdet. For Nåsituasjon 2016 ligger 

kollektivandelen på henholdsvis 11 prosent i avtaleområdet og 12 prosent i storkommunen. 

Kollektivandelen øker med ett prosentpoeng som følge av Nullalternativ 2030. Med KVU/Bypakke vil 

kollektivandelen øke til 14 prosent i avtaleområdet og 15 prosent i storkommunen. Både andelen gang 

og sykkel reduseres i fremtidig situasjon, både med Nullalternativ 2030 og KVU/Bypakke 2030. 

Figur 4-2: Reisemiddelfordeling for reiser til/fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen. 

Sum antall reiser øker fram mot 2030 når både Nullalternativ 2030 og KVU/Bypakke 2030 ligger til 

grunn. Økningen i antall reiser er størst for reiser med bil, jf. Figur 4-3. 
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Avtaleområdet: + 12,5 %

Storkommunen: + 6,7 %

59 %

59 %

7 %

7 %

12 %

11 %

16 %

18 %

6 %

6 %

S T O R K O M M UNE

A V T A L E O M R Å D ET

R e i semiddel for del ing - N å s i tua sjon 2016

Bilforer Bilpassasjer Kollektiv Gang Sykkel

61 %

61 %

6 %

6 %

13 %

12 %

15 %

16 %

5 %

5 %

S T O R K O M M UNE

A V T A L E O M R Å D ET

R e i semiddel for del ing - N u l lal ter na tiv 2030

Bilforer Bilpassasjer Kollektiv Gang Sykkel

58 %

58 %

6 %

6 %

15 %

14 %

16 %

17 %

5 %

5 %

S T O R K O M M UNE

A V T A L E O M R Å D ET

R e i semiddel for del ing - K V U/ By pak ke 2030

Bilforer Bilpassasjer Kollektiv Gang Sykkel



 

 

Oppdragsnr.: 5171063   Dokumentnr.: R-5171063-2   Versjon: v1 

Byutredning Kristiansandsregionen  |  Dokumentasjonsrapport 

 

 

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-5171063-

2_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx 

2017-12-19  |  Side 26 av 105 

 

 
Figur 4-3: Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen 
sammenliknet med Nåsituasjon 2016. 

Transportarbeidet for bil øker fra Nåsituasjon 2016 til KVU/Bypakke 2030 både for storkommunen og 

avtaleområdet, jf. Tabell 4-1. Transportarbeidet for de øvrige transportmidlene øker både i 

storkommunen og avtaleområdet, der transportarbeidet for kollektiv har størst økning. Sum 

transportarbeid per innbygger og sum turer per innbygger endres lite, men med en liten reduksjon i 

sum transportarbeid per innbygger i storkommunen. 

Tabell 4-1: Trafikkarbeid bil, transportarbeid fordelt på reisemiddel, sum transportarbeid per innbygger og sum 
turer per innbygger i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen for Nåsituasjon 2016 og KVU/Bypakke 2030. 

Per døgn Nåsituasjon 2016 KVU/Bypakke 2030 

Storkommunen Avtaleområdet Storkommunen Avtaleområdet 

Trafikkarbeid [KjtKm] personbil 1 660 000 2 300 000 1 780 000 6.7 % 2 590 000 12.5 % 

Transportarbeid [PKm] personbil 1 860 000 2 610 000 1 970 000 6.0 % 2 920 000 11.8 % 

Transportarbeid [PKm] kollektiv 550 000 720 000 800 000 44.1 % 1 080 000 49.7 % 

Transportarbeid [PKm] sykkel 130 000 140 000 140 000 4.5 % 150 000 4.8 % 

Transportarbeid [PKm] gange 110 000 140 000 130 000 9.7 % 150 000 10.6 % 

Sum transportarbeid [PKm] per 
innbygger 

  25.1 26.3 24.2 -3.6 % 26.2 -0.3 % 

Sum turer per innbygger*  3.5 3.2 3.5 0.1 % 3.2 0.2 % 

*Sum turer inkluderer ikke næringstransport, men inkluderer mobile tjenesteytere, da dette ikke er mulig å skille ut for antall turer. 
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 Virkemidler 

Målet med byutredningen er å gi en verktøykasse med virkemidler som kan brukes for å oppnå 

nullvekst i personbiltrafikken i Kristiansandregionen. Beregningene som er gjennomført viser at 

tiltakene som ligger til grunn for KVU/Bypakke 2030 ikke er tilstrekkelige for å nå nullvekstmålet i 

2030, hverken for avtaleområdet eller storkommunen, jf. kapittel 4. Det er derfor nødvendig å innføre 

ytterligere virkemidler. Det er gjennomført et omfattende arbeid med å analysere effektene av ulike 

virkemidler utover det som ligger til grunn i KVU/Bypakke 2030. Virkemidlene omfatter vegtiltak, 

kollektivtiltak, gange- og sykkeltiltak, bompengetiltak og parkeringstiltak. Beregningene viser at det 

ikke vil være tilstrekkelig med "positive" virkemidler i form av veg-, kollektiv-, gange- og sykkeltiltak, 

men at også restriktive tiltak for bilbruk vil være nødvendig for å oppnå nullvekst. Det er også 

gjennomført analyser av hvordan ulik utvikling i arealbruk vil påvirke trafikkarbeidet for bil. 

I samtlige beregninger av virkemidlene inngår både tiltak som ligger til grunn i Nullalternativ 2030 og 

KVU/Bypakke 2030, jf. kapittel 2.1.1. 

 Vegtiltak 

Det er få vegtiltak utover de som ligger inne i Nullalternativ 2030 og KVU/Bypakke 2030 som er 

analysert. Det er imidlertid gjennomført en analyse der Ytre Ringveg er tatt bort, og en analyse der 

kapasiteten for bil er redusert på E18/E39 på strekningen Varoddbrua-Breimyr. Ytre Ringveg har 

ingen merkbar innvirkning på trafikkarbeidet for bil i avtaleområdet, men bidrar til en liten økning i 

trafikkarbeidet for bil i storkommunen. Kapasitetsreduksjon for bil på E18/E39 mellom Varoddbrua og 

Breimyr bidrar til en liten reduksjon i trafikkarbeidet for bil både for avtaleområdet og for 

storkommunen. 

 Beskrivelse 

Ytre Ringveg ligger inne som en del av Nullalternativet 2030. Ytre Ringveg går rundt Kristiansand 

sentrum, fra Varoddbrua i øst til Breimyr i vest, jf. Figur 5-1. Ytre Ringveg er ment å avlaste trafikken 

gjennom Kristiansand sentrum samt å forbedre beredskapen og framkommeligheten for 

utrykningsetatene. 
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Figur 5-1: Ytre Ringveg, kartillustrasjon av vedtatt korridor [12]. Kilde: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18e39vigesogne/Nyhetsarkiv/anbefalt-

korridor-for-e18-e39-ytre-ringveg-er-klar. 

Redusert framkommelighet for bil på E18/E39 Varoddbrua-Breimyr er gjennomført ved å fjerne ett 

kjørefelt i begge retninger på strekningen og gjøre det om til kollektivfelt19, jf. Figur 5-2. 

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

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

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18e39vigesogne/Nyhetsarkiv/anbefalt-korridor-for-e18-e39-ytre-ringveg-er-klar
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18e39vigesogne/Nyhetsarkiv/anbefalt-korridor-for-e18-e39-ytre-ringveg-er-klar
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 Trafikale effekter 

 

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

 

Uten Ytre Ringveg vil trafikkarbeidet reduseres med 0,3 prosentpoeng innenfor avtaleområdet og med 

0,5 prosentpoeng innenfor storkommunen sammenliknet med KVU/bypakke. Med redusert 

framkommelighet for bil på E18/E39 mellom Varoddbrua og Breimyr vil trafikkarbeidet reduseres med 

0,9 prosentpoeng innenfor avtaleområdet og 1,1 prosentpoeng innenfor storkommunen. 

 

5.1.2.1 Uten Ytre Ringveg 

 

 

Endringen i samlet antall reiser ved å fjerne Ytre Ringveg er marginale, men det er en tendens til 

færre bilreiser og flere kollektiv-, gange- og sykkelreiser – både i avtaleområdet og i storkommunen, jf. 

Figur 5-4. Reduksjonen i antall bilreiser skjer internt i Kristiansand og mellom Kristiansand og 

nabokommunene Songdalen, Søgne, Lillesand og Vennesla. Det er en liten økning i interne bilreiser 

innenfor Søgne og Vennesla, jf. Tabell 5-1. Økningen i kollektiv-, gange- og sykkelreiser skjer internt i 

Kristiansand. 

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

Uten Ytre 
Ringvei

=

Marginale effekter på 
trafikkarbeidet for bil i 

Storkommunen. Ingen effekt i 
Avtaleområdet.

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +12,5 %

Storkommunen: +6,5 %
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Figur 5-4: Uten Ytre Ringveg. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og 
storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT]. 

 

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

Kristiansand Songdalen Søgne Lillesand Vennesla Birkenes Iveland Resten 
av Agder 

Sum 

Kristiansand -40 -20 -40 -10 -20 0 0 -40 -170 

Songdalen -20 10 10 0 0 0 0 0 -10 

Søgne -40 10 20 0 0 0 0 0 -20 

Lillesand -10 0 0 0 0 0 0 0 -10 

Vennesla -20 0 0 0 30 0 0 0 10 

Birkenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iveland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resten av Agder -40 0 0 0 0 0 0 30 -10 

Sum -170 -10 -20 -10 10 0 0 -10 -210 

 

Differanseplottene, jf. Figur 5-5 og Figur 5-6, viser at trafikk nordfra langs rv. 9 velger fv. 403 via 

Iveland i stedet for å fortsette langs rv. 9 uten Ytre Ringveg. Uten Ytre Ringveg er det færre som 

velger å reise med bil fra Lillesand inn mot Kristiansand. Rundt Kristiansand vil fv. 303 Kuliavegen/fv. 

461 Songdalsvegen belastes mer uten Ytre Ringveg, mens ny E39 mellom Kristiansand og Søgne vil 

få mindre belastning. 
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Figur 5-5: Differanseplott [YDT, 2030]. Effekten for biltrafikken av å fjerne Ytre Ringveg. Influensområde. 

 
Figur 5-6: Differanseplott [YDT, 2030]. Effekten for biltrafikken av å fjerne Ytre Ringveg. Kristiansand. 
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Kommentar Gartnerløkka-Kolsdalen: Effekter av å fjerne tiltakene som ligger inne i Gartnerløkka-

Kolsdalen, (som også er en del av Nullalternativ 2030), vil også kunne ha effekter på trafikkarbeidet 

for bil. Gartnerløkka-Kolsdalen omfatter oppgradering/nye kryss og sykkelekspressveg. Kryssene vil 

kunne bedre trafikkavviklingen i området og derfor påvirke trafikkarbeidet for bil. Tiltaket vil også gi 

bedre framkommelighet for kollektivtrafikk. Sykkelekspressvegen vil bedre forholdene for både gående 

og syklende, men vil i mindre grad påvirke biltrafikken i området. Transportmodellen som benyttes i 

disse analysene er imidlertid ikke egnet til å håndtere avvikling i kryss på detaljert nivå. Det er derfor 

ikke gjennomført beregninger med transportmodellen for å analysere effekter av disse kryssene med 

hensyn til trafikkavvikling og endringer i trafikkarbeidet for bil. Statens vegvesen har imidlertid en 

AIMSUN-modell som vil kunne håndtere en mer detaljert kryssanalyse i området. En slik analyse er 

ikke vurdert som en del av denne utredningen. 

 

5.1.2.2 Redusert framkommelighet for bil på E18/E39 Varoddbrua-Breimyr 

 

Endringen i antall reiser ved å redusere kapasiteten for bil på E18/E19 Varoddbrua-Breimyr er 

marginale på aggregert nivå, men det er en tendens til å bli færre bilreiser og flere kollektiv-, gange- 

og sykkelreiser – både i avtaleområdet og i storkommunen, jf. Figur 5-7. Endringen i antall reiser skjer 

i stor grad internt i Kristiansand.

 

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

langs Ytre Ringveg. 

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

 Kollektivtiltak 

Det er gjennomført beregninger med transportmodell for Kollektivkonsept 2030 [13] i tillegg til 

reduserte kollektivtakster og mindre kollektivtiltak i form av kollektivfelt/-traséer og frekvensendringer. 

Kollektivkonsept 2030 gir gode effekter på trafikkarbeidet for bil. Også reduserte kollektivtakster virker 

positivt inn. De mindre kollektivtiltakene har marginal effekt på trafikkarbeidet for bil. 

 Beskrivelse 

Med utgangspunkt i den nye pris- og sonestrukturen i Agder som ble innført i oktober 2017, og som 

ligger inne i KVU/Bypakke 2030, er det sett på effektene av å redusere kollektivtakstene innenfor 

avtaleområdet med 30 prosent. Det er tatt utgangspunkt i mobilbillett-taksten for reduksjonen i 

enkeltbillettene, noe som medfører til at taksten for en enkeltbillett for én sone reduseres fra 30 kroner 

til 21 kroner. Taksten for periodebillettene reduseres også med 30 prosent, der prisen for månedskort 

for én sone reduseres fra 750 kroner til 525 kroner. For periodebillettene for voksen20 beholdes 

fellessonen Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. 

Det er også gjennomført en modellberegning der forbedringer i kollektivtilbudet i form av nye 

direkteruter mellom Kristiansand og omegnssentrene i Søgne, Songdalen, Mandal og Lillesand i 

                                                      
20 Agder-fylkene opererer i utgangspunkt med en sonestruktur der en takstsone tilsvarer en kommune. For månedsbillett voksen 
er sonene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla slått sammen til én fellessone. For månedsbillett for barn, student og 
honnør gjelder egne takster der det er én pris for begge Agder-fylkene. Det er kun taksten for månedsbillett voksen som er lagt 
inn i prisstrukturen i modellen. For øvrige grupper gjelder egne rabattordninger som ligger innbakt i modellen [24], side 68. 
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rushperioden er lagt til grunn. I tillegg økes frekvensen i rushperioden for de eksisterende 

direkterutene mellom Lillesand-Kristiansand og Arendal-Kristiansand. 

Det er sett på effekten av å etablere kollektivgate i deler av Østerveien og Marviksveien mellom Lund 

kirke og Lund torv. Dette tiltaket innebærer stenging for biltrafikk av Østerveien langs Lund torv og 

Marviksveien fra krysset Østerveien ned til Lund kirke. Hensikten med å stenge denne strekningen for 

biltrafikk er å unngå biltrafikk til/fra Torridalsveien-Østerveien-Marviksveien. Dette er en viktig 

busstrasé, slik at for mange biler på denne strekningen vil kunne gi forsinkelser i kollektivtrafikken. 

 Trafikale effekter 

Endringen i trafikk- og transportarbeid som følge av de ulike kollektivtiltakene som er analysert er vist i 

Figur 5-9 og Figur 5-10. Kollektivkonseptet som ligger inne i KVU/Bypakke (omtalt som T1 BMA i 

figurene), og reduserte kollektivtakster gir størst reduksjon i trafikkarbeidet for bil, med en nedgang på 

henholdsvis 2,6 og 1,9 prosentpoeng i avtaleområdet og 2,9 og 2,1 prosentpoeng i storkommunen. De 

øvrige kollektivtiltakene som er analyser har marginal effekt på trafikkarbeidet for bil. 

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

 

Transportarbeidet for kollektiv påvirkes i mye større grad av kollektivtiltakene som er analysert. Både 

Kollektivkonseptet og reduserte kollektivtakster gir en økning i transportarbeid for kollektiv på rundt 13 

prosentpoeng både i avtaleområdet og i storkommunen. De mindre kollektivtiltakene gir marginale 

effekter på transportarbeidet for kollektiv. 

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

Antall kollektivturer som følge av kollektivtiltakene er vist i Figur 5-11. Her er effektene tilsvarende som 

for transportarbeidet for kollektiv. 
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Figur 5-11: Antall kollektivturer, YDT. Prosentvis endring fra Nåsituasjon 2016. 

 

5.2.2.1 Tiltak 1 Bymiljøavtalen (T1 BMA): Veg + Kollektiv 

 

Som en del av den trinnvise analysen av KVU/Bypakke 2030, er det lagt inn små vegtiltak i form av 

kryssutbedringer og ny Havnegate21 sammen med Kollektivkonsept 2030 [13] som omfatter et sterkt 

forbedret kollektivtilbud. Dette kollektivtiltaket gir en liten reduksjon i trafikkarbeidet for bil, jf. Figur 5-9. 

Transportarbeidet for kollektiv vil imidlertid øke betydelig, jf. Figur 5-10. 

Kollektivkonseptet gir en merkbar reduksjon i antall bilturer og en stor økning i antall kollektivturer, jf. 

Figur 5-12, både for avtaleområdet og for storkommunen. Antall turer som utføres som gående og 

syklende reduseres, men reduksjonen er liten. 

                                                      
21 Som del av ny Havnegate etableres det egne busstraséer. I tillegg opprustes Rutebilstasjonen. Ny Havnegate er derfor både 
et bil- og et kollektivtiltak. 

Nåsituasjon 
2016

T1 BMA: Veg + 
Kollektiv

=

Redusert trafikkarbeid ift. 
Nullalternativ 2030.

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +20,0 %

Storkommunen: +15,8 %
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Figur 5-12: Kollektivkonseptet i Bymiljøavtalen. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis 
avtaleområdet og storkommunen sammenliknet med Nullalternativ 2030, [ÅDT]. 

Tabell 5-2: Endring i antall kollektivturer mellom ulike kommuner og områder, [ÅDT, 2030]. Vegtiltak+Kollektiv 
sammenliknet med Nullalternativ 2030. 
 

Kristiansand Songdalen Søgne Lillesand Vennesla Birkenes Iveland Resten av 
Agder 

Sum 

Kristiansand 4 330 220 180 220 200 30 0 210 5 390 

Songdalen 220 -30 20 0 10 0 0 20 230 

Søgne 180 20 100 10 10 0 0 40 350 

Lillesand 210 0 10 80 10 30 0 0 330 

Vennesla 200 10 10 10 60 0 0 20 310 

Birkenes 30 0 0 20 0 0 0 20 70 

Iveland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resten av Agder 220 20 35 0 20 20 0 -20 290 

Sum 5 380 240 350 340 310 70 0 280 6 970 

 

  

-3 810 -4 200

-320 -340
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Endring i antall reiser: Vegtiltak + Kollektiv sammenliknet med Nullalternativ 2030

Bilforer Bilpassasjer Kollektiv Gang Sykkel Total

AvtaleområdetStorkommunen
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Tabell 5-3: Endring i antall bilførerturer mellom ulike kommuner og områder, [ÅDT, 2030]. Vegtiltak+Kollektiv 
sammenliknet med Nullalternativ 2030. 
 

Kristiansand Songdalen Søgne Lillesand Vennesla Birkenes Iveland Resten av 
Agder 

Sum 

Kristiansand -2 060 -150 -160 -70 -110 -20 0 -230 -2 800 

Songdalen -150 -20 -40 0 -10 0 0 -10 -220 

Søgne -160 -40 -30 0 -10 0 0 -30 -250 

Lillesand -70 0 -0 -120 0 -10 0 -40 -240 

Vennesla -110 -10 -10 0 -90 0 0 -10 -230 

Birkenes -20 0 0 -10 0 -20 0 -10 -60 

Iveland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resten av Agder -230 -20 -30 -40 -10 -10 0 -10 -340 

Sum -2 800 -220 -260 -240 -230 -60 0 -330 -4 140 

 

5.2.2.2 30 prosent lavere kollektivtakster 

 

En reduksjon i kollektivtakstene innenfor avtaleområdet vil gi en reduksjon i trafikkarbeidet for bil både 

for avtaleområdet og storkommunen, jf. Figur 5-9. Tiltaket gir i tillegg en betydelig økning i 

transportarbeidet for kollektiv, jf. Figur 5-10. 

Reduksjonen i kollektivtakster gir en merkbar reduksjon i antall bilturer og en stor økning i antall 

kollektivturer, jf. Figur 5-13, både for avtaleområdet og for storkommunen. Antall turer som utføres 

som gående og syklende reduseres. 

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

30% red. 
kollektivsatser 

(avtaleomr)
=

Redusert trafikkarbeid ift. 
KVU/Bypakke

Endring ift. Nåsituasjon 
2016:

Avtaleområdet: +10,6 %

Storkommunen: +4,5 %
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Figur 5-13: 30 prosent lavere kollektivtakster. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis 
avtaleområdet og storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT]. 

 

5.2.2.3 Forbedringer i kollektivtilbudet: Økt frekvens og flere direkteruter 

 

Økt frekvens i rush for eksisterende direkteruter mellom Lillesand-Kristiansand og Arendal-

Kristiansand, og flere direkteruter i rush mellom Kristiansand og omegnssentrene i Søgne, Songdalen, 

Mandal og Lillesand, gir marginale effekter både på trafikkarbeidet for bil og transportarbeidet for 

kollektiv, jf. Figur 5-9 og Figur 5-10. Figur 5-14 viser allikevel at antall kollektivturer øker og antall 

bilturer reduseres som følge av tiltaket. Økningen i kollektivturer er større enn reduksjonen i bilturer. 

Endringen i antall gang- og sykkelturer er marginale. Antall kollektivturer øker for reiser mellom 

Kristiansand og områder utenfor avtaleområdet, mellom områder utenfor avtaleområdet og mellom 

Vennesla og områder utenfor avtaleområdet, jf. Tabell 5-4. 
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Endring i antall reiser: 30% redusert kollektivtakster (innenfor Avtaleområdet) 
sammenliknet med KVU/Bypakke 2030

Bilforer Bilpassasjer Kollektiv Gang Sykkel Total

AvtaleområdetStorkommunen

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

Forbedringer 
kollektiv

=

Redusert trafikkarbeid ift. 
KVU/Bypakke

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +12,4 %

Storkommunen: +6,6 %



 

 

Oppdragsnr.: 5171063   Dokumentnr.: R-5171063-2   Versjon: v1 

Byutredning Kristiansandsregionen  |  Dokumentasjonsrapport 

 

 

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-5171063-

2_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx 

2017-12-19  |  Side 39 av 105 

 

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

 

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

Kristiansand Songdalen Søgne Lillesand Vennesla Birkenes Iveland Resten av 
Agder 

Sum 

Kristiansand -20 0 10 10 10 0 0 80 -50 

Songdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Søgne 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lillesand 10 0 0 0 0 0 0 0 -30 

Vennesla 10 0 0 0 0 0 0 10 -20 

Birkenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iveland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resten av Agder 80 0 0 0 10 0 0 70 -120 

Sum -50 0 0 -30 -20 0 0 -120 -220 

 

-100

-150

0

-10

200
230

-20

20

-20 -20

60
80

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

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

Bilforer Bilpassasjer Kollektiv Gang Sykkel Total

AvtaleområdetStorkommunen
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5.2.2.4 Kollektivgate Marviksveien på strekningen Lund kirke-Lund torv 

 

Etablering av kollektivgate Marviksveien gir en liten økning i trafikkarbeidet for bil både i avtaleområdet 

og i storkommunen. Økningen i trafikkarbeid skjer til tross for en nedgang i antall bilturer og en liten 

økning i antall kollektiv-, gange- og sykkelturer, jf. Figur 5-15. Økningen i trafikkarbeidet for bil skyldes 

stengingen av Østerveien for gjennomkjøring for bil, som medfører lengre reiseveg for bilene, jf. Figur 

5-16. Endringen i transportarbeidet for kollektiv er marginal, jf. Figur 5-10. 

 
Figur 5-15: Kollektivgate Marviksveien. Endring i sum antall reiser til, fra og internt i henholdsvis avtaleområdet og 
storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke 2030, [ÅDT]. 

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

Kollektivgate 
Marviksveien

=

Økt trafikkarbeid ift. 
KVU/Bypakke

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +12,8 %

Storkommunen: +7,1 %
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Endring i antall reiser: Kollektivgate Marviksveien på strekningen Lund kirke-Lund torv 
sammenliknet med KVU/Bypakke 2030

Bilforer Bilpassasjer Kollektiv Gang Sykkel Total

AvtaleområdetStorkommunen



 

 

Oppdragsnr.: 5171063   Dokumentnr.: R-5171063-2   Versjon: v1 

Byutredning Kristiansandsregionen  |  Dokumentasjonsrapport 

 

 

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-5171063-

2_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx 

2017-12-19  |  Side 41 av 105 

 

 
Figur 5-16: Differanseplott over endringer i vegvalg for bil i Lund som følge av stenging av deler av Østerveien og 
Marviksveien for bil. YDT. 

 Gange- og sykkeltiltak 

Ved å tilrettelegge for mer gange og sykling som en del av de daglige rutinene, vil man kunne bidra til 

å redusere omfanget av bilbruk, i tillegg til økte helsegevinster. For å kunne nå målet om nullvekst i 

Kristiansandsregionen, vil tilrettelegging for gående og syklende - i tillegg til bedret kollektivtilbud, 

være nødvendig. 

Kristiansand var tidlig ute med å sette høye mål for sykkel, og har jobbet målrettet for dette over lang 

tid. I følge Nasjonal reisevaneundersøkelse med tilleggsutvalg for Region sør fra 2013/14 [14] har 

Kristiansandsregionen en sykkelandel på åtte prosent og en gangandel på 19 prosent. 

Reisevaneundersøkelsen viser i tillegg at andelen av reisene som foretas med gange og sykkel er 

høyere i sentrumsområdene enn i områder utenfor sentrum. I Kristiansand er det en gangandel på 34 

prosent og en sykkelandel på 19 prosent blant bosatte i Kristiansand sentrum, mot en gangandel på 

13-18 prosent og en sykkelandel på seks til syv prosent i områdene utenfor sentrum. 

 Beskrivelse 

Som en del av KVU/Bypakke er det lagt til grunn sykkelekspressveg på strekningen mellom 

Timeneskrysset og Kjos, som skal være et høystandard sykkelanlegg med fokus på trafikksikkerhet og 

framføringshastighet. Det er lagt opp til god materialbruk, tydelig skilting, gjenkjennelig utforming på 

hele strekningen og god estetisk utforming av underganger og bruer. Det er lagt vekt på god drift og 

vedlikehold gjennom hele året. 
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Gangetiltak som ligger inne i KVU/Bypakke omfatter flere mindre gangetiltak som vil binde sammen 

boligområder med kollektivholdeplasser, hovedsakelig snarveger for å korte ned gangtid og forenkle 

adkomsten til kollektivsystemet22. 

 Trafikale effekter 

I transportmodellen benytter gange- og sykkeltrafikken i stor grad felles transportnett. Tiltakene som er 

lagt til grunn i KVU/Bypakke bør derfor sees i sammenheng. Det er gjennomført en trinnvis analyse på 

sykkel- og gangetiltakene, for å se hvilken effekt tiltakene har på trafikkarbeidet for bil, og på 

transportarbeidet for kollektiv, gange og sykkel. 

 

5.3.2.1 Sykkeltiltak 

 

Innføring av de ulike sykkeltiltakene i KVU/Bypakke gir marginale effekter på trafikkarbeidet for bil. 

Trafikkarbeidet for bil og antall bilreiser reduseres kun med 0,1 prosentpoeng for både avtaleområdet 

og storkommunen. Transportarbeidet for kollektiv reduseres med 0,3 prosentpoeng i begge 

områdene, mens transportarbeidet for gange og sykkel økes med 1,3 prosentpoeng for avtaleområdet 

og 1,2 prosentpoeng for storkommunen. Antall kollektivreiser reduseres, mens det er en økning i antall 

gange- og sykkelreiser. Endringene i antall bil-, kollektiv- og gangeturer skjer i hovedsak internt i 

Kristiansand, mens økningen i antall sykkelreiser skjer også mellom Kristiansand-Vennesla og internt i 

Vennesla. 

 

5.3.2.2 Gangetiltak 

 

Innføring av de ulike gangetiltakene i KVU/Bypakke gir marginale effekter på trafikkarbeidet for bil. 

Transportarbeidet for kollektiv øker med 0,2 prosentpoeng for avtaleområdet og 0,1 prosentpoeng for 

storkommunen, mens det er ingen/marginale endringer i transportarbeidet for gange og sykkel. Det er 

en liten reduksjon i antall bilreiser, og en liten økning i antall kollektivreiser. Økningen i kollektivreiser 

skyldes trolig forbedret framkommelighet til/fra holdeplassene. Det er ingen endring i antall 

sykkelreiser, mens interne gangereiser i Kristiansand øker. 

                                                      
22 Tiltakene som er lagt til grunn er basert på Vedlegg 6 til Grunnlagsdokumentet [4] som omhandler gangetiltak for 
kortere/forbedret adkomst til bussholdeplasser i Kristiansandsregionen. 

Nåsituasjon 
2016

T1 BMA: Veg 
og Kollektiv

T2 BMA: 
Sykkel

=

Marginale effekter på 
trafikkarbeidet for bil.

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +19,9 %

Storkommunen: +15,7 %

Nåsituasj
on 2016

Veg og 
Kollektiv 

2030 
(BMA)

Sykkel 
2030 

(BMA)

Gange 
2030 

(BMA)
=

Marginale effekter på 
trafikkarbeidet for bil.

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +19,8 %

Storkommunen: +15,7 %
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 Kvalitative analyser av sykkel- og gangetiltak 

Gange- og sykkeltrafikken beregnes i etterspørselsmodellen som egne matriser og nettfordeles på 

felles transportnett med utgangspunkt i gangedistanse og vektet distanse for sykkel. Vektingen av 

distanse for sykkel avhenger av standard på infrastrukturen for sykkel. 

Det er en rekke forhold som ikke hensyntas i transportmodellen, men som er viktige for gange- og 

sykkeltrafikken. Dette omfatter blant annet følgende: 

 Transportnettverket som inngår i transportmodellen baserer seg på vegene som ligger inne i 

NVDB. Ettersom snarveger og stier ikke er inkludert i NVDB, vil en del av rutene for gange og 

sykkel heller ikke være representert i transportmodellens nettverk. Disse rutene kan ha til dels stor 

betydning for gange- og sykkeltrafikken. 

 Gange- og sykkeltrafikken som beregnes representerer omfanget i et gjennomsnittlig årsdøgn, og 

fanger ikke opp årstidsspesifikke forhold. 

 I transportmodellen avhenger den generaliserte kostnaden for gange og sykkel bare av lengde og 

fart, der fart for gange og sykkel er konstant i modellen. 

 Elsykkel øker sykkelbruken generelt. En undersøkelse foretatt av TØI [15] viser at noen av de 

viktigste aspektene for folks valg av reisemåte var tidsbesparelse og komfort, og i dette ligger det 

et potensial for å øke interessen for elsykkel. Videre viste undersøkelsen at de som sykler minst er 

mest interessert i å kjøpe en elsykkel, noe som kan indikere at elsykkelen i liten grad vil føre til en 

reduksjon i vanlig sykling, men i stor grad hente reisende over fra andre transportmidler. 

Rekkevidden ved bruk av elsykkel vil også være betydelig større enn ved vanlig tråsykkel. 

 Langvarig og systematisk holdningsskapende arbeid vil kunne være et viktig virkemiddel for å 

endre folks reisevaner. 

 

5.3.3.1 Sykkel 

Nedenfor redegjøres det kort for viktige faktorer som påvirker hvor attraktivt det er å sykle og som må 

jobbes med for å oppnå økt sykkelandel [16]. 

Sikkerhet: God trafikksikkerhet handler om risikoen for å bli utsatt for ulykker under reisen, basert på 

ulykkesregistre og empiriske data. 

Trygghet: I motsetning til trafikksikkerhet, som relaterer seg til reell ulykkesrisiko, handler trygghet om 

hvordan de som sykler opplever tilretteleggingen. For å oppnå høyere sykkelandel må de som synes 

det er for utrygt til at de sykler i dag tilbys tryggere løsninger. Opplevd trygghet skapes hovedsakelig 

ved å redusere eksponering for biltrafikk. Dette kan oppnås ved å skille ut sykkeltrafikken på egne 

arealer, som sykkelfelt og sykkelveger, eller å begrense biltrafikk og hastighet i de vegene og gatene 

som er del av sykkelvegnettet. 

Fremkommelighet: God framkommelighet handler om å komme seg raskt og effektivt fram. 

Eksempler på forhold som bidrar til dette er: 

- Sykkeltilrettelegging med tilstrekkelig kapasitet, adskilt fra areal for gående. 

- Sammenhengende sykkelanlegg, som gjør det tydelig hvor syklisten skal plassere seg. 

- Få og intuitive systemskifter. 

- Få og tydelige vikepliktsituasjoner. 

- God orienterbarhet og sikt. (For eksempel kan underganger, nivåforskjeller, bebyggelse og 

vegetasjon gjøre det vanskelig å orientere seg.) 

- Eget areal for sykkel der det oppstår bilkø, slik at syklistene trygt kan sykle forbi køen. 

- God detaljutforming uten nivåforskjeller og med tilstrekkelige bredder og kurvatur til at 

syklistene kan holde jevn hastighet (De fleste sykler i 15-20 km/t.) 

- Mest mulig direkte og rettlinjede traséer. 
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Tilgjengelighet: Tilgjengelighet handler om å sikre et sammenhengende nett for sykkel, slik at man 

kommer seg hele vegen fra start til slutt uten brudd og hindringer i tilretteleggingen. Dette er viktig for 

at potensielle syklister skal kunne være trygge på at de kommer seg fram til dit de skal, og ikke velger 

bort sykkelen i frykt for å ikke komme fram. 

 

Vurdering av effektene av sykkeltiltak i KVU/Bypakke 

Nedenfor er det gitt en vurdering av effektene av sykkeltiltakene i KVU/Bypakke opp mot presenterte 

faktorer som påvirker attraktivitet for syklende. 

Tabell 5-5: Vurdering av effektene av sykkeltiltakene i KVU/Bypakke, Kristiansand kommune. 

                     Type tiltak 
 

 
Faktorer  
som påvirker  
attraktivitet for syklende 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Graden av framkommelighet avhenger av valg av løsning. 
Sykkelveg med fortau gir bedre framkommelighet enn ved 
en løsning der gående og syklende deler samme areal. 

Bredden på valgt løsning har også betydning for 
anleggets kapasitet og framkommeligheten på anlegget. 

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

Nye tilrettelagte lenker 
kobler lokale målpunkt og 
boligområder opp mot 
sykkelekspressvegen slik at 
denne i større grad inngår i 
et helhetlig nett. 

Nye tilrettelagte lenker 
kobler lokale målpunkt og 
boligområder opp mot 
hverandre. Kobler seg ikke 
opp mot øvrig 
sykkelvegnett. 
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Tabell 5-6: Vurdering av effektene av sykkeltiltakene i KVU/Bypakke, Vennesla kommune. 

                      Type tiltak 
Faktorer  
som påvirker  
attraktivitet for syklende 

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

Lokale tiltak – Ny tilrettelagt 
tilkoblingslenke mellom sentrum og 
hovedåre for sykkel 
(tiltak 13 og 14) 

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

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

Fremkommelighet Graden av framkommelighet avhenger av valg av løsning. Sykkelveg med fortau gir bedre 
framkommelighet enn ved en løsning der gående og syklende deler samme areal.  

Bredden på valgt løsning har også betydning for anleggets kapasitet og 
framkommeligheten på anlegget.   

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

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

 

 

Tabell 5-7: Vurdering av effektene av sykkeltiltakene i KVU/Bypakke, Søgne og Songdalen kommune. 

                      Type tiltak 
Faktorer  
som påvirker  
attraktivitet for syklende 

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

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

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

Fremkommelighet Graden av framkommelighet avhenger av valg av løsning. Sykkelveg med fortau gir bedre 
framkommelighet enn ved en løsning der gående og syklende deler samme areal.  

Bredden på valgt løsning har også betydning for anleggets kapasitet og 
framkommeligheten på anlegget.   

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

 

5.3.3.2 Gange 

Nedenfor redegjøres det kort for viktige faktorer som påvirker hvor attraktivt det er å gå i et område 

og/eller benytte seg av et gangtilbud. 

Bystruktur og faktisk gangavstand: Bystrukturen påvirker den faktiske gangavstanden. 

Tradisjonelle gatenett med kvartalsstruktur gir for eksempel god rekkevidde, kortere gangavstander og 

mange alternative ruter, mens nettverk med trestrukturer, (kjennetegnet blant annet av mange 

blindveger), gir begrenset rekkevidde, lengre gangavstander og ingen eller få alternative ruter, jf. Figur 

5-17 [17]. 

 
Figur 5-17: Kvartalsstruktur til venstre og trestruktur til høyre [18]. 
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Tilgjengelighet til og utvalg av lokale målpunkt: En viktig faktor for hvor attraktivt det er å gå i et 

område er tilgjengeligheten til ulike typer målpunkt innen rimelig gangavstand. Denne faktoren er tett 

knyttet opp mot arealbruk hvor områder tilrettelagt for høy befolkningstetthet typisk sett har et større 

utvalg av målpunkt som følge av et større lokalt kundegrunnlag. I tillegg virker bystruktur og faktisk 

gangavstand inn på hvor lett tilgjengelige de aktuelle målpunktene er til fots. 

Opplevd gangavstand: Opplevde gangavstander varierer med omgivelsene. Hva som regnes som 

akseptable gangavstander er et samspill mellom vegens lengde og rutens kvalitet. Både beskyttelse 

og stimuli undervegs er viktig [19]: 

Beskyttelse: Trygg gangtrase med plass til å gå og egnet underlag å gå på 

Stimuli: Variasjon i kvaliteter og opplevelser forkorter turen for eksempel i form av veksling 

mellom gaterom og plassdannelser. 

I tillegg kan store høydeforskjeller spille negativt inn på opplevd gangavstand.  

Standard på infrastruktur for gående: Utvalgte faktorer for standard på infrastruktur for gående med 

tilhørende tekst er hentet fra kapittel 5.8 i Nasjonal gåstrategi [18]: 

Bredde: Tilstrekkelig fri bredde skal sikre god framkommelighet for personer med rullestol, 

barnevogn (tvillingvogn) og rullator, og slik at synshemmede kan orientere seg. I tillegg 

muliggjør tilstrekkelig bredde på gangtraséer at man kan gå flere i bredden og/eller passere 

hverandre uten problemer. 

Trinnfritt og slak stigning: For å sikre framkommelighet, særlig for rullestolbrukere, mennesker 

med rullator, barnevogn og alle som har tungt for å gå, må gangarealene være uten trinn og 

uten nivåforskjeller. Stigninger skal være så korte og så slake som mulig. 

Jevnt og sklisikret underlag: Gangarealet bør ha en overflate som er sklisikker, slett og enkelt 

å gå og trille på. Ujevnt dekke som gatestein er vanskelig å gå på for mange. God kvalitet i 

materialer og detaljering har betydning for anleggenes funksjon, visuelle karakter, holdbarhet 

og vedlikehold. 

Kontraster og ledelinjer i gangarealene: Kontraster er viktig for å sikre oversiktlighet og 

lesbarhet i transportsystemet, spesielt for svaksynte. Kontraster bør brukes for å framheve 

gangforbindelsene og hovedtrekkene i omgivelsene. Dette kan både være forskjellig lyshet og 

følbare kontraster i materialer og overflater. Ledelinjer kan enten være ”naturlige”, slik som 

fortauskant eller vegg langs gangareal, eller kunstige med oppmerking etter faste prinsipper 

(på holdeplasser, ved gangfelt osv.). Naturlige ledelinjer anbefales brukt i så stor grad som 

mulig. 

God belysning: God belysning er vesentlig for opplevelsen av trygghet og kan være et viktig 

virkemiddel for å få folk til å gå og bruke kollektive transportmidler. Både nivået på 

belysningen og plasseringen av lyskildene avgjør samlet lesbarhet av transportsystemet. 

Hvileplasser: Hvileplasser langs gangforbindelser og for ventesituasjoner bør primært 

etableres der det er attraktivt og hyggelig å sitte, og på steder som kan utvikles til møtesteder. 

Hvilestedene benyttes oftere om de forekommer relativt hyppig, for eksempel med hundre 

meters mellomrom. Det er spesielt viktig å ha hvileplasser på strekninger med stor gangtrafikk 

og der det er mange eldre. 

 

Vurdering av effektene av gangtiltakene i KVU/Bypakke 

Alle de foreslåtte tiltakene handler om å sikre kortere/forbedret tilgang til bussholdeplasser. For de 

fleste tiltakene (ni av 12 tiltak) handler dette enten om å etablere nye snarveger eller å utbedre 

allerede eksisterende (uformelle) snarveger. To av tiltakene (ved Høvåg sentrum i Lillasand og på 

Skaiå i Iveland) går disse ut på å etablering av fortau/gangsti langs kjørebanen inn mot busstopp for å 
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sikre fotgjengerne trygg tilgjengelighet til busstopp. Det siste tiltaket (i Søgne) omhandler opprettelse 

av (to) nye bussbuer på busstopp. 

I tillegg til de foreslåtte tiltakene, som primært har til hensikt å gi bedre gangetilgjengelighet til 

kollektivtilbudet, vil tiltak som bygger opp om gange som en selvstendig transportform, for eksempel i 

form av etablering/opprustning av snarveger mellom boligområder og skoler, idrettsanlegg eller andre 

målpunkt, bidra til ytterligere tilrettelegging for lokale gangereiser. 

Tabell 5-8: Vurdering av effektene av gangetiltak i hele Kristiansandregionen. 

            Type tiltak 
 

Faktorer  
som påvirker  
attraktivitet for gående 

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

Etablering av 
fortau/gangsti langs 
kjørebanen inn mot 
busstopp 

Opprettelse av 
bussbuer på busstopp 

Bystruktur og faktisk 
gangavstand 

Bidrar til kortere gangavstander og et 
mer finmasket gangnett. 

Ingen effekt Ingen effekt 

Tilgjengelighet til og utvalg 
av lokale målpunkt 

Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt 

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

Fravær av biltrafikk langs/på ny 
snarveg vil kunne virke positivt inn på 
opplevd gangavstand. 

Utbedring av eksisterende (uformelle) 
snarveger vil kunne gjøre gangturen 
mer behagelig og dermed påvirke 
opplevd gangavstand. 

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

Ingen effekt 

Standard på infrastruktur for 
gående 

Økt standard i form av økt bredde, 
mer tilpassede stignings-forhold / 
trapp m/ rekkverk, jevnt underlag 
og/eller bedre belysning på 
eksisterende snarveger gjør disse 
enklere å bruke for flere.  

Utbedring av eksisterende uformelle 
snarveger vil også kunne bidra til at 
disse i større grad driftes og 
vedlikeholdes gjennom hele året. 

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

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

 

 Bomtiltak 

Innføring av bompenger er et effektivt virkemiddel for å redusere omfanget av bilbruk. Det er 

gjennomført en rekke beregninger av ulike bomtiltak. Tabell 5-9 viser en oversikt over de ulike 

bomtiltakene. Det er gjennomført beregninger med økte bomtakster i Kristiansand utover 

takstøkningen som ligger inne i KVU/Bypakke 2030 – inkludert tovegsinnkreving, kilometerbasert takst 

innenfor ulike områder i Kristiansandsregionen og ulik takst i ulike områder av Kristiansandsregionen, 

samt beregninger av hvilken effekt bom rundt omegnssentrene har. 
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Tabell 5-9: Oversikt over bomtiltaksalternativene 

 Bomtiltak 

Økning i bomtakst i 
Kristiansand 

Økning i bom (32 kr/48 kr)  

Økning i bom (42 kr/64 kr)  

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

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

Tovegsinnkreving Tovegsinnkreving bom 

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

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

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

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

Kilometertakst innenfor Avtaleområdet m/ulik takst i Kristiansand og resten av 
Avtaleområdet (Kristiansand: 2 kr/4 kr per km, Avtaleområdet: 1 kr/2 kr per km)  

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

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

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

Bom rundt 
omegnssentrene 

Bom rundt omegnskommunene (14 kr) 

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

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

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

 

Samtlige bomtiltak gir reduksjon i trafikkarbeidet for bil. Avhengig av styrken i virkemiddelbruken 

knyttet til bompenger (nivået eller omfanget av bompenger), vil reduksjonen i trafikkarbeidet variere. 

Jo sterkere virkemiddelbruk knyttet til bompenger, jo større reduksjon i trafikkarbeidet. 

Også endringene knyttet til trafikkstrømmene som følge av de ulike bomtiltakene vil variere avhengig 

av styrken i virkemiddelbruken. Generelt sett reduseres antall bilturer mer enn økningen i antall 

kollektiv-, gange- og sykkelturer tilsammen. Reduksjonen i bilturer er spesielt stor internt i Kristiansand 

kommune og mellom Kristiansand og omegnskommunene. Antall turer internt i omegnskommunene 

øker. Dette gjelder for turer med alle reisemidler. 

 Beskrivelse 

I KVU/Bypakke er det lagt til grunn 13 bompunkter, inkludert dagens fem bompunkter, med plassering 

som vist i figuren under. Da det ikke er endelig avklart hvorvidt bommen ved Ikea i Lillesand kommune 

blir realisert, er denne bommen ikke tatt med i de foreliggende beregningene. Som en del av 

KVU/Bypakke er det lagt til grunn 50 prosent økning i bomtakstene i forhold til dagens takster. Nye 

takster for lette biler er 21 kroner utenom rush og 32 kroner i rush. Tunge kjøretøy betaler dobbel 

takst. 

Bomsystemet i Kristiansand opererer med envegsinnkreving, som vil si at bilistene kun betaler når de 

kjører inn mot sentrum. 
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Figur 5-18: Plassering av bomstasjoner i Kristiansand 

Det er gjennomført beregninger der bomtaksten for bommene i Kristiansand økes utover taksten som 

er lagt til grunn i KVU/Bypakke. Det er gjennomført beregninger med ulike økning av bomtaksten – 

inkludert tovegsinnkreving. Det er også sett på effekten av å fjerne timeregelen for bomstasjonene 

rundt Sørlandsparken, samt en variant der disse bomstasjonene får høyere bomtakst enn resten av 

bomsystemet i Kristiansand. 

I et teoretisk ideelt vegprisingssystem skal bilistene betale for verdien av den forsinkelsen og andre 

ulemper de påfører andre. Vegprisen per kilometer skal variere med købelastningen på vegen og 

dermed variere over tid og sted. Eksisterende bompengeringer er en måte å prise bilkjøring på som 

ligger temmelig langt fra dette teoretiske idealet. Bilkjøring som ikke passerer bomsnittene, for 

eksempel bilreiser innenfor bomringen i Kristiansand, betaler ikke noe ekstra for å kjøre, selv om det 

er kø og trengsel på vegnettet. Et bomringsystem blir derfor upresist og dessuten kanskje urettferdig, 

siden det bare er den andelen av bilistene som passerer bomsnittene som betaler. Med en 

kilometerbasert vegpris kunne betalingen vært fordelt på flere. Både fordelingshensyn og hensynet til 

effektiv virkemiddelbruk peker i retning av at det er fordeler ved et kilometerbasert system 

sammenlignet med et bomringsystem. Man kan forbedre et bomringsystem ved å innføre flere 

bomsnitt. Da omfattes en større del av trafikken av bompenger. Systemet blir mer treffsikkert og i en 

viss forstand mer rettferdig, siden innbetalingene fordeles på flere. Et kilometerbasert system kan, på 

samme måte som et bomringsystem, differensiere satsene og vil, dersom det er riktig utformet, være 

enda mer treffsikkert enn et bomringsystem. 

De store framskrittene som har foregått innenfor IKT-teknologi de senere årene gjør det mulig å tenke 

seg et system med kilometerbasert vegprising innen 2030. Det er på denne bakgrunn gjennomført 

vurderinger knyttet til kilometerbasert trafikantbetaling og hvilken effekt dette har for trafikkarbeidet for 

bil. Beregningene som er gjennomført i denne utredningen bærer preg av å være regneeksempler, og 

har ikke tatt høyde for å optimalisere utformingen av et kilometerbasert takstsystem. Beregningene 

viser imidlertid det potensialet som ligger i et slikt takstsystem. I beregningene er det lagt til grunn 

kilometertakst innenfor tre ulike geografiske områder; avtaleområdet, storkommunen og Kristiansand 

kommune. Det er lagt til grunn dobbel takst ved kjøring i rushtiden. I beregningene gjelder 

kilometertaksten kun for lette kjøretøy, for tunge kjøretøy beholdes bommene som i KVU/Bypakke. 

Dagens bomsnitt ligger i Kristiansand kommune. Bilkjøring i omegnskommunene påvirker det totale 

trafikkarbeidet i avtaleområdet, og det er gjort beregninger for en tenkt situasjon der det innføres 

bomring rundt sentraene i omegnskommunene. Bakgrunnen for en slik beregning er å se hvordan det 

totale trafikkarbeidet påvirkes dersom det innføres restriktive tiltak også her. Det er lagt bomring rundt 

de bysentraene som har størst befolkning og best kollektivtilbud, dette gjelder Søgne, Vennesla og 

Lillesand. I tillegg er det også lagt til tre bomstasjoner på kommunegrensene Søgne/Kristiansand og 

Lillesand/Kristiansand samt på rv. 41 ved Kjevik, for å fange opp mer av trafikken. Det er gjort 

beregninger med ulike takstnivå, og med tovegsinnkreving. 
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 Trafikale effekter 

Endringen i trafikkarbeid som følge av de ulike bomtiltakene som er analysert er vist i Figur 5-19. 

Sammenliknet med KVU/Bypakke, bidrar de ulike bomtiltakene til å redusere trafikkarbeidet for bil, 

men med ulik grad av effekt avhengig av styrken i virkemiddelbruken knyttet til bompenger. 

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

 

5.4.2.1 Økning i bomtakst i Kristiansand 

 

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

Økning i bomtakst i Kristiansand gir redusert trafikkarbeid for bil sammenliknet med KVU/Bypakke. 

Ved å øke taksten til 32 kroner/48 kroner reduseres trafikkarbeidet med fem prosentpoeng innenfor 

avtaleområdet og 6,3 prosentpoeng innenfor storkommunen, noe som gir nullvekst i storkommunen 

sammenliknet med nåsituasjonen. Økes bomtakstene til 42 kroner/64 kroner reduseres trafikkarbeidet 

innenfor avtaleområdet og storkommunen med ytterligere tre prosentpoeng.  

Bortfall av timeregel og økning i bommer rundt Sørlandsparken gir liten effekt på trafikkarbeidet for bil. 

Bortfall av timeregelen rundt Sørlandsparken gir en reduksjon i trafikkarbeidet for bil med 

0,5 prosentpoeng for avtaleområdet og 0,7 prosentpoeng for storkommunen. Denne reduksjonen er 

større enn om man legger til grunn en økning i bomtaksten rundt Sørlandsparken, som kun vil gi en 
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reduksjon i trafikkarbeidet for bil på henholdsvis 0,4 og 0,5 prosentpoeng for avtaleområde og 

storkommunen, (sammenliknet med kun økning i bomtakster (32 kroner/48 koner)). 

Dersom man skal oppnå nullvekst med kun økte bomtakster, viser beregningene at det kreves svært 

høye takster. Dette medfører stor belastning for bilistene som må passere bomsnittene, noe som gjør 

at antall biler gjennom dagens bomsnitt reduseres. Antall bilreiser internt og til/fra Kristiansand 

reduseres, mens antall interne bilreiser innenfor omegnskommunene øker. Antall kollektivreiser internt 

og til/fra Kristiansand øker, mens gang- og sykkelreiser internt i Kristiansand øker når bomtakstene 

økes. Det skjer dermed en overføring av reiser fra bil til kollektiv, gange og sykkel, samtidig som det 

generelt utføres færre reiser i Kristiansand. 

 

5.4.2.2 Tovegsinnkreving 

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

Ved innføring av tovegsinnkreving i bomstasjonene rundt Kristiansand betaler bilistene både når de 

reiser inn mot og ut fra Kristiansand sentrum. Dette betyr at man i prinsippet øker bomtakstene for 

reiser som passerer bommer både inn mot og ut fra Kristiansand sentrum. Trafikkarbeidet for bil 

reduseres som følge av tovegsinnkreving. Med tovegsinnkreving på bomstasjonene som ligger til 

grunn i KVU/Bypakke, reduseres trafikkarbeidet for bil med 3,7 prosentpoeng i avtaleområdet og 4,5 

prosentpoeng i storkommunen. Med høyere bomtakster og tovegsinnkreving reduseres naturligvis 

trafikkarbeidet for bil ytterligere. Tovegsinnkreving og en økning av bomtakstene i Kristiansand til 

32 kroner/48 kroner vil gi en reduksjon i trafikkarbeidet for bil på 9,1 og 11,5 prosentpoeng for 

henholdsvis avtaleområdet og storkommunen. Økes bomtaksten ytterligere til 42 kroner/64 kroner 

reduseres trafikkarbeidet med henholdsvis 12,3 og 15,6 prosentpoeng for avtaleområdet og 

storkommunen. 

Tovegsinnkreving gir stor reduksjon i antall bilturer og noe økning i antall kollektiv-, gange- og 

sykkelturer, jf. Figur 5-22. Reduksjon i antall bilturer skjer internt og til/fra Kristiansand, mens antall 

bilturer internt i omegnskommunene (med unntak av Iveland) øker, jf. Tabell 5-10. Økningen i antall 

reiser for de øvrige transportmidlene skjer i hovedsak internt i Kristiansand. Med høyere bomtakst og 

tovegsinnkreving vil endringene i antall reiser skje i de samme områdene, men effekten vil være 

større. 

-

22.6 %

12.5 %

8.8 %

3.4 %

0.2 %

2 300 000 

2 820 000 

2 590 000 

2 500 000 

2 380 000 

2 310 000 

 -  500 000  1000 000  1500 000  2000 000  2500 000  3000 000

Nåsituasjon 2016

Nullalternativ 2030

KVU/bypakke 2030

Tovegsinnkreving bom

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

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

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

Trafikkarbeid Bil - Avtaleområdet

-

18.7 %

6.7 %

2.2 %

-4.8 %

-8.9 %

1 660 000 

1 970 000 

1 780 000 

1 700 000 

1 580 000 

1 520 000 

 -  500 000  1000 000  1500 000  2000 000  2500 000

Kjøretøykilometer [KjtKm] per virkedøgn

Trafikkarbeid Bil - Storkommune



 

 

Oppdragsnr.: 5171063   Dokumentnr.: R-5171063-2   Versjon: v1 

Byutredning Kristiansandsregionen  |  Dokumentasjonsrapport 

 

 

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-5171063-

2_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx 

2017-12-19  |  Side 52 av 105 

 

 

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

 

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

Kristiansand Songdalen Søgne Lillesand Vennesla Birkenes Iveland Resten av 
Agder 

Sum 

Kristiansand -2 790 -360 -300 -50 -120 -20 -10 -720 -4 370 

Songdalen -360 230 80 0 20 0 0 10 -20 

Søgne -300 80 280 0 10 0 0 20 90 

Lillesand -50 0 0 220 0 10 0 -60 120 

Vennesla -120 20 10 10 280 10 0 -10 200 

Birkenes -20 0 0 10 10 30 0 -10 20 

Iveland -10 0 0 0 0 0 0 0 -10 

Resten av Agder -710 10 20 -60 -10 -10 0 120 -640 

Sum -4 360 -20 90 130 190 20 -10 -650 -4 610 
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5.4.2.3 Kilometerbasert takst 

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

Det er gjennomført beregninger der det legges til grunn kilometertakst på henholdsvis 1 krone og 

2 kroner per kilometer for utenom rush og i rush innenfor Kristiansand kommune og innenfor 

avtaleområdet. Eksisterende bom erstattes med kilometerbasert takst for lette biler. Med 

kilometerbasert takst innenfor Kristiansand kommune, vil trafikkarbeidet for bil reduseres med 1,4 

prosentpoeng i avtaleområdet og 0,4 prosentpoeng i storkommunen. Med kilometerbasert takst 

innenfor hele avtaleområdet, reduseres trafikkarbeidet for bil med 11,7 prosentpoeng i avtaleområdet 

og 5,4 prosentpoeng i storkommunen, noe som gir nullvekst i avtaleområdet, men ikke i 

storkommunen. 

Med kilometerbasert takst innenfor avtaleområdet er reduksjonen i antall bilreiser større i 

avtaleområdet enn i storkommunen, jf. Figur 5-24, noe som samsvarer med endringen i trafikkarbeid 

for bil. Tabell 5-11 viser at reduksjonen i antall bilreiser i stor grad skjer mellom Vennesla og 

Kristiansand og internt i Søgne. Interne bilreiser i Kristiansand og reiser utenfor avtaleområdet øker 

sammenliknet med KVU/Bypakke, samtidig som antall bilreiser mellom Lillesand og Kristiansand 

reduseres noe. Kollektivreiser internt og til/fra Kristiansand øker, mens økningen i gange- og 

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

 

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

Kristiansand Songdalen Søgne Lillesand Vennesla Birkenes Iveland Resten av 
Agder 

Sum 

Kristiansand 440 -150 160 -640 -1 170 -200 -30 170 -1 440 

Songdalen -150 150 -510 -10 -210 -10 -10 -100 -850 

Søgne 160 -510 -820 0 -70 0 0 -170 -1 410 

Lillesand -640 -10 0 40 -60 -190 -10 -490 -1 360 

Vennesla -1 170 -210 -70 -60 180 -120 -100 -260 -1 810 

Birkenes -200 -10 0 -190 -120 260 -20 -200 -480 

Iveland -30 -10 0 -10 -100 -20 140 -40 -70 

Resten av Agder 170 -100 -170 -490 -260 -200 -40 1 470 390 

Sum -1 440 -850 -1 410 -1 360 -1 810 -480 -70 390 -7 040 

 

Ulik kilometerbasert takst innenfor Kristiansand kommune og resten av avtaleområdet, med økt 

kilometerbasert takst for Kristiansand kommune, gir svær store effekter på trafikkarbeidet for bil. En 

kilometertakst på 2 kroner/4 kroner i Kristiansand kommune og 1 krone/2 kroner i resten av 

avtaleområdet, gir en reduksjon i trafikkarbeidet for bil på hele 23,5 prosentpoeng i avtaleområdet og 

19,8 prosentpoeng i storkommunen. Figur 5-25 og Tabell 5-12 viser at det er en stor reduksjon i antall 

bilreiser som følge av tiltaket, og noe økning i antall reiser for de andre transportmidlene. Reduksjonen 

i antall bilreiser i forhold til KVU/Bypakke skjer i stor grad internt og til/fra Kristiansand. Bilreiser internt 

i omegnskommunene, med unntak av Søgne, samt reiser som skjer utenfor avtaleområdet øker. 
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Kollektivreiser øker internt og til/fra Kristiansand samt internt i omegnskommunene, med unntak av 

Birkenes og Iveland. Kollektivreiser utenfor og til/fra avtaleområdet får en liten økning. Gangreiser 

internt i kommunene øker, der den største økningen i antall gangreiser skjer internt i Vennesla. Antall 

sykkelreiser internt og til/fra Kristiansand, og internt i omegnskommunene øker noe. 

 

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

 

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

Kristiansand Songdalen Søgne Lillesand Vennesla Birkenes Iveland Resten av 
Agder 

Sum 

Kristiansand -5 860 -540 -510 -910 -1 730 -310 -50 -1 380 -11 330 

Songdalen -540 500 -410 -20 -210 -10 -10 -130 -830 

Søgne -510 -410 -170 -30 -90 -10 0 -210 -1 430 

Lillesand -910 -20 -30 330 -70 -180 -10 -520 -1 410 

Vennesla -1 730 -210 -90 -70 830 -110 -90 -330 -1 800 

Birkenes -310 -10 -10 -170 -110 360 -20 -200 -470 

Iveland -50 -10 0 -10 -90 -20 150 -40 -70 

Resten av Agder -1 370 -130 -210 -510 -330 -200 -40 1 910 -870 

Sum -11 320 -830 -1 430 -1 390 -1 800 -480 -70 -890 -18 240 
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Kilometerbasert takst innenfor storkommunen gir også store reduksjoner i trafikkarbeidet for bil. Med 

en kilometerbasert takst på 1,1 kroner/2,2 kroner oppnås nullvekst i storkommunen, mens man må 

innføre en kilometerbasert takst på 1,5 kroner/3 kroner for å nærme seg nullvekst i avtaleområdet. 

Kilometerbasert trafikantbetaling gir store reduksjoner i trafikkarbeidet for bil. Antall biler gjennom 

dagens bomsnitt i Kristiansand endrer seg imidlertid lite sammenliknet med om man kun øker 

bomtaksten i de samme snittene. 

 

5.4.2.4 Bom rundt omegnssentrene 

 
*Uten timeregel i bommene rundt omegnskommunene 

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

Bommene som ligger til grunn i KVU/Bypakke ligger i Kristiansand kommune. Ved å etablere 

bomstasjoner rundt sentrene i omegnskommunene vil trafikkarbeidet for bil reduseres, men effekten 

av disse tiltakene er små. Takstene for de øvrige bomstasjonene er beholdt lik som i KVU/Bypakke. 

Det er etablert bom rundt omegnssentrene med en relativt lav bomtakst på 14 kroner i både rush- og 

lavtrafikkperioden, med envegsinnkreving inn mot sentrene, men uten timeregel for disse 

bomstasjonene. Trafikkarbeidet reduseres da med 2,5 prosentpoeng innenfor avtaleområdet og 

2,1 prosentpoeng innenfor storkommunen. 

Effekten av å øke bomtakstene for bommene rundt omegnssentrene til samme nivå som i de øvrige 

bomstasjonene i Kristiansand (21 kroner/32 kroner), men legge til timeregel, gir svært liten effekt på 

trafikkarbeidet. En slik løsning vil gi en reduksjon i trafikkarbeidet for bil på 2,8 prosentpoeng i 

avtaleområdet og en reduksjon på 2,0 prosentpoeng i storkommunen. Den isolerte effekten på 

trafikkarbeidet for bil av ytterligere tre bomstasjoner rundt omegnskommunene er marginal; kun 

0,5 prosentpoeng i avtaleområdet og 0,3 prosentpoeng i storkommunen. 

Dersom man legger til grunn en bomtakst på henholdsvis 14 kroner i både rush og lavtrafikkperioden, 

legger til grunn tovegsinnkreving, men fjerner timeregelen i bomstasjonene rundt omegnssentrene, vil 

trafikkarbeidet for bil reduseres med 4,3 prosentpoeng og 3,4 prosentpoeng for henholdsvis 

avtaleområdet og storkommunen. 

Bomstasjoner rundt omegnssentrene vil gi økt antall bilturer innad i Kristiansand kommune og internt i 

omegnskommunene. Bilturene mellom Kristiansand og Songdalen vil øke marginalt, mens bilturer 

mellom Kristiansand og øvrige omegnskommuner reduseres, spesielt gjelder dette mellom 

Kristiansand og Søgne og Kristiansand og Vennesla, jf. Tabell 5-13. 
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Tabell 5-13: Endring i antall bilførerturer mellom ulike kommuner og områder for Økning i bom rundt 
omegnskommunene (21 kr/32 kr) m/tre ekstra bommer, [ÅDT, 2030]. 
 

Kristiansand Songdalen Søgne Lillesand Vennesla Birkenes Iveland Resten av 
Agder 

Sum 

Kristiansand 1 210 80 -420 -100 -950 -10 -10 70 -130 

Songdalen 90 340 -390 0 -90 0 0 0 -50 

Søgne -430 -380 180 0 -80 0 0 -40 -750 

Lillesand -110 0 0 150 -20 -120 0 -380 -480 

Vennesla -950 -90 -80 -20 620 20 10 -80 -570 

Birkenes -10 0 0 -120 20 180 0 -50 30 

Iveland -10 0 0 0 10 0 10 0 10 

Resten av Agder 70 0 -40 -390 -80 -50 0 620 150 

Sum -140 -50 -750 -470 -570 30 10 150 -1 790 

 

 Parkeringstiltak 

Parkeringsrestriksjoner kan stimulere til valg av andre reisemidler enn bil til bestemte områder. På 

denne måten vil parkeringsrestriksjoner kunne bidra til å redusere bilbruken, og dermed også 

trafikkarbeidet for bil. Å avgiftsbelegge parkering i et område har imidlertid liten hensikt hvis dette 

resulterer i at folk kjører til andre steder, eller virksomheter etableres andre steder, som gir økt 

trafikkarbeid og flytter kapasitetsproblemer og press på arealer. 

Transportmodellen behandler kun parkering på destinasjon23, og endringer i parkeringsmuligheter ved 

bolig analyseres derfor ikke. Transportmodellen tar heller ikke direkte hensyn til parkeringskapasitet 

ved destinasjon i ulike soner. Det vil si at det ikke foreligger tall for antall parkeringsplasser i modellen. 

Transportmodellen opererer imidlertid med ulike kostnader for parkering; døgnpris for 

langtidsparkering (LPARK)24 og timespris for korttidsparkering (KPARK)2526. Variabelen Sharepay 

angir andel av arbeidsreisene som betaler for parkering. Parkeringsprisene og andelen som betaler for 

parkering ved arbeidsplass er anslått gjennomsnittspris og gjennomsnittsandel for parkering i den 

spesifikke sonen. Når vi analyserer endringer i parkeringspolitikken ut over takstendringer, 

"oversettes" disse endringene skjønnsmessig til endringer i modellens parkeringspriser. Dette betyr at 

for eksempel dersom det er vanskelig å parkere i en sone grunnet liten parkeringskapasitet, må dette 

"oversettes" i transportmodellen til høyere parkeringspriser eller høyere andel som betaler for 

parkering ved arbeidsplass. 

 Beskrivelse 

Det er gjennomført beregninger av en rekke ulike parkeringstiltak. Tiltakene varierer i styrke ved at det 

er iverksatt parkeringsrestriksjoner for ulike takstnivåer, samt ulike geografiske områder, jf. Figur 5-27. 

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

Tiltakene med parkeringsrestriksjoner er analysert separat og i kombinasjon med fordelsbeskatning av 

parkering og økte bomtakster, jf. Tabell 5-14. 

En mer detaljert oversikt over de ulike parkeringstiltakene og hvordan de er behandlet i modellen, 

samt beskrivelse av virkemidlene knyttet til parkering, er gitt i Vedlegg 3: Parkeringstiltak. 

Tabell 5-14: Oversikt over alternativene med endret parkeringsavgift 

Kode Parkeringstiltak 

Park0 Restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen 

Park0-1 Restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen m/fordelsbeskatning 

Park1 Restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen, Sykehuset og Sørlandsparken 

Park2 Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder* 

Park3 Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene  

Park4 Restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen, Sykehuset og Sørlandsparken samt omegnssentrene 

Park5 Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene m/høyere takster 

Park6 Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene m/fordelsbeskatning 

Park7 Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene m/høyere takster og økning i 
bom (32 kr/48 kr) 

Park8 Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene m/høyere takster, økning i bom 
(32 kr/48 kr) og fordelsbeskatning 

Park9 Restriktive parkeringstiltak i sentrale områder*, samt omegnssentrene m/takst i omegnssentrene lik 
Sørlandsparken 

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

Endringen i trafikkarbeid som følge av de ulike virkemidlene som inneholder parkeringstiltak er vist i 

Figur 5-28. Virkemidlene med parkeringstiltak har varierende effekt på trafikkarbeidet for bil avhengig 

av styrken i virkemiddelbruken. 

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

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

Transportmodellkjøringene viser at restriktiv parkeringspolitikk kan være en viktig bidragsyter for å nå 

nullvekstmålet. I tabellen under er effekt på trafikkarbeid i avtaleområdet ved restriktive 

parkeringstiltak for de ulike områdene sammenstilt. 

Tabell 5-15: Sammenstilling av effekter på samlet trafikkarbeid i avtaleområdet ved parkeringstiltak i ulike 
områder. 

Områder med parkeringsrestriksjoner Effekt 

Kvadraturen 
 - Parkeringsrestriksjoner i de fire grunnkretsene som tilhører Kvadraturen 

Noe effekt. 

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

Noe effekt. 

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

God effekt. 

Omegnssentrene 
 - Lave restriksjoner. 

Liten effekt. 

 

For alle parkeringsalternativene reduseres antall bilturer sammenliknet med KVU/Bypakke, mens 

antall kollektiv-, gange- og sykkelturer øker. Det totale transportarbeidet for kollektiv-, gange- og 

sykkelreiser øker ved innføring av restriktive parkeringstiltak sammenliknet med KVU/Bypakke. 
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5.5.2.1 Parkeringsrestriksjoner i ulike områder 

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

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

Parkeringsrestriksjoner i Kvadraturen (P0) gir en reduksjon i trafikkarbeidet for bil på 1,4 prosentpoeng 

for avtaleområdet og 1,8 prosentpoeng for storkommunen. Parkeringsrestriksjoner kun i Kvadraturen 

vil gi reduksjon i antall turer som foretas både i avtaleområdet og i storkommunen, jf. Figur 5-30. Antall 

bilturer reduseres betydelig, mens antall kollektiv-, gange- og sykkelturer øker.  

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

Det er først og fremst internt i Kristiansand kommune at antall bilturer reduseres, men det er også en 

reduksjon i antall bilturer mellom Kristiansand og omegnskommunene. Internt i omegnskommunene vil 

det være en marginal økning i antall bilturer. Økningen i kollektiv-, gange- og sykkelturer finner også 

sted internt i Kristiansand kommune. 
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Ved å legge til parkeringsrestriksjoner ved Sykehuset og rundt Sørlandsparken i tillegg til Kvadraturen 

(P1), reduseres trafikkarbeidet for bil ytterligere med 0,2 prosentpoeng for avtaleområdet og 

0,5 prosentpoeng for storkommunen. 

Legges det i tillegg til grunn restriktive tiltak i sentrale områder i Kristiansand fra Vågsbygd langs 

fjorden til Søm og fra Rona til Dyreparken (P2), reduseres trafikkarbeidet for bil med 5,2 prosentpoeng 

for avtaleområdet og 6,5 prosentpoeng for storkommunen og gir et trafikkarbeid som er henholdsvis 

7,3 prosent og 0,5 prosent høyere enn nåsituasjonen. Dette innebærer at med parkeringsrestriksjoner 

i store områder i Kristiansand, vil det oppnås nullvekst i storkommunen. Tiltaket vil gi reduksjon i antall 

turer som foretas både i avtaleområdet og i storkommunen, jf. Figur 5-31. Reduksjonen i antall 

bilreiser finner sted internt og til/fra Kristiansand kommune, samtidig som det er en liten økning i antall 

bilreiser internt i omegnskommunene samt resten av Agder. Det er en økning i antall kollektivreiser 

internt og til/fra Kristiansand. Gangreiser internt i Kristiansand kommune øker med 2 200 reiser per 

gjennomsnittlig døgn, resten av økningen i gangreiser finner sted internt i omegnskommunene (med 

unntak av Iveland). Antall sykkelreiser øker internt og til/fra Kristiansand samt en liten økning internt i 

omegnskommunene (med unntak av Birkenes og Iveland). 

 

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

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

Effekten av å legge restriktive parkeringstiltak i omegnskommunesentrene er liten. Tiltaket gir en 

reduksjon i trafikkarbeidet for bil på 0,2 prosentpoeng i avtaleområdet og 0,1 prosentpoeng i 

storkommunen. Selv om parkeringstakstene i omegnssentrene økes slik at de er tilsvarende som 

rundt Sørlandsparken, vil effekten av trafikkarbeid for bil med parkeringsrestriksjoner i 

omegnskommunesentrene være marginal. 
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5.5.2.2 Parkeringsrestriksjoner i kombinasjon med fordelsbeskatning 

Betydningen av reell fordelsbeskatning av å ha gratis parkering på arbeidsplassen, er større desto 

høyere den økonomiske verdien av parkering er. Fordelsbeskatning med for eksempel 45 prosents 

marginalskatt innebærer at prisen den enkelte da må betale er 45 prosent av hva det koster å parkere 

på sammenlignbare plasser med betaling. I en framtidig situasjon med høye parkeringsavgifter vil 

verdien av å ha gratis parkering dermed bli høyere enn hvis parkeringsavgiftene er lave. Effekten av å 

praktisere reell fordelsbeskatning blir dermed sterkere desto høyere parkeringsavgiftene generelt er 

(alt annet likt). 

Trafikkarbeidet i enkelte scenarioer med fordelsbeskatning kombinert med andre parkeringstiltak er 

vist i Figur 5-32. Effekter av parkeringstiltak kan også avleses i Figur 5-28 foran. 

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

Generelt fører fordelsbeskatning kombinert med høye parkeringsavgifter til en kraftig nedgang i 

trafikkarbeidet med bil både i Avtaleområdet og Storkommunen, se Figur 5-32. Tiltakene i scenarioet 

Park8 kombinert med fordelsbeskatning gir faktisk alene nullvekst i avtaleområdet, mens den litt 

mindre restriktive pakken Park6 kombinert med fordelsbeskatning gir nullvekst i storkommunen. Det 

skal her nevnes at scenarioet Park8 også omfatter høyere bomtakster (se oversikt over 

parkeringsscenarioene i Tabell 5-14).  

Partielle (isolerte) effekter av å innføre fordelsbeskatning kan leses av i Figur 5-27 foran. 

Trafikkarbeidet for både avtaleområdet og storkommunen reduseres med 0,5 prosentpoeng dersom 

fordelsbeskatning innføres med utgangspunkt i scenarioet med parkeringstiltak i Kvadraturen (P0) 

(effekten avleses som forskjellen mellom beregning Park0-1 og Park0 i Figur 5-27).  Innføring av 

fordelsbeskatning dersom parkeringsrestriksjonene i utgangspunktet er så restriktive som de er i 

pakken Park3 (restriksjoner i sentrale områder og omegnssentrene (P3)), reduseres trafikkarbeidet for 

bil med hele 2,5 prosentpoeng i avtaleområdet og 2,6 prosentpoeng i storkommunen (kan avleses i 

figur 5-27 som differansen i mellom Park6 og Park3).  

 

5.5.2.3 Økte parkeringstakster og parkeringsrestriksjoner i kombinasjon med økte 

bomtakster 

 
Figur 5-33: Trafikkarbeid [KjtKm] for bil. Prosentvis endring i forhold til Nåsituasjon 2016. 
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Ved å innføre høyere parkeringstakster i Kvadraturen og Sørlandsparken (50 prosent økning av 

KPARK og 30-37 prosent økning av LPARK, ingen endring i sharepay) i kombinasjon med 

parkeringstiltaket med parkeringsrestriksjoner i sentrale områder og omegnssentrene (P3), reduseres 

trafikkarbeidet for bil med 1,0 prosentpoeng for avtaleområdet og 0,5 prosentpoeng i storkommunen 

(P5 sammenliknet med P3). 

Legges det i tillegg til grunn en økning i bomtakstene i Kristiansand (32 kroner/48 kroner), vil 

trafikkarbeidet for bil reduseres ytterligere med 4,6 prosentpoeng for avtaleområdet og 

5,8 prosentpoeng for storkommunen. 

 Arealbrukstiltak 

Hvor framtidige boliger og arbeidsplasser lokaliseres kan ha stor betydning for utviklingen i biltrafikken 

og reisemønstrene. Kommunene kan påvirke denne lokaliseringen gjennom sin arealpolitikk, men det 

tar tid før arealpolitikken får effekt. 

 Beskrivelse 

Kristiansand kommune har etablert en metodikk for å evaluere samfunnseffektene av aktuelle 

utbyggingsområder som utbyggere og andre har vist interesse for (heretter omtalt som 

Kristiansandmetoden). Rangeringen er benyttet som grunnlag for å prioritere mellom aktuelle 

utbyggingsprosjekter og -områder. Metodikken er også anvendt på utbyggingsprosjekter i de øvrige 

avtalekommunene. 

 

Det er definert tre scenarioer for arealbruken i 2030 i hver av kommunene i avtaleområdet: 

1. Fortetting 2030: Befolkningsvekst i utbyggingsområder som rangeres høyt i 
Kristiansandsmetoden. Det vil si at utbyggingsprosjekter rangert etter fallende BMA-skår 
(utover påbegynte prosjekter) realiseres til forventet boligbehov nås. I tillegg antas en 
fortetting av arbeidsplasser for Kristiansand kommune i Kvadraturen og på knutepunkter langs 
bussmetrolinja. 

2. Byspredning 2030: Befolkningsvekst i utbyggingsområder som rangeres lavt i 
Kristiansandsmetoden. Det legges til grunn at prosjekter rangert etter økende BMA-score 
(utover påbegynte prosjekter) realiseres til forventet boligbehov nås. Framskriving av dagens 
geografiske fordeling av arbeidsplasser legges til grunn i alle kommunene. 

3. Sterkere fortetting 2030: Som et regneeksempel på en "sterkere fortettingsstrategi" legges 
det til grunn utbygging av prosjekter rangert etter fallende BMA-score, til og med BMA-skår 8. 
Boliger til resterende befolkningsvekst lokaliseres innenfor 15 minutters gåavstand til 

Kort beskrivelse av "Kristiansandsmetoden" for rangering av utbyggingsprosjekter 

Potensielle utbyggingsområder klassifiseres etter hvor godt de tilfredsstiller samfunnsbehov målt etter 

følgende kriterier: 

• -Nærhet til kommunesenter. 

• -Nærhet til lokalt senter. 

• -Transportkvalitet for gange, sykkel og kollektiv. 

Det gis karakterer for hvert kriterium, som til slutt veies sammen til en samlet skår, omtalt som BMA-

skår. Utbyggingsområdenes BMA-skår varierer fra laveste karakter; 2, til høyeste karakter; 9. 

Prosjekter som innebærer etablering av nye boligområder langt unna eksisterende sentra får typisk lav 

skår, mens fortettingsprosjekter i eller nær kommunesentre får høy skår. 
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kommunesenteret. I Kristiansand blir dette Kvadraturen. Det legges videre til grunn en 
sterkere fortetting av arbeidsplasser i Kvadraturen. 

Prosjekter som av kommunene er definert som pågående prosjekter, forutsettes realisert i alle 

scenarioene. De ulike fortettingsstrategiene gjøres således gjeldende bare for den delen av 

boligbehovet som ikke dekkes av pågående prosjekter. Beskrivelse av hvordan bosatte og 

arbeidsplasser er fordelt er gitt i Vedlegg 4: Beskrivelse av tiltak knyttet til arealbruk. 

Tabellen under gir en oversikt over de ulike beregningsscenarioene med arealbrukstiltak. 

Tabell 5-16: Oversikt over alternativene med endret arealbruk. 

Kode Arealbrukstiltak 

A1 Vekst i høyt rangerte utbyggingsområder i Avtaleområdet (Fortetting) 

A2 Vekst i lav rangerte utbyggingsområder i Avtaleområdet (Byspredning) 

A3 Sterkere fortetting i Avtaleområdet (Sterkere fortetting) 

A3-1 Sterkere fortetting i Storkommunen 

A1+ Vekst i høyt rangerte utbyggingsområder i avtaleområdet og arbeidsplassfortetting i sentrale områder 
(Kvadraturen og i noen grad i Vågsbygd og Lund og andre knutepunkter langs bussmetrolinja) 

A3+ Sterkere fortetting i avtaleområdet, samt arbeidsplassfortetting i Kvadraturen  

 Trafikale effekter 

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

 

 

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

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

Statistisk sentralbyrås midlere framskrivingsalternativ (MMMM) på kommunenivå er lagt til grunn for 

modellberegningene, med samme prosentvise vekst i alle grunnkretser i hver kommune. Det 

innebærer en fortetting av bosettingsmønsteret i KVU Bypakke mellom 2016 og 2030, jf. kapittel 3.3.1. 

Dette kommer også tydelig frem av beregningsresultatene. Med Byspredning vil trafikkarbeidet for bil 

øke sammenliknet med KVU/Bypakke. Det skyldes kun mindre sentralisert arealbruk. 

Til tross for en relativt liten mulighet til å påvirke arealbruken fram mot 2030 grunnet høy andel 

pågående boligprosjekter i kommunene, jf. Vedlegg 4: Beskrivelse av tiltak knyttet til arealbruk, viser 

beregningene at arealbruk har stor betydning for trafikkarbeidet for bil. Fordi arealpolitikken er et 

langsomtvirkende tiltak, som har potensielt stor effekt på lang sikt, vil det være av stor betydning at 

dette hensyntas på et tidlig tidspunkt. 
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5.6.2.1 Fortetting 

 

Befolkningsvekst i utbyggingsområder som rangeres høyt i Kristiansandsmetoden (Fortetting) 

reduserer trafikkarbeidet for bil med 1,1 prosentpoeng for avtaleområdet og 1,7 prosentpoeng for 

storkommunen sammenliknet med KVU/Bypakke. I tillegg reduseres transportarbeidet for kollektiv, 

gang og sykkel. Fortetting gir en liten reduksjon i antall bilreiser og kollektivreiser i storkommunen, 

mens antall kollektiv-, gange- og sykkelreiser i avtaleområdet øker. 

 

5.6.2.2 Byspredning 

 

Befolkningsvekst i utbyggingsområder som rangeres lavt i Kristiansandsmetoden (Byspredning), øker 

trafikkarbeidet for bil med 2,1 prosentpoeng for avtaleområdet og 1,9 prosentpoeng for storkommunen 

sammenliknet med KVU/Bypakke. Samtidig øker transportarbeidet for kollektiv, mens 

transportarbeidet for gange og sykkel reduseres. Byspredning gir en økning i antall bilturer, mens 

antall gange- og sykkelturer reduseres. Endringen i antall kollektivturer er marginal. 

 

5.6.2.3 Sterkere fortetting 

 

Sterkere fortetting i avtaleområdet gir redusert trafikkarbeid for bil sammenliknet med KVU/Bypakke. 

Trafikkarbeidet reduseres med 2,3 prosentpoeng i avtaleområdet og 2,5 prosentpoeng i 

storkommunen. Transportarbeidet for kollektiv, gange og sykkel reduseres som følge av sterk 

fortetting i avtaleområdet. Antall bil- og kollektivturer reduseres, mens antall gange- og sykkelturer 

øker sammenliknet med KVU/Bypakke. Det er i størst grad gangeturer som økes, der den største 

økningen skjer internt i Kristiansand. Antall gangeturer økes også internt i de andre kommunene i 

avtaleområdet. Reduksjon i kollektivturer skjer internt i kommunene i avtaleområdet, med unntak av 

Vennesla, som får en liten økning, mens kollektivreiser til/fra Kristiansand øker. 

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

Fortetting: Vekst i høy 
rangerte 

utbyggingsområder i 
Avtaleområdet 

=

Redusert trafikkarbeid ift. 
KVU/Bypakke

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +11,4 %

Storkommunen: +5,0 %

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

Byspredning: Vekst i 
lav rangerte 

utbyggingsområder i 
Avtaleområdet 

=

Økt trafikkarbeid ift. 
KVU/Bypakke

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +14,6 %

Storkommunen: +8,6 %

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

Sterk fortetting i 
Avtaleområdet =

Redusert trafikkarbeid ift. 
KVU/Bypakke

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +10,2 %

Storkommunen: +4,2 %



 

 

Oppdragsnr.: 5171063   Dokumentnr.: R-5171063-2   Versjon: v1 

Byutredning Kristiansandsregionen  |  Dokumentasjonsrapport 

 

 

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-5171063-

2_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx 

2017-12-19  |  Side 66 av 105 

 

 

Sterkere fortetting i storkommunen gir redusert trafikkarbeid for bil sammenliknet med KVU/Bypakke. 

Det er samtidig en liten reduksjon i transportarbeidet for kollektiv, gange og sykkel. I forhold til 

KVU/Bypakke reduseres antall bilturer til/fra og internt i Kristiansand, mens internt i Søgne og 

Vennesla og mellom Søgne og Songdalen øker antall bilturer noe. Interne kollektivturer i Kristiansand 

og Søgne reduseres, mens det er flere kollektivturer mellom Kristiansand og Søgne. Antall gangturer 

økes i stor grad internt i Kristiansand, men det er også en liten økning i antall gangeturer internt i 

Søgne. 

 

5.6.2.4 Arbeidsplassfortetting 

 

Trafikkarbeidet for bil reduseres ytterligere ved å legge til grunn fortetting i arbeidsplassene i sentrale 

områder (Kvadraturen og i noen grad i Vågsbygd og Lund og andre knutepunkter langs 

bussmetrolinja). For både avtaleområdet og storkommunen reduseres trafikkarbeidet for bil med 

1,2 prosentpoeng. 

Sammenliknet med kun fortetting av bosatte, gir arbeidsplassfortetting økt transportarbeid for kollektiv 

i avtaleområdet og redusert transportarbeid for kollektiv i storkommunen. Transportarbeidet for gange 

og sykkel økes som følge av arbeidsfortetting. Det er en liten reduksjon i antall bilturer, mens antall 

kollektiv-, gange- og sykkelturer øker sammenliknet med kun fortetting av bosatte. 

 

Med fortetting av bosatte i storkommunen samt arbeidsfortetting i Kvadraturen, vil trafikkarbeid for bil 

reduseres med 5,5 prosentpoeng for avtaleområdet og 5,9 prosentpoeng for storkommunen 

sammenliknet med KVU/Bypakke. Nullvekstmålet oppnås for storkommunen. Det er en liten økning i 

transportarbeidet for kollektiv, mens endringen i transportarbeidet for gange og sykkel er marginal. I 

forhold til KVU/Bypakke reduseres antall bilturer, mens antall kollektiv-, gange- og sykkelturer økes. 

Endringene i antall turer skjer i hovedsak internt i Kristiansand. 

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

Sterk fortetting i 
Storkommunen =

Redusert trafikkarbeid ift. 
KVU/Bypakke

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +11,7 %

Storkommunen: +6,0 %

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

Fortetting i 
avtaleområdet + 
arbeidsfortetting i 
sentrale områder

=

Redusert trafikkarbeid ift. 
KVU/Bypakke

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +10,2 %

Storkommunen: +3,8 %

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

Fortetting i 
storkommunen + 
arbeidsfortetting i 

Kvadraturen

=

Redusert trafikkarbeid ift. 
KVU/Bypakke

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +7,0 %

Storkommunen: +0,8 %
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 Transportmodellens egnethet 

Transportmodellene sier noe om sammenhengen mellom transporttilbudet og trafikantenes 

preferanser og beregner reiseetterspørsel i et gitt beregningsår. Transportmodellene beregner antall 

reiser på et detaljert geografisk nivå fordelt på reiseformål, reisemåte, og vegvalg (reiserute). 

Modellene bygger på detaljerte inngangsdata for befolkning og arbeidsplasser på grunnkretsnivå. På 

grunnlag av estimerte atferdssammenhenger basert på reisevanedata, er det i modellene etablert 

atferdssammenhenger for befolkningens reiser, det vil si hvordan etterspørsel etter reiser for 

befolkningsgrupper, som for eksempel reiseomfang, reisemål og reisemåte, avhenger av hvilket 

transporttilbud de har. Persontransportmodellene er estimert på data fra ett bestemt år 

(tverrsnittsdata) og vil beskrive individers preferanser på et gitt tidspunkt. 

De benyttede transportmodellene ivaretar mange viktige sammenhenger som det ikke vil være mulig å 

håndtere ved hjelp av enklere metoder. Som enhver modell, er også den benyttede transportmodellen 

en forenkling av en kompleks og uoversiktlig virkelighet. Selv om modellene har sine mangler, er det 

verdt å framheve at de er etablert på bakgrunn av omfattende statistiske analyser av store mengder 

historiske data. Modellene gir følgelig på detaljert nivå uttrykk for helt sentrale egenskaper ved de 

preferanser, årsakssammenhenger og drivkrefter som påvirker befolkningens transportatferd. 

Det er likevel usikkerhet knyttet til flere av forutsetningene som ligger til grunn for 

transportmodellberegningene, samtidig som at det finnes en rekke virkemidler som modellen ikke i 

tilstrekkelig grad greier å beregne effekten av. Det gjør at selv om forskning og erfaringsdata angir i 

hvilken retning effekten av virkemidler går, er både størrelsen av effekten og konkret innvirkning på 

transportmiddelfordeling og totalt trafikkarbeid for bil vanskelig å beregne i et konkret regnestykke. Det 

er imidlertid viktig å merke seg at selv om vi ikke kan beregne konkret de trafikale effektene av 

virkemidlene, betyr ikke det at virkemidlene ikke er viktige og ikke har betydelig effekt på framtidig 

transportmiddelfordeling, og dermed på trafikkarbeidet. 

Nedenfor er det pekt på noen usikkerheter knyttet transportmodellen samt ulike aspekter og 

virkemidler som ikke håndteres i tilstrekkelig god grad i transportmodellen: 

- Befolkningsvekst og inntektsvekst. Anslag for befolkningsvekst og fordeling av denne 

innenfor analyseområdet har stor betydning for samlet trafikkvekst, og i enda større grad for 

fordeling av trafikkveksten på områder og dermed ulike vegvalg og reisemidler. Disse 

faktorene berører nullalternativet og konseptene omtrent på samme måte. 

- Arealbruk. Transportberegningene fanger ikke opp transporttilbudets påvirkning på 

arealbruken. Eventuelle endringer i arealbruken må legges inn som en forutsetning for 

transportberegningene. Konsentrert arealbruk vil gi en dreining mot mer gange-, sykkel- og 

kollektivbruk over tid, der de største virkningene vil komme på lengre sikt. 

- Preferanser. Transportmodellene estimeres basert på reisevaneundersøkelser for et gitt år. 

Teknologiske endringer og endringer i samfunnsstrukturer vil på lang sikt kunne gi endringer i 

folks preferanser. Dette vil i begrenset grad fanges opp av transportmodellene. 

- Kort/Lang sikt. Jo lenger fram i tid analysen gjøres, jo større vil også usikkerheten knyttet til 

beregningene være. 

- Kvalitative aspekter ved kollektivtilbudet (som for eksempel trengsel ombord på kollektive 

reisemidler, sitteplasser/komfort og regularitet/pålitelighet) er ikke inkludert i 

transportmodellene som egne variabler. Modellene kan således ikke benyttes til å beregne 

effektene av ulike kvalitative endringer i kollektivtilbudet. Det foreligger enkelte analyser av 

disse sammenhengene, men det er ikke utviklet et analyseverktøy som ivaretar disse 

kvalitative egenskapene i tillegg de til etterspørselseffekter som finner sted som følge av 

infrastrukturtiltak på tvers av transportsektoren. 

- Trafikkavvikling på detaljert nivå. Transportmodellen som benyttes er ikke egnet til å 

håndtere avvikling i kryss på detaljert nivå. Reduksjon av reisetid med kollektivtrafikk gjennom 

aktiv signalprioritering i kryss håndteres heller ikke i transportmodellen. 



 

 

Oppdragsnr.: 5171063   Dokumentnr.: R-5171063-2   Versjon: v1 

Byutredning Kristiansandsregionen  |  Dokumentasjonsrapport 

 

 

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-5171063-

2_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx 

2017-12-19  |  Side 68 av 105 

 

- Kvalitative aspekter ved gange- og sykkeltiltak. Utbygging av gode gange- og 

sykkelsystemer som oppfattes som trygge og tiltalende vil kunne redusere antall korte 

bilturer. Særlig gjelder dette dersom det kombineres med fellesparkering i boligstrøk som gir 

en viss gangavstand til bil. I tillegg til standarden vil andre faktorer som påvirker hvor attraktivt 

det er å benytte seg av gange-/sykkeltilbud kunne øke antall gange- og sykkelreiser. 

Beregnet gange- og sykkeltrafikk er et gjennomsnitt over året, og variasjoner i vær- og 

føreforhold, drift- og vedlikehold tas ikke hensyn til. Vintervedlikehold har for eksempel effekt 

for å øke helårssykling. 

- Skjulte parkeringskostnader. Modellen inkluderer ikke skjulte parkeringskostnader gjennom 

for eksempel tids- og kjøretøyskostnad for leting av ledig parkeringsplass og gange mellom 

parkeringsplass og målpunkt. Det er kun parkering på destinasjonen som er håndtert i 

modellen, slik at parkering ved bolig, og boligsoneparkering ikke behandles i modellen. 

- Holdningsskapende arbeid for økt gange-, sykkel- og kollektivbruk vil kunne øke bruken av 

disse transportmidlene. Kampanjer har god effekt på kort sikt, men ofte ser man at folk faller 

tilbake på samme reisemønster når kampanjen er over. Langvarig og systematisk 

holdningsskapende arbeid vil kunne være et viktig virkemiddel for å endre folks reisevaner. 

Kostnad og effekt er imidlertid vanskelig å forutsi. 

- Kvalitative aspekter ved framtidig bilpark og vegnett. Med teknologisk utvikling som 

autonome kjøretøyer (selvkjørende biler) og økt komfort for "bilfører" og bilpassasjer, vil 

preferansene for å velge bil som transportmåte endres. Ulike grupper av befolkningen vil 

vurdere transportformene annerledes sammenlignet med situasjonen som rådde da 

reisevaneundersøkelsen, som ligger til grunn for estimering av transportmodellen, ble 

gjennomført. Dette kan påvirke de framtidige konkurranseflatene i valget mellom bil og 

kollektivtransport. Dersom selvkjørende biler blir vanlig i et stort omfang vil ikke nødvendigvis 

redusert parkeringstilgjengelighet være en begrensende faktor, og i ytterste konsekvens kan 

trafikkarbeidet isolert sett øke som følge av "tomkjøring" uten passasjerer om bord. 
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                                                                                     Nullvekst i Avtaleområdet 

 

 

 

                     Nullvekst i Storkommunen 

 Virkemiddelpakker 

 Beskrivelse av virkemiddelpakkene 

Det er gjennomført beregninger av ulike virkemiddelpakker, som er satt sammen av ulike 

enkeltvirkemidler presentert i forrige kapittel. Hensikten med virkemiddelpakkene er å vise 

konsekvenser og mulighetsrommet av ulike måter å kombinere virkemidler på. Det understrekes at 

virkemiddelpakkene som er presentert under kun er eksempler på ulike pakker, og at man med 

virkemidlene som er presentert i kapittel 5 enkelt kan settes sammen og beregne effekten av andre 

pakker. 

Det skal gjøres analyser av flere mulige virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk. 

I alle virkemiddelpakkene skal det oppnå nullvekst. I virkemiddelpakkene er virkemidlene dosert 

forskjellig for nullvekst i henholdsvis storkommunen og avtaleområdet. 

Virkemiddelpakkene er presentert under. 

 Virkemiddelpakke 1: Bilrestriktive tiltak  

 

Figur 7-1: Nøkkelinformasjon om nullalternativet, KVU/Bypakke, Virkemiddelpakke 1 (VMP1) med nullvekst i 

henholdsvis storkommunen og avtaleområdet. 

Virkemiddelpakke 1 legger til grunn bilrestriktive tiltak, og består av: 

Virkemiddelpakke 1 med nullvekst storkommunen: 

- KVU/Bypakke 

- En økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster for lette kjøretøy settes til 32 kroner 

utenom rush og 48 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst. 

Virkemiddelpakke 1 med nullvekst avtaleområdet: 

- KVU/Bypakke 

- En ytterligere økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster blir for lette kjøretøy 

48 kroner utenom rush og 78 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst. 

- Parkeringsavgifter i Kvadraturen og fjerning av timeregel rundt Sørlandsparken. Det er lagt til 

grunn en gjennomsnittlig parkeringsavgift som er på nivå med de høyeste takstene som er i 

Kvadraturen i dag (om lag 30 kroner per time). For å kompensere for at det per i dag ikke er 

mulig å pålegge private å avgiftsbelegge parkeringsplasser, er det lagt til grunn at ordningen 

med timeregel ikke gjelder for bomsnittene rundt Sørlandsparken. Det betyr at bilistene må 

betale både når de passerer bomsnittene rundt Kvadraturen og når de passerer bomsnittene 

ved Sørlandsparken, selv om passeringene skjer innenfor en time. 

Nullalternativet KVU/Bypakke
Økte 

bomsatser

Parkeringsrestriksjoner i 
Kvadraturen. Ikke 
timesregel rundt 
Sørlandsparken

Ytterlige økning 
i bomtakster

8 bommer 

14 kr lav 

21 kr rush 

13 bommer 

21 kr lav 

42 kr rush 

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

VMP1 nullvekst Avtaleområdet: 13 bommer: 48 kr lav, 74 kr rush 
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                                                                                     Nullvekst i Avtaleområdet 

 

 

 

                           Nullvekst i Storkommunen 

                                                                                     Nullvekst i Avtaleområdet 

 

 

 

                                 Nullvekst i Storkommunen 

 Virkemiddelpakke 2: Satsing på kollektiv og bilrestriktive tiltak 

 

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

Virkemiddelpakke 2 legger til grunn en kombinasjon av kollektivtiltak og bilrestriktive tiltak, og består 

av: 

Virkemiddelpakke 2 med nullvekst storkommunen: 

- KVU/Bypakke 

- 30 prosent reduksjon av kollektivtakstene i avtaleområdet. Reduksjonen av kollektivtakstene 

gjelder både enkeltbilletter og periodekort for turene innenfor avtaleområdet. 

- En økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster for lette kjøretøy settes til 27 kroner 

utenom rush og 42 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst. 

Virkemiddelpakke 2 med nullvekst avtaleområdet: 

- KVU/Bypakke 

- 30 prosent reduksjon av kollektivtakstene i avtaleområdet. Reduksjonen av kollektivtakstene 

gjelder både enkeltbilletter og periodekort for turene innenfor avtaleområdet. 

- En ytterligere økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster blir for lette kjøretøy 

42 kroner utenom rush og 64 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst. 

- Parkeringsavgifter i Kvadraturen og fjerning av timeregel rundt Sørlandsparken. Det er lagt til 

grunn en gjennomsnittlig parkeringsavgift som er på nivå med de høyeste takstene som er i 

Kvadraturen i dag (om lag 30 kroner per time). For å kompensere for at det per i dag ikke er 

mulig å pålegge private å avgiftsbelegge parkeringsplasser, er det lagt til grunn at ordningen 

med timeregel ikke gjelder for bomsnittene rundt Sørlandsparken. Det betyr at bilistene må 

betale både når de passerer bomsnittene rundt Kvadraturen og når de passerer bomsnittene 

ved Sørlandsparken, selv om passeringene skjer innenfor en time. 

 Virkemiddelpakke 3: Fortetting 

 

Figur 7-3: Nøkkelinformasjon om nullalternativet, KVU/Bypakke, Virkemiddelpakke 3 (VMP3) med nullvekst i 
henholdsvis storkommunen og avtaleområdet. 

Nullalternativet KVU/Bypakke
30% reduserte 
kollektivtakster

Økte 
bomsatser

Parkeringsrestriksjoner i 
Kvadraturen. Ikke timesregel 

rundt Sørlandsparken

Ytterlige 
økning i 

bomtakster

Null-
alternativet

KVU/ 
Bypakke

Sterkere 
fortetting 

i AO

30% reduserte 
kollektivtakster

Økte 
bomsatser

Parkeringsrestriksjoner i 
Kvadraturen. Ikke timesregel 

rundt Sørlandsparken

Ytterlige 
økning i 

bomtakster

8 bommer 

14 kr lav 

21 kr rush 

13 bommer 

21 kr lav 

42 kr rush 

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

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

8 bommer 

14 kr lav 

21 kr rush 

13 bommer 

21 kr lav 

42 kr rush 

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

VMP3 nullvekst Avtaleområdet: 13 bommer: 34 kr lav, 51 kr rush 
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Virkemiddelpakke 3 legger til grunn en kombinasjon av fortetting, kollektivtiltak og bilrestriktive tiltak, 

og består av: 

Virkemiddelpakke 3 med nullvekst storkommunen: 

- KVU/Bypakke 

- Sterkere fortetting (bosatte) i avtaleområdet 

- 30 prosent reduksjon av kollektivtakstene i avtaleområdet. Reduksjonen av kollektivtakstene 

gjelder både enkeltbilletter og periodekort for turene innenfor avtaleområdet. 

- En økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster for lette kjøretøy settes til 25 kroner 

utenom rush og 38 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst. 

Virkemiddelpakke 3 med nullvekst avtaleområdet: 

- KVU/Bypakke 

- Sterkere fortetting (bosatte) i avtaleområdet 

- 30 prosent reduksjon av kollektivtakstene i avtaleområdet. Reduksjonen av kollektivtakstene 

gjelder både enkeltbilletter og periodekort for turene innenfor avtaleområdet. 

- En ytterligere økning av bomtakstene i Kristiansand. Nye takster blir for lette kjøretøy 

34 kroner utenom rush og 51 kroner i rush. For tunge kjøretøy er det dobbel takst. 

- Parkeringsavgifter i Kvadraturen og fjerning av timeregel rundt Sørlandsparken. Det er lagt til 

grunn en gjennomsnittlig parkeringsavgift som er på nivå med de høyeste takstene som er i 

Kvadraturen i dag (om lag 30 kroner per time). For å kompensere for at det per i dag ikke er 

mulig å pålegge private å avgiftsbelegge parkeringsplasser, er det lagt til grunn at ordningen 

med timeregel ikke gjelder for bomsnittene rundt Sørlandsparken. Det betyr at bilistene må 

betale både når de passerer bomsnittene rundt Kvadraturen og når de passerer bomsnittene 

ved Sørlandsparken, selv om passeringene skjer innenfor en time.  

For Virkemiddelpakke 3 er det i tillegg gjennomført en variantanalyse der man legger til grunn at 

veksten i arbeidsplasser hovedsakelig er lokalisert i Kvadraturen. Det er ikke gjort endringer i 

lokalisering av arbeidsplassveksten i omegnskommunene.  

 Trafikale effekter av virkemiddelpakkene 

For hver virkemiddelpakke er det oppnådd nullvekst for henholdsvis storkommunen og avtaleområdet 

– med ulik dosering for å oppnå nullvekst i de to områdene. 

 Virkemiddelpakke 1: Bilrestriktive tiltak 

 

Med en økning i bomtaksene rundt Kristiansand til 32 kroner utenom rush og 48 kroner i rush, oppnås 

nullvekst i storkommunen. 

For å oppnå nullvekst i avtaleområdet er det nødvendig å øke bomtakstene ytterligere til 48 kroner 

utenom rush og 74 kroner i rush. I tillegg legges det til grunn parkeringsrestriksjoner i Kvadraturen 

(P0), samt at timeregelen i bomstasjonene rundt Sørlandsparken fjernes. 

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

VMP1 nullvekst 
storkommunen

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +7,5 %

Storkommunen: +0,4 %
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Virkemiddelpakke 1 med nullvekst i trafikkarbeid for bil for henholdsvis storkommunen og 

avtaleområdet gir økt transportarbeid for kollektiv, gange og sykkel. Transportarbeid per innbygger 

reduseres med om lag ti prosent i storkommunen og seks prosent i avtaleområdet. Også antall turer 

per innbygger går noe ned, men endringen er liten, jf. Tabell 7-1. 

Tabell 7-1: Trafikkarbeid bil, transportarbeid fordelt på reisemiddel, sum transportarbeid per innbygger og sum 
turer per innbygger i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen for Nåsituasjon 2016 og VMP1 2030. 

Per døgn Nåsituasjon 2016 VMP1 (med tiltak for nullvekst i hhv. 
storkommunen og avtaleområdet) 

Storkommunen Avtaleområdet Storkommunen Avtaleområdet 

Trafikkarbeid [KjtKm] personbil 1 660 000 2 300 000  1 520 000  -8.9 %  2 310 000  0.2 % 

Transportarbeid [PKm] personbil 1 860 000 2 610 000  1 700 000  -8.8 %  2 620 000  0.4 % 

Transportarbeid [PKm] kollektiv 550 000 720 000  840 000  50.8 %  1 120 000  56.0 % 

Transportarbeid [PKm] sykkel 130 000 140 000  160 000  18.9 %  170 000  18.7 % 

Transportarbeid [PKm] gange 110 000 140 000  130 000  14.5 %  160 000  14.6 % 

Sum transportarbeid [PKm] per 
innbygger 

25.1 26.3  22.5  -10.3 %  24.8  -5.6 % 

Sum turer per innbygger*  3.5 3.2  3.4  -2.1 %  3.2  -1.2 % 

 

 Virkemiddelpakke 2: Satsing på kollektiv og bilrestriktive tiltak 

 

Med reduksjon av kollektivtakstene med 30 prosent og en økning i bomtaksene rundt Kristiansand til 

27 kroner utenom rush og 42 kroner i rush, oppnås nullvekst i storkommunen. 

For å oppnå nullvekst i avtaleområdet er det nødvendig å øke bomtakstene ytterligere til 42 kroner 

utenom rush og 64 kroner i rush. I tillegg legges det til grunn parkeringsrestriksjoner i Kvadraturen 

(P0), samt at timeregelen i bomstasjonene rundt Sørlandsparken fjernes. Grunnet reduksjonen i 

kollektivtakstene vil det være behov for en mindre økning i bomtakstene for å oppnå nullvekst i 

avtaleområdet sammenliknet med Virkemiddelpakke 1. 

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

VMP1 nullvekst 
avtaleområdet

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +0,2 %

Storkommunen: -8,9 %

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

VMP2 nullvekst 
storkommunen

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +7,0 %

Storkommunen: +0,2 %
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Virkemiddelpakke 2 med nullvekst i trafikkarbeid for bil for henholdsvis storkommunen og 

avtaleområdet gir økt transportarbeid for kollektiv, gange og sykkel. Økningen i transportarbeid er 

spesielt stor for kollektiv. Dette kan knyttes til reduksjonen i kollektivtakster. Transportarbeid per 

innbygger reduseres med om lag åtte prosent i storkommunen og fire prosent i avtaleområdet. 

Endringen i antall turer per innbygger er marginal, jf. Tabell 7-2. 

Tabell 7-2: Trafikkarbeid bil, transportarbeid fordelt på reisemiddel, sum transportarbeid per innbygger og sum 
turer per innbygger i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen for Nåsituasjon 2016 og VMP2 2030. 

Per døgn Nåsituasjon 2016 VMP1 (med tiltak for nullvekst i hhv. 
storkommunen og avtaleområdet) 

Storkommunen Avtaleområdet Storkommunen Avtaleområdet 

Trafikkarbeid [KjtKm] personbil 1 660 000 2 300 000  1 530 000  -7.9 %  2 320 000  0.6 % 

Transportarbeid [PKm] personbil 1 860 000 2 610 000  1 720 000  -7.9 %  2 630 000  0.8 % 

Transportarbeid [PKm] kollektiv 550 000 720 000  910 000  64.2 %  1 220 000  68.9 % 

Transportarbeid [PKm] sykkel 130 000 140 000  140 000  9.5 %  160 000  9.5 % 

Transportarbeid [PKm] gange 110 000 140 000  130 000  11.9 %  150 000  12.3 % 

Sum transportarbeid [PKm] per 
innbygger 

25.1 26.3  23.1  -7.9 %  25.4  -3.5 % 

Sum turer per innbygger*  3.5 3.2  3.4  -1.4 %  3.2  -0.9 % 

 

 Virkemiddelpakke 3: Fortetting 

 

Med reduksjon av kollektivtakstene med 30 prosent, sterkere fortetting av bosatte (A3) og en økning i 

bomtaksene rundt Kristiansand til 25 kroner utenom rush og 38 kroner i rush, oppnås nullvekst i 

storkommunen. 

For å oppnå nullvekst i avtaleområdet er det nødvendig å øke bomtakstene ytterligere til 34 kroner 

utenom rush og 51 kroner i rush. I tillegg legges det til grunn parkeringsrestriksjoner i Kvadraturen 

(P0), samt at timeregelen i bomstasjonene rundt Sørlandsparken fjernes. Grunnet reduksjonen i 

kollektivtakstene og fortetting av befolkningsveksten (A3), vil det være behov for en mindre økning i 

bomtakstene for å oppnå nullvekst i avtaleområdet sammenliknet med Virkemiddelpakke 1 og 

Virkemiddelpakke 2. 

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

VMP2 nullvekst 
avtaleområdet

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +0,6 %

Storkommunen: -7,9 %

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

VMP3 nullvekst 
storkommunen

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +5,9 %

Storkommunen: -0,7 %
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Virkemiddelpakke 3 med nullvekst i trafikkarbeid for bil for henholdsvis storkommunen og 

avtaleområdet gir økt transportarbeid for kollektiv, gange og sykkel. Økningen i transportarbeid er 

spesielt stor for kollektiv. Dette kan knyttes til reduksjonen i kollektivtakster. Transportarbeidet for 

gående og syklende øker ikke i samme grad som i Virkemiddelpakke 2. Dette kan knyttes til 

fortettingen av befolkningsveksten, noe som vil kunne gi kortere turer. Dette framkommer også ved at 

endringen i antall turer per innbygger er marginal, jf. Tabell 7-3. Transportarbeid per innbygger 

reduseres med om lag åtte prosent i storkommunen og fire prosent i avtaleområdet. 

Tabell 7-3: Trafikkarbeid bil, transportarbeid fordelt på reisemiddel, sum transportarbeid per innbygger og sum 
turer per innbygger i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen for Nåsituasjon 2016 og VMP3 2030. 

Per døgn Nåsituasjon 2016 VMP1 (med tiltak for nullvekst i hhv. 
storkommunen og avtaleområdet) 

Storkommunen Avtaleområdet Storkommunen Avtaleområdet 

Trafikkarbeid [KjtKm] personbil 1 660 000 2 300 000  1 540 000  -7.4 %  2 310 000  0.5 % 

Transportarbeid [PKm] personbil 1 860 000 2 610 000  1 720 000  -7.4 %  2 630 000  0.6 % 

Transportarbeid [PKm] kollektiv 550 000 720 000  900 000  61.8 %  1 200 000  67.0 % 

Transportarbeid [PKm] sykkel 130 000 140 000  140 000  6.2 %  150 000  6.3 % 

Transportarbeid [PKm] gange 110 000 140 000  130 000  10.1 %  150 000  10.8 % 

Sum transportarbeid [PKm] per 
innbygger 

25.1 26.3  23.0  -8.3 %  25.2  -4.1 % 

Sum turer per innbygger*  3.5 3.2  3.4  -1.1 %  3.2  -0.6 % 

 

 Nyttekostnadsanalyse av virkemiddelpakkene 

Det er gjennomført EFFEKT-beregninger av KVU/Bypakke, Virkemiddelpakke 1 og 

Virkemiddelpakke 2. Virkemiddelpakkene er beregnet i to varianter, der den ene varianten gir nullvekst 

i avtaleområdet, mens den andre varianten gir nullvekst i storkommunen. Virkemiddelbruken som gir 

nullvekst i storkommunen er mindre kraftig enn den som gir nullvekst i avtaleområdet. 

  

Nåsituasjon 
2016

KVU/Bypakke 
2030

VMP3 nullvekst 
avtaleområdet

=

Endring ift. Nåsituasjon 2016:

Avtaleområdet: +0,5 %

Storkommunen: -7,4 %
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Virkningene måles mot Nullalternativ 2030. Nøkkelinformasjon om scenarioene er vist i Tabell 7-4. 

Tabell 7-4: Nøkkelinformasjon om nullalternativet, KVU/Bypakke, Virkemiddelpakke 1 (VMP1) og 
Virkemiddelpakke 2 (VMP2) med nullvekst i henholdsvis avtaleområdet og storkommunen. 
 

Nullalternativ 
2030 

KVU Bypakke 
2030 

VMP1 nullvekst 
avtaleområde 

VMP1 nullvekst 
storkommunen 

VMP2 nullvekst 
avtaleområde 

VMP2 nullvekst 
storkommunen 

Antall bomstasjoner 8 13 13 13 13 13 

Bompengesats lette 
biler, utenom rush, kr.  

14 21 48 32 42 27 

Bompengesats lette 
biler, rush, kr.  

21 42 74 48 64 42 

Timesregel Ja Ja Ja, unntatt 
Sørlandsparken 

Ja Ja, unntatt 
Sørlandsparken 

Ja 

Andre tiltak   Parkerings-
restriksjoner i 
Kvadraturen. 

 Parkerings-
restriksjoner i 
Kvadraturen. 

 
30% reduserte 

kollektivtakster i 
avtaleområdet 

 
 
 
 

30 % reduserte 
kollektivtakster i 
storkommunen 

 

 Virkemiddelpakker med nullvekst i avtaleområdet 

 

7.3.1.1 Nytte for trafikanter og transportbrukere 

Nytteendringer for trafikanter og transportbrukere i virkemiddelpakkene som gir nullvekst i 

avtaleområdet er vist i Tabell 7-5. Prosentvis endring i antall reiser i modellområdet er vist i Tabell 7-6. 

Tabell 7-5: Nytte for trafikanter og transportbrukere. Endring i fra nullalternativet. Nåverdi, milliarder kroner. 

Trafikantgruppe/type virkning KVU Bypakke VMP1 nullvekst 
avtaleområde 

VMP2 nullvekst 
avtaleområde 

Personbil (EFFEKT) -12,9 -36,8 -31,3 

Personbil (økte parkeringssatser) 0,0 -1,5 -1,5 

Kollektiv 26,3 26,7 32,9 

Gange og sykkel (trafikantnytte) 0,6 0,6 0,6 

Gange og sykkel (helsegevinster) 1,9 9,3 4,7 

Gods -3,3 -11,1 -9,3 

Sum nytte for trafikanter og transportbrukere 12,5 -12,8 -4,0 

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

KVU/Bypakke gir økt nytte for trafikanter og transportbrukere samlet sett, men redusert trafikantnytte 

for bilistene som følge av økte bomsatser og flere bomstasjoner. Økt kollektivnytte i KVU/Bypakke 

reflekterer dels tidsgevinstene ved det økte kollektivtilbudet (i form av blant annet mindre ventetid), og 

også at en del som i nullalternativet kjører bil, reiser kollektivt i KVU/Bypakke. 

Fra KVU/Bypakke til Virkemiddelpakke 1 går bompengesatsene kraftig opp. Det forklarer den sterke 

nedgangen i trafikantnytten for personbilister fra -13 milliarder i KVU/Bypakke til -37 milliarder i 

Virkemiddelpakke 1. Forverringen i trafikantnytte fra KVU Bypakke til Virkemiddelpakke 1 er også stor 

for godstrafikken på veg som følge av økningen i bomsats for tunge biler. 
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I Virkemiddelpakke 2 er kollektivsatsene er redusert med 30 prosent innenfor avtaleområdet. Det gir 

en kraftig økning i antall kollektivreisende og en sterk økning i trafikantnytten for de kollektivreisende 

utover nivået i Virkemiddelpakke 1, jf. Tabell 7-6. De noe lavere bomsatsene i Virkemiddelpakke 2 

sammenliknet med Virkemiddelpakke 1, gjør at trafikantnytten for bilistene blir litt høyere (mindre 

negativ) i Virkemiddelpakke 2. 

Tabell 7-6: Antall reiser. Prosentvis endring fra nullalternativet. 

  KVU Bypakke VMP1 
nullvekst 
Avtaleområde 

VMP2 
nullvekst 
Avtaleområde 

Bilfører -2,1 % -4,3 % -4,5 % 

Bilpassasjer -1,4 % -2,0 % -2,2 % 

Kollektiv 9,0 % 12,0 % 18,4 % 

Gang 0,8 % 2,7 % 1,8 % 

Sykkel 1,7 % 7,8 % 4,1 % 

Totalt -0,3 % -0,9 % -0,7 % 

 

De beregnede helseeffektene i Tabell 7-5 kommer i tillegg til trafikantnytteeffektene, som bare 

omhandler tidsbruk og kostnader. Helsevirkningene er i hovedsak en beregnet kroneverdi av bedret 

helse. Effektene framkommer i beregningene som en konsekvens av endringer i antall 

personkilometer gange og sykling og bygger på standardverdier for helsegevinst målt i kroner per økte 

kilometer gange og sykling. Helsevirkningene blir betydelige i forhold til de rene 

trafikantnytteeffektene, særlig i Virkemiddelpakke 1, hvor gevinstene som følge av bedre helse er 

beregnet til mer enn 9 milliarder kroner. I Virkemiddelpakke 2 vil de reduserte kollektivtakstene ‘lokke’ 

en del som ellers ville gått og syklet, til å reise kollektivt. jf. Tabell 7-6. Økningen i antall sykkelreiser 

sammenlignet med nullalternativet er åtte prosent i Virkemiddelpakke 1, men bare fire prosent i 

Virkemiddelpakke 2, og samme tendens gjør seg gjeldende for antall reiser til fots. Dermed reduseres 

de beregnede helsegevinstene til omtrent det halve av det de var i Virkemiddelpakke 1. 

Virkemiddelpakke 2 er samlet sett gunstigere for trafikanter og transportbrukere enn 

Virkemiddelpakke 1. Imidlertid innebærer Virkemiddelpakke 2 større behov for offentlige overføringer 

til kollektivtrafikken enn hva som er tilfellet for Virkemiddelpakke 1. 

 

7.3.1.2 Sammenstilling av nyttekostnadsanalysen for virkemiddelpakker med nullvekst i 

avtaleområdet 

Det er gjennomført en samlet sammenstilling av prissatte samfunnsøkonomiske nytte- og 

kostnadseffekter av virkemiddelpakkene. Beregningene bygger på flere forutsetninger. Det er blant 

annet ikke skilt mellom bompengeinntekter til bomringen og til andre bompengeprosjekter i 

modellområdet (Aust- og Vest Agder). Det presiseres at dette er en samfunnsøkonomisk analyse og 

ikke en finansieringsanalyse knyttet til inntektene fra bomringen. Som en følge av dette skal alle 

endringer i bompengebetalinger inngå i analysen. Det er forutsatt at alle endringer i inntekter til 

bompengeselskap og parkeringsselskap som følge av virkemiddelpakkene slår ut i tilsvarende 

endringer i overføringene til det offentlige. Det offentlige dekker også alle økninger i 

kollektivselskapenes inntektsunderskudd som følge av virkemiddelpakkene. 

Tiltakene som ligger inne i virkemiddelpakkene omfatter ikke investeringskostnader utover det som 

ligger til grunn i KVU/Bypakke. Investeringstiltakene med tilhørende kostnader er omtalt i [4], og er 

beregnet å koste 6,3 milliarder kroner (inkl. mva, prisnivå 2016). Dette inkluderer kollektiv infrastruktur, 

infrastruktur knyttet til gange- og sykkeltiltak og veginfrastruktur, inkludert kostnader knyttet til 
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etablering av nye bomstasjoner. Investeringstallene inngår som del av nytten (med negativt fortegn) 

for det offentlige. Resultatene for nyttekostnadsanalysen er oppsummert i Tabell 7-7. 

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

  KVU 
Bypakke 

VMP1 
nullvekst 
Avtaleområde 

VMP2  
nullvekst 
Avtaleområde 

Trafikantnytte 12,5 -12,8 -4,0 

Operatørnytte 0,0 0,0 0,0 

Det offentlige 2,5 18,8 14,0 

Samfunnet for øvrig 1,8 6,5 5,6 

Netto nytte 16,9 12,5 15,6 

Netto nytte per investert krone 2,87 2,12 2,65 

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

samfunnsøkonomisk nytte.  

Siden alle netto inntektsendringer for kollektivoperatører, bompengeselskap og parkeringsoperatører 

forutsettes å bli kanalisert videre til det offentlige, vil operatørnytten per forutsetning ikke endres av 

virkemiddelbruken. 

Det offentlige får store netto inntekter som følge av økningene i bompenger. Den nødvendige 

økningen i bompengene for å sikre nullvekst i biltrafikken er ifølge beregningene så høy at 

bompengeinntektene øker mer enn investeringskostnadene og nåverdien av de økte overføringene til 

kollektivtransporten i virkemiddelpakkene. Det oppstår således et finansielt overskudd for det 

offentlige (økt offentlig nytte). Det kan eventuelt tilbakeføres til befolkningen gjennom for eksempel 

lavere kommunal beskatning. 

Nytten for samfunnet for øvrig øker også. Den øker dels fordi det blir noe mindre utslipp til luft og noe 

færre ulykker som følge av lavere biltrafikk enn i nullalternativet. Som følge av at virkemiddelpakkene 

innebærer et finansielt overskudd for det offentlige, blir skattekostnaden negativ (dvs. det blir en 

positiv nytte for samfunnet for øvrig som følge av økt offentlig budsjettoverskudd/offentlig nytte). 

Som regel benyttes netto nytte per budsjettkrone som indikator for investeringsprosjekters samlede 

samfunnsøkonomiske nytte. Siden tiltakene som analyseres i denne rapporten omfatter bompenger 

som trafikkregulerende tiltak, og det dermed oppstår store offentlige overskudd, blir dermed netto 

nytte per budsjettkrone (dvs. per krones svekkelse av offentlige budsjett) et lite meningsfullt begrep. 

Isteden beregnes netto nytte per investert krone som indikator. Det kan imidlertid diskuteres hvor 

hensiktsmessig denne indikatoren er for å vurdere pakkene, siden det nettopp er varianter av 

bompengeordninger/vegprising som spiller hovedrollen i virkemiddelpakkene. 

 Virkemiddelpakker med nullvekst i storkommunen 

Virkemiddelbruken er svakere i pakkene som gir nullvekst i storkommunen enn i pakkene som gir 

nullvekst i avtaleområdet. Dette fører til mindre negative trafikantnytteeffekter for bilistene, mens de 

som reiser kollektiv i utgangspunktet ikke påvirkes. Samlet sett blir derfor nytten for trafikanter og 

transportbrukere mindre negativt påvirket enn dersom man skulle hatt nullvekst i hele avtaleområdet. 

Også samlet netto nytte blir høyere i virkemiddelpakkene dersom man bare skal ha nullvekst i 

storkommunen enn dersom man skal ha nullvekst i avtaleområdet. 
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Tabell 7-8: Nytte for trafikanter og transportbrukere. Endring i fra nullalternativet. Nåverdi, milliarder kroner. 

Trafikantgruppe/type virkning KVU Bypakke VMP1 nullvekst 
Storkommune 

VMP2 nullvekst 
Storkommune 

Personbil (EFFEKT) -12,9 -22,8 -18,0 

Personbil (økte parkeringssatser) 0,0 0,0 0,0 

Kollektiv 26,3 26,5 32,6 

Gange og sykkel (trafikantnytte) 0,6 0,6 0,6 

Gange og sykkel (helsegevinster) 1,9 4,5 1,1 

Gods -3,3 -6,2 -5,0 

Sum nytte for trafikanter og transportbrukere 12,5 2,6 11,2 

 

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

  KVU 
Bypakke 

VMP1 
nullvekst 
Storkommune 

VMP2  
nullvekst 
Storkommune 

Trafikantnytte 12,5 2,6 11,2 

Operatørnytte 0,0 0,0 0,0 

Det offentlige 2,5 9,5 5,1 

Samfunnet for øvrig 1,8 3,8 3,0 

Netto nytte 16,9 16,0 19,4 

Netto nytte per investert krone 2,87 2,72 3,30 

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

samfunnsøkonomisk nytte.  
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 Overordnete rammer og vegen mot nullvekst 

Byområdene som skal forhandle om bymiljøavtaler skiller seg fra hverandre i en del forhold som har 

betydning for hvor lett eller vanskelig det vil være å oppnå nullvekst i personbiltrafikken mellom 2016 

og 2030. Dette kapittelet gir en beskrivelse av viktige rammer for Kristiansandsregionen og hvordan 

disse rammene påvirker trafikkarbeidet, samt hvilke utfordringer de gir knyttet til å nå nullvekstmålet. 

 Sterk befolkningsvekst gjør nullvekstmålet vanskeligere å nå 

Jo sterkere befolkningsvekst, desto sterkere vil biltrafikken (og annen trafikk) vokse i fravær av tiltak, 

og jo kraftigere må virkemiddelbruken for å "fjerne" veksten i biltrafikken bli. 

 Kristiansandsregionen er det byområdet med sterkest befolkningsvekst 

Befolkningsveksten er den viktigste kilden til vekst i trafikken. I tillegg spiller endringer i 

aldersfordelingen og veksten i inntekt per innbygger, samt hvor tettbygd kommunen er, en rolle. 

Forskningen tyder på at effekten av økt inntekt på antall reiser, herunder antall bilreiser, er relativt 

beskjeden. Ifølge transportmodellene og andre analyser er inntektselastisiteten27 i størrelsesorden 

0,1 – 0,2. Dersom realinntekten per innbygger øker med 0,5 prosent årlig fram til 2030, gir dette isolert 

sett en økning i nivået på biltrafikken på en til to prosent. En aldring av befolkningen vil bidra noe til å 

motvirke effekten av økt samlet folketall, da både antall reiser og antall bilreiser per innbygger er 

lavere for de eldste aldersgruppene enn for de yngre og midlere aldersgruppene. Samlet sett vil det 

likevel være forskjeller i den gjennomsnittlige befolkningsveksten mellom byområdene som vil være 

dominerende for den påregnelige veksten i biltrafikken mellom 2016 og 2030. 

Tabell 8-1 viser en oversikt over SSB framskrevne befolkningsvekst for de ulike byområdene. 

Tabell 8-1 Framskrevet befolkning og befolkningsvekst i ulike byområder med mulig bymiljøavtale (SSB-
MMMM).  

 Folketall 2016 Folketall 2030 Prosentvis endring 

Grenland 106 300 114 300  7,4 % 

Tromsø 73 500  80 400  9,4 % 

Bergen 277 400  308 200  11,1 % 

Nedre Glomma 133 600  151 000  13,0 % 

Trondheim 187 400  211 900  13,1 % 

Nord-Jæren 244 300  280 700  14,9 % 

Buskerudbyen 163 300  193 500  18,5 % 

Oslo og Akershus 1 252 900  1 492 900  19,2 % 

Kristiansandregionen 137 500  164 100  19,3 % 

 

Det framgår at befolkningsveksten fra 2016 til 2030 varierer fra om lag syv prosent i Grenland og i 

Tromsø, til rundt 19 prosent i Kristiansandregionen, Osloregionen og Buskerudbyen. Byregionene 

                                                      
27 Inntektselastisiteten sier noe om hvor mange prosent reiseomfanget øker når inntekten per innbygger øker med én prosent 
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Nedre Glomma, Trondheim, Bergen og Nord-Jæren ligger i en mellomstilling med 11-15 prosents 

befolkningsvekst. 

Som en tilnærming kan det antas at en prosentpoengs forskjell i befolkningsvekst resulterer i én 

prosentpoengs forskjell i biltrafikkveksten til 2030. Byområdene med 19 prosents befolkningsvekst må 

derfor forventes å få en biltrafikkvekst som er mer enn ti prosentpoeng større enn byområdene med 

lavest befolkningsvekst, i fravær av spesielle tiltak. Dette betyr at behovet for tiltak som kan bidra til 

færre bilreiser og flere reiser med kollektiv, gange og sykkel, vil være betydelig større i byene med 

sterkest befolkningsvekst.  

 Sterkere befolkningsvekst i omegnskommunene i Kristiansandsregionen 

Også internt i de syv kommunene som utgjør avtaleområdet i Kristiansandregionen, er det store 

forskjeller i framskrevet befolkningsvekst. Veksten er klart større i omegnskommunene enn i 

Kristiansand, jf. Tabell 8-2. 

Tabell 8-2 Framskrevet befolkning og befolkningsvekst i Kristiansandregionen. (SSB-MMMM). 

 Folketall 2016 Folketall 2030 Endring 2016-30 Prosentvis 
endring 

0926 Lillesand 10 580  12 880  2 300 21,7 % 

0928 Birkenes 5 150  6 620  1 470 28,5 % 

0935 Iveland 1 320  1 590  270 20,5 % 

1001 Kristiansand 88 450  103 850  15 400 17,4 % 

1014 Vennesla 14 310  17 580  3 270 22,9 % 

1017 Songdalen 6 420  7 730  1 310 20,4 % 

1018 Søgne 11 260  13 860  2 600 23,1 % 

Sum alle kommuner 137 500  164 100  26 600 19,3 % 

Herav: Storkommunen1) 106 100  125 400  19 300 18,2 % 
 1) Omfatter dagens Kristiansand, Songdalen og Søgne, som har vedtatt å slå seg sammen under navnet Kristiansand. 

Storkommunen står for drøyt tre fjerdedeler av folketallet i regionen i 2016. Av den samlede veksten 

på 26 600 personer i avtaleområdet, utgjør veksten i storkommunen 19 300 personer, eller drøyt 72 

prosent. 

Ut fra dette kan det konkluderes at nullvekstmålet for biltrafikken blir mer krevende å nå desto flere 

omegnskommuner som omfattes av nullvekstmålet, dels på grunn av sterkere befolkningsvekst i disse 

kommunene, men også fordi andelen av reisene som skjer med personbil gjennomgående er høyere 

der enn i Kristiansand. 
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 Bom i Nåsituasjon 2016 gir større utfordringer knyttet til å nå 

nullvekstmålet 

Økte kostnader for reiser med personbil bidrar til overgang til andre transportformer samtidig som 

reiseomfanget går ned. Effekten er størst i byområder, fordi det i byene er lettere å finne gode 

alternativer til bruk av bil. Byer som har iverksatt bompenger eller vegprising i Nåsituasjon 2016, har 

allerede "brukt opp" deler av dette virkemiddelet. Forskjeller mellom byene i hvor kraftig 

virkemiddelbruk de allerede har satt i verk før basisåret som biltrafikkveksten måles mot, vil derfor 

også bidra til at nødvendig (ytterligere) virkemiddelbruk vil variere mellom byene, og trolig måtte bli 

sterkest i byer som allerede har kommet godt i gang med slike tiltak. 

Kristiansandsregionen har allerede en bompengeordning bestående av fem bomstasjoner rundt 

Kristiansand byområde i dag28. I KVU/bypakke 2030 legges det til åtte nye bommer og en økning av 

bomsatsene på 50 prosent29.  

Det er gjennomført et regneeksempel der bomringen rundt Kristiansand er fjernet i Nåsituasjon 2016. 

Dette gir helt andre forutsetninger for Kristiansandsregionen, med høyere trafikkarbeid for Nåsituasjon 

2016. Endringen i trafikkarbeidet fra Nåsituasjon 2016 uten bom rundt Kristiansand til 

Nullalternativ 2030 og KVU/bypakke 2030 er så sammenliknet med endringen i trafikkarbeidet fra 

Nåsituasjon 2016 med dagens bomordning, jf. Figur 8-1. Uten bom i Nåsituasjon 2016, vil 

befolkningsvekst, arbeidsplassframskriving, inntektsvekst og tiltak som ligger til grunn for 

Nullalternativ 2030 gi en økning i trafikkarbeidet for bil på 16 prosent. Med bom i Nåsituasjon 2016 vil 

denne økningen være på hele 22,6 prosent. Dette er en forskjell på hele 6,6 prosentpoeng og 

innebærer at fordi man i Kristiansand allerede har satt i verk bomtiltak innen starten av 

evalueringsperioden, vil en del av effekten av dette virkemiddelet allerede være "spist opp". 

 

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

Dette viser at for byområder der bomringer allerede er etablert, vil det kreve sterkere virkemidler for å 

oppnå nullvekstmålet sammenliknet med byområder som ikke har innført bomringer i Nåsituasjon 

2016. 

Modellberegningene viser i tillegg en tendens til at det må stadig sterkere virkemiddelbruk til, for å få 

ytterligere effekter på bilreisene og overgangen til miljøvennlige transportmidler. Figur 8-2 viser 

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

er avtakende reduksjon i trafikkarbeidet ved ytterligere økning i bompengesatsene. 

 
Figur 8-2 Sammenhengen mellom trafikkarbeid og bompengesats i avtaleområdet. Kilde: 

Transportmodellberegningene. Glattet kurve.  

Betalingsvilligheten for å benytte bil er altså større for de gjenværende bilistene enn de som har frafalt 

ved økning i bomsats. Dette kan ha sammenheng med at det i mindre grad er attraktive alternative 

reisemåter for de bilistene som er igjen. 

Kristiansandsregionen har en utfordring i å nå nullvekstmålet både på grunn av etablerte 

bomstasjoner i Nåsituasjon 2016, samt at økning i bomsatser vil ha en avtakende effekt på 

trafikkarbeidet i avtaleområdet.  

 Høy befolkningstetthet gjør det enklere å tilrettelegge for 

kollektivtransport 

Forskjeller mellom byområdene i hvor tett befolkningen og arbeidsplassene i dag er lokalisert, vil også 

potensielt ha stor betydning for hvor kraftig, og dermed kostbar, virkemiddelbruk som må til for å nå 

nullvekstmålet. Et byområde med stor tetthet vil trolig lettere kunne øke kollektivandelen enn et 

område som i større grad omfatter spredt bebygde områder. 

Transportomfanget og -sammensetningen avhenger av arealbruken. Byområdene kan skille seg fra 

hverandre når det gjelder senterstruktur, reiseavstander og tetthet av bosatte og arbeidsplasser. I 

avtaleområder med gjennomgående små avstander mellom befolknings- og arbeidsplassområder 

(høy tetthet), vil forholdene ligge bedre til rette for å få tilstrekkelige passasjermengder i 

kollektivtransporten, enn områder med lavere befolkningstetthet. Det samme gjelder mulighetene til å 

ha en høy andel gang- og sykkelreiser. 

Det er ikke meningsfullt å benytte innbyggere per kvadratkilometer som eneste indikator for 

befolkningstetthet, fordi regionene består av varierende ubebygde områder. For å komme rundt den 

begrensningen, presenteres to indikatorer som sikter mot å belyse befolkningstettheten i de bebygde 
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delene av avtaleområdene. Indikatorene er andelen av de bosatte som bor i tettbygd strøk og antall 

innbyggere per kvadratkilometer for tettstedene i kommunen30. Disse er basert på statistikk fra 

Statistisk sentralbyrå. Resultatene er vist i Figur 8-3. 

 
Figur 8-3 Indikatorer for tetthet i avtaleområdene for bymiljøavtalene. Andel bosatte i tettbygd strøk og 
bosatte i tettsteder per kvadratkilometer tettstedareal. Kilde: SSB.   

Ut fra disse indikatorene framstår avtaleområdene i Bergen, Trondheim, Oslo/Akershus og Nord-

Jæren med høyere tetthet enn de øvrige avtaleområdene. Befolkningstettheten i de tettbygde delene 

av avtaleområdene varierer relativt lite mellom Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma og 

Grenland. Andelen bosatt i tettbygd strøk er høyest i Bergen. Kristiansand og Tromsø har en noe 

lavere andel av befolkningen i tettbygde områder enn de sistnevnte områdene og i særlig grad 

sammenlignet med de fire områdene med høyest tetthet.  

Det er ikke åpenbart hvordan de to indikatorene skal vektes sammen. En enkel, men unøyaktig måte 

å gjøre det på, er å gi avtaleområdene poeng etter hvilken rangering de har. Rang 1 for andel i 

tettbygd strøk betyr at regionen har høyest andel i tettbygd strøk. Rang 1 for befolkningstetthet gis på 

samme måte til regionen med høyest antall bosatte per kvadratkilometer for dem som bor i tettbygd 

strøk. Så summeres de to rangpoengene. Hvis en region skårer høyest på begge indikatorene, gis 

den således rangpoeng 2. Resultatet er vist i Figur 8-4 nedenfor. 

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

Trondheim skårer høyest for tetthet basert på denne kombinerte rang-indikatoren, men også 

Oslo/Akershus, Bergen og Nord-Jæren skårer høyt (dvs. har lavt antall rangpoeng). Kristiansand har 

høyest rangpoeng (dvs. skårer lavest), men forskjellen mellom Kristiansandregionen og de øvrige 

avtaleområdene utenom de tre nevnte, er ikke stor. 

Dette betyr at Kristiansand, på grunn av lav befolkningstetthet, har dårligere forutsetninger enn øvrige 

avtaleområder for å oppnå et effektivt og godt kollektivtransporttilbud. 

 Fortetting i omegnskommunene kan bidra til redusert trafikkarbeid 

Tett bosetting gir et godt grunnlag for å etablere attraktive kollektivløsninger. Flere av kommunene i 

avtaleområdet har imidlertid spredt bosetting og samtidig sterk befolkningsvekst i henhold til SSBs 

befolkningsframskriving (MMMM). Med høy bilandel [7] og stor innpendling til Kristiansand [20], bidrar 

disse omegnskommunene betydelig til trafikkarbeidet i avtaleområdet. 

Beregninger som er gjennomført viser at det er vanskelig å oppnå nullvekst i hele avtaleområdet, 

mens nullvekst enklere kan oppnås for storkommunen. For å oppnå nullvekst i hele avtaleområdet, er 

det nødvendig med sterke restriktive virkemidler for bilbruk. For en del av omegnskommunene, er det 

imidlertid ikke gode alternativer til bilbruk, og det vil derfor være lite hensiktsmessig å legge til grunn 

sterke restriksjoner for disse kommunene. På grunn av det spredte bosettingsmønsteret i flere av 

omegnskommunene, er det krevende å få til gode kollektivløsninger der. Fortetting av nye boliger i 

disse kommunene vil imidlertid gjøre det lettere å tilrettelegge for kollektivtransport i framtiden, også 

etter 2030. Derfor vil det være hensiktsmessig at omegnskommunene allerede nå forplikter seg til en 

arealutvikling med fortetting i kommunesentrene. 

I mandatet for Kristiansand [2] står det at "Bymiljøavtalen bør avgrenses til et geografisk område der 

det er relevant og rasjonelt å legge til grunn nullvekstmålet for persontransport med bil". Den sterke 

befolkningsveksten i omegnskommunene og det spredte bosettingsmønsteret med lite attraktive 

alternativer til bilbruk, kan tilsi at omegnskommunene til storkommunen ikke bør inngå når 

trafikkarbeidet som er underlagt nullvekstmålet skal beregnes. 
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 Gradvis innfasing av virkemiddelbruken 

Modellberegningene er gjort for 2030, da det antas at all virkemiddelbruk er faset inn. I virkeligheten 

må tiltakene i virkemiddelpakkene antas å bli gradvis faset inn i perioden 2018-2030. Dette gjelder 

både investeringene og endringer i bompengene. 

Tiltakspakken som ligger til grunn i KVU/Bypakke 2030 vil kreve en løpende høy finansiering, og her 

vil bidraget fra bompengeordningen være helt sentralt. Siden investeringene finansieres med 

låneopptak, trenger imidlertid ikke de løpende bompengeinntektene hvert år være eksakt like store 

som de løpende rente- og avdragsbetalingene samt de økte tilskuddsbehovene til kollektivtransporten, 

men de bør stå i et rimelig forhold til hverandre. Gitt at tiltakspakken når målet om nullvekst i 

biltrafikken, vil trafikkmengden som skal beskattes, etter hvert flate ut og bare vokse svakt utover 

2016-nivået31. 

En rask, sterk økning i bompengesatsene til de nivåene som er indikert i virkemiddelpakkene vil kunne 

oppleves smertefulle for mange innbyggere. På kort sikt er befolkningens tilpasningsmuligheter når 

det gjelder bosted og arbeidssted små. Mulighetene for å tilpasse seg er større på lengre sikt. I tillegg 

til bolig og arbeid gjelder dette bilhold og bilbruk, kjøp av sykkel samt kollektivvaner. Det tilsier at 

økningene i bompenger/trafikantbetaling bør skje gradvis. Det vil også dempe ulempene dersom 

økningene er varslet på forhånd, særlig dersom man på et tidlig tidspunkt kan binde seg til en 

utviklingsbane for økning i bompenger helt fram til 2030. En viss sikkerhet om framtidige kostnader 

ved å benytte bil på ulike strekninger, vil gjøre det lettere for befolkning og virksomheter å treffe 

lokaliseringsvalg som de ikke angrer på når satsene etter hvert har økt. Bompenger og 

trafikantbetaling vil likevel måtte justeres løpende. For å bidra til forutsigbarhet, kan det være 

fordelaktig om måten justeringene vil skje på, kommuniseres ved starten av avtaleperioden. Satser, 

samt unntak for nullutslippskjøretøy, og rabattordninger vil være forhold som bør kunne justeres over 

tid. Eksempelvis vil det være naturlig at etter hvert som teknologien for nullutslippskjøretøy blir mer 

moden og slike biler utgjør en større del av bilparken, bør trafikantbetalingen også for slike kjøretøy 

øke. 

Dersom de minst kostnadskrevende prosjektene settes i verk først, vil det gjøre det enklere å ha en 

gradvis økning i bompengesatsene. Selv om det tidlig settes i verk store og kostnadskrevende 

investeringsarbeider, trenger likevel ikke det bety at man må sette bompengene raskt opp til et høyt 

nivå. Beslutningen om hvor raskt satsene skal heves og hvilke investeringer som skal gjennomføres 

på ulike tidspunkt, kan ses hver for seg. En gradvis økning i bompengene i en situasjon med store 

tidlige investeringer vil imidlertid kreve noe mer finansiering over prosjektenes levetid, og dermed et 

noe høyere nivå på bompengene på lang sikt. 

 Viktigheten av arealbruk som virkemiddel 

Arealpolitikken er et langsomtvirkende tiltak, som har potensielt stor effekt på lang sikt. En arealbruk 

som innebærer en betydelig omlegging av arealpolitikken som har vært ført de senere årene, vil være 

et viktig bidrag til at nullvekstmålet skal kunne nås innen 2030. Arealpolitikken bør baseres på 

prinsippene i "Kristiansandmetoden", det vil si at nye boliger og arbeidsplasser bør etableres sentralt i 

kommunene og generelt der bilandelen kan holdes lav. Denne typen arealstrategi vil måtte være blant 

de første tiltakene som settes i verk, i den grad det ikke allerede er skjedd. 

 

                                                      
31 Nullvekstmålet gjelder ikke tungtrafikk, gjennomgangstrafikk og mobile tjenesteytere, som altså tillates å vokse. 
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 Vedlegg 

Vedlegg 1: Metode for framskriving av arbeidsplasser og skoleplasser 

Bakgrunn 

SSB opererer ikke med framskrivinger av arbeidsplassdata. I transportmodellen foreligger det derfor 

kun data for antall arbeidsplasser i hver sone fordelt på ulike næringskategorier for et gitt år. 

Arbeidsplassdataene som ligger inne i transportmodellen (v3.12) representerer året 2014. 

I transportmodellene er det det relative størrelsesforholdet mellom antall arbeidsplasser og andre 

sonedata (som f.eks. antall skoleplasser og antall hytter) i hver sone som styrer fordelingen av reiser 

til sonene. Dersom arbeidsplasser for alle soner i et modellområde økes eller reduseres med samme 

prosentsats, vil det bety lite for reisemønsteret32. Det vil derfor generelt bli feil dersom man oppdaterer 

noen enkeltsoner med nyere arbeidsplassdata uten å ta stilling til hva som skjer i andre soner ellers i 

modellområdet. Dette vil kunne påvirke attraktiviteten for disse enkeltsonene ved at det blir for 

mange/for få reiser til disse sonene. Årstallet antall arbeidsplasser oppgis i bør derfor være likt for alle 

soner i hele modellområdet. 

Når man beregner fordelingen av trafikk i fremtidig situasjon er det ofte hensiktsmessig å benytte 

"dagens" tall for arbeidsplasslokalisering og antall arbeidsplasser. Dersom man imidlertid ønsker å se 

på endret arealbruk, bør det gjøres en framskriving av antall arbeidsplasser i alle soner i modellen i 

referansesituasjonen (Null) ved at disse blåses opp med en faktor i henhold til for eksempel demografi 

og sysselsetting. 

Dette gjelder også for skoleplasser. 

Metode 

Endringstallene for arbeidsplasser og andre sonedata som legges til grunn, beregnes ut fra prosentvis 

endring fra 2016 til 2030 i antall personer i de aktuelle befolkningsgruppene på kommunenivå i 

modellområdet. 

Arbeidsplasser 

Basert på SSB's statistikk for sysselsetting og pendling, synes det ikke å være klare tendenser til 

endringer i netto utpendling på kommunenivå i perioden 2000-2016. Det betyr at antall arbeidsplasser 

endret seg omtrent like mye som antall sysselsatte bosatt i kommunene. Ut fra dette synes det rimelig 

å forutsette i modellberegningene at antall arbeidsplasser i hver kommune økes med samme 

prosentsats som samlet sysselsetting. Med forutsetning om uendret yrkesdeltakelse, legges det til 

grunn at samlet antall arbeidsplasser lokalisert i hver kommune i modellområdet øker med samme 

prosentsats som økningen i folketall i kommunen for aldersgruppen 20-65 år. 

Det legges til grunn at oppjusteringen skjer med samme rate for hver næringsgruppe og grunnkrets i 

de respektive kommunene. 

For hver grunnkrets beregnes MALINT i framtidig år som sum beregnet antall arbeidsplasser 

multiplisert med den andelen MALINT utgjør av sum (MALINT og FEMINT) i basisåret (2016). 

                                                      
32 Nivået på antall arbeidsplasser vil påvirke turgenereringen, men i liten grad. 



 

 

Oppdragsnr.: 5171063   Dokumentnr.: R-5171063-2   Versjon: v1 

Byutredning Kristiansandsregionen  |  Dokumentasjonsrapport 

 

 

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-5171063-

2_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx 

2017-12-19  |  Side 89 av 105 

 

Skoleplasser 

Antall skoleplasser i hver grunnkrets justeres etter samme prinsipper for ulike aldersgrupper: 

 Antall elever i grunnskole (GSKOLE) etter grunnkrets økes med samme vekstrate som for 

antall personer i aldersgruppen 5-15 år i den aktuelle kommunen. 

 Antall elever i videregående skole (VGSKOLE) etter grunnkrets økes med samme vekstrate 

som for antall personer i aldersgruppen 15-20 år i den aktuelle kommunen. 

 Antall studenter på Universitet og høyskole (UHSKOLE) etter grunnkrets økes med samme 

vekstrate som for antall personer i aldersgruppen 20-25 år i den aktuelle kommunen. 

 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5171063   Dokumentnr.: R-5171063-2   Versjon: v1 

Byutredning Kristiansandsregionen  |  Dokumentasjonsrapport 

 

 

2017-12-12n:\517\10\5171063\5 arbeidsdokumenter\52 dokumenter\5 dokumentasjonsrapport\r-5171063-

2_byutredningkristiansand_dokumentasjonsrapport_v1.docx 

2017-12-19  |  Side 90 av 105 

 

Vedlegg 2: Beregningsforutsetninger 

Nåsituasjon 2016 

Arealbruk 

Befolkningsdata SSB 2016 på kommunenivå fordelt på grunnkretser (Befolkning_MMMM_2016_KRS-
170403_splittsoner.dbf)  

Arbeidsplassdata SSB 2014 (Sonedata_Park_RVU_KRS-170424_v5.dbf) 

Økonomiske virkemidler 

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

mange bommer man passerer (timesregel). 
 

 
 

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

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

 

Nullalternativ 2030 

Arealbruk 

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

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

Planlagte/vedtatte tiltak i transportnettet 

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

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

Økonomiske virkemidler 

Bom Det er lagt inn nye bommer på E18 med følgende plassering: 
- E18 Tvedestrand – Longum 
- E18 Logum – Harebakken 

 
Det er også lagt inn bommer på Nye Veiers prosjekter: 

- Strekningsvise bompenger for lette og tunge på hhv. 2 og 6 kroner per 
kilometer i 2016-kroneverdi. Dette er lagt inn for E18 Varoddbrua -Kristiansand 
vest, E39 Lyngdal vest – Feda og Feda – Moi. 

- For Nye Veiers prosjektet E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest er det benyttet 
bomtakster i henhold til Proposisjon 135 S [21]. 

 
Bomring i Kristiansand foreligger som i Nåsituasjon 2016. 
Bomstasjoner som skal legges ned innen 31/12-2029 er fjernet fra Nullalternativ 2030. 

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

 

  

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

Tiltak Beskrivelse 

Veg Infrastrukturtiltak: 
- Ny havnegate 
- Rv. 9 Gartnerløkka – Krossen: Mindre oppgraderinger. Ikke kodet inn i 

transportmodellen. 
- Fv. 456 Lumber – Kjosbukta: Mindre oppgraderinger. Ikke kodet inn i 

transportmodellen. 

- E18 Håneskrysset 
- Fv. 456/457 Kjoskrysset 

Kollektiv Infrastrukturtiltak: 
- Eg – Sødal, ny bru ikke åpen for vanlig biltrafikk. 

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

Sykkel Tiltak i Kristiansand 
- E18, Vollevann-Oddemarka, sykkelekspressveg (SEV)  
- E18, Oddemarka-Tordenskjoldsgate (SEV) 
- Fv401, Høvågveien Rona - Dvergsnesveien inkludert ny bru ved Gamle 

Strømmeveien  
- Fv456, Lumber – Auglandsbukta (SEV) 
- Kv, G/S Bispegra - Kløvertun  
- Fv1, G/S Torridalsveien, Haus - Kvarstein bru 
- Fv3, G/S Sømsveien, Randesundsheimen - Sømskleiva 
- Kv, G/S Bjørnebakken, E18 - Marthasvei  
- Fv452, G/S Ålefjærvn, Grostø l- Justvik skole 
- Kv, G/S Skonnertveien, Steindalen – Jolleveien 
- Fv8, Vesterøya, Skudeviga - Kilura 

 
Tiltak i Vennesla 

- Fv405/66, G/S sentrum - Kilane 
- Fv7, G/S Doktorsvingen - Moseidmoen  
- Fv454, G/S Bruvegen  
- Fv405/7, G/S Vikeland - Heisel bru 

 
Tiltak i Søgne 

- Fv164, Salemsvegen etappe 1 
- Fv 456, G/S Tangvall - Linnegrøvan, ny del/arm over Songdalselva 

 
Tiltak i Songdalen 

- E39, sykkelveg langsmed E39 og planskilt kryss (fv461) ved Brennåsen 
 

Gange Kortere/ forbedret adkomst til bussholdeplasser: 
- Tiltak Skaiå, Iveland kommune 
- Hellemyråsen – Hellemyrbakken, Kristiansand kommune 
- Fregattveien – Mesanveien – Kutterveien, Kristiansand kommune 
- Tretjønnveien – Ålefjærveien, Kristiansand kommune  
- Høvåg sentrum, Lillesand kommune 
- Furulia – Skuggeviksletta busstopp, Lillesand kommune 
- Augsviga – Søgne kommune 
- Svattjønnheia 162-32, Songdalen kommune 
- Vennesla vgs – Venneslavegen, Vennesla kommune 
- Hengebru Skjebua til bussholdeplass fv. 405, Vennesla kommune 
- Heptekjerrvegen og Pallanevegen, Vennesla kommune 
- Brandekleiv – Holte, Vennesla kommune 
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Bom Det legges til grunn følgende bomsystem i Kristiansand: 
 13 bompunkter (fem eksisterende og åtte nye). Plassering er vist i figuren nedenfor.  
 En økning av dagens satser på 50 prosent. 
 Takst lavperioden: 21 kr for lette og 42 kr for tunge (2016-kroner) 
 Takst rushperioden: 32 kr for lette og 64 kr for tunge (2016-kroner) 
 Fortsatt timesregel og betaling en retning (inn mot Kristiansand). 
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Vedlegg 3: Parkeringstiltak 

For å nå nullvekstmålet i Kristiansand og omegnskommunene er det gjennomført en rekke 

modellkjøringer med ulike parkeringsscenarier. Transportmodellen behandler kun parkering på 

destinasjon. Endringer i parkeringsmuligheter ved bolig analyseres derfor ikke. Transportmodellen tar 

heller ikke direkte hensyn til parkeringskapasitet ved destinasjon i ulike soner. Det vil si at det ikke 

foreligger tall for antall parkeringsplasser i modellen. 

Transportmodellen opererer imidlertid med ulike kostnader for parkering; døgnpris for 

langtidsparkering (LPARK)34 og timespris for korttidsparkering (KPARK)3536. Variabelen Sharepay 

angir andel av arbeidsreisene som betaler for parkering. Parkeringsprisene og andelen som betaler for 

parkering ved arbeidsplass er anslått gjennomsnittspris og gjennomsnittsandel for parkering i den 

spesifikke sonen. Når vi analyserer endringer i parkeringspolitikken ut over takstendringer, 

"oversettes" disse endringene skjønnsmessig til endringer i modellens parkeringspriser. Dette betyr at 

for eksempel dersom det er vanskelig å parkere i en sone grunnet liten parkeringskapasitet, må dette 

"oversettes" i transportmodellen til høyere parkeringspriser eller høyere andel som betaler for 

parkering ved arbeidsplass. 

De restriktive parkeringstiltakene iverksettes i ulike deler av avtaleområdet for de ulike 

parkeringsscenarioene. Områder som er aktuelle for parkeringstiltak er markert med grønn bakgrunn i 

kartet for avtaleområdet i Figur V- 1. 

 
Figur V- 1: Avtaleområde. Områder markert med grønt er analysert med ulike parkeringsrestriksjoner. Det er ikke 

lagt til grunn parkeringsrestriksjoner i Iveland. 

  

                                                      
34 LPARK gjelder for reisehensikten arbeidsreiser. 
35 KPAKR gjelder for reisehensiktene private reiser og fritidsreiser. 
36 Dette betyr at tjenestereiser ikke belastes med parkeringskostnad i transportmodellen. I stedet finnes det en variabel 
(Parkindeks) som sier hvor vanskelig det er å få parkert for tjenestereiser. Denne variabelen påvirker ikke kostnaden. Det er 
ikke sett på endringer i denne variabelen i de foreliggende beregningene. 
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Parkering i KVU/Bypakke 

I KVU/bypakke legges dagens parkeringstakster til grunn. Det er gjort en gjennomgang og 

oppdatering av parkeringstakster i Kristiansand kommune ved utarbeiding av scenarioet 

KVU/bypakke 2030. Det er ingen parkeringsavgift omegnssentre og i Sørlandsparken i modellens 

datagrunnlag for 2016. Det samme gjelder for de aller fleste øvrige grunnkretser i Kristiansand 

kommune. 

Tabellen under viser parkeringstakstene i KVU/bypakke i 2030 for de grunnkretsene som berøres av 

endringer i parkeringstakster i parkeringstiltakene (scenarioene). Takstene er gitt i 2016-kr. 

Tabell V- 1: Parkeringstakster i 2030 i utvalgte grunnkretser i KVU/bypakke. Kronebeløp i 2016-kr. De utvalgte 
grunnkretsene er de som senere berøres av parkeringstiltak. 

Område Grunnkretser KPARK 
[kr/time] 

LPARK 
[kr/dag] 

Sharepay37 

Kvadraturen Kvadraturen 0801 17 117 0,70 

Kvadraturen 0802 21 108 0,69 

Kvadraturen 0803 21 75 0,42 

Kvadraturen 0804 19 40 0,57 

Sørlandsparken Sørlandsparken (1701 og 1702) 0 0 0 

Andre utvalgte 
grunnkretser i 
Kristiansand 
kommune 

10010401 23 0 0 

10010701, 10010702 13 47 0 

10010902 15 47 0 

10010906 13 133 0,14 

10010911 17 0 0 

10011902 11 0 0 

Andre grunnkretser uten parkeringstakst38 0 0 0 

Kommunesenter i 
omegnskommuner 

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

0 0 0 

 

På sykehuset i Kristiansand ligger det inne en KPARK=19 kroner per time og LPARK=100 kroner per 

dag. Sharepay er på 0,93. Dette holdes uendret i alle parkeringsscenarioene. 

  

                                                      
37 Andel som betaler for parkering på arbeid. 
38 10010201, 10010307, 10010410, 10010903, 10011101, 10011601, 10011706, 10010202, 10010308, 10010501, 10010904, 
10011102, 10011603, 10011801, 10010203, 10010309, 10010601, 10010905, 10011103, 10011604, 10011802, 10010204, 
10010310, 10010602, 10010908, 10011104, 10011701, 10011803, 10010205, 10010402, 10010603, 10010909, 10011105, 
10011702, 10011804, 10010206, 10010403, 10010604, 10010910, 10011106, 10011707, 10011805, 10010301, 10010404, 
10010703, 10010912, 10011107, 10011708, 10011806 10010302, 10010405, 10010704, 10010913, 10011109, 10011703, 
10011807, 10010303, 10010406, 10010705, 10010914, 10011201, 10011704 og 10011808 
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Parkeringstiltak 

Det er gjennomført en rekke beregninger med ulik grad av parkeringsrestriksjoner og kombinasjoner 

av tiltakene. Nedenfor er det gitt en oversikt over hvordan de restriktive parkeringstiltakene er 

behandlet i modellen. Til slutt er det satt opp en beskrivelse av alle tiltaksalternativene som inkluderer 

endring i parkeringskostnader. 

Justering av parkeringstakster og andel som betaler for arbeidsparkering 

Tabell V- 2 gir en oversikt over justering av parkeringstakster og andeler som betaler for 

arbeidsparkering i ulike områder. Grunnkretser som omfattes av de ulike områdene er gitt i Tabell V- 

1. 

Tabell V- 2: Justering av parkeringstakster og andel som betaler for arbeidsparkering. 

Område KPARK 
[kr/time] 

LPARK 
[kr/dag] 

Sharepay 

Kvadraturen 30 117 0,90 

Sørlandsparken  15 46 0,42 

Andre utvalgte grunnkretser i Kristiansand kommune 15 46 0,42 

Kommunesenter i omegnskommuner 10 46 0,20 

Kvadraturen – Høyere takster 60 160 0,90 

Sørlandsparken – Høyere takster 30 60 0,42 

 

Fordelsbeskatning av gratis arbeidsparkering 

Gratis parkering på arbeidsplass er i dag ikke skattepliktig, men innføring av en slik fordelsbeskatning 

er slett ikke utenkelig. I dette analysegrunnlaget legges det til grunn at arbeidstakerne med gratis 

arbeidsparkering må betale en fordelsskatt på 40 prosent av markedsverdien (døgnprisen, LPARK). 

Markedsverdien av å kunne parkere gratis ved arbeidsplass varierer mye med beliggenhet. I en del 

perifere grunnkretser er arealknappheten så lav at markedsverdien av en langtidsplass er null. 

I tillegg til at de som betaler for arbeidsparkeringen (andelen Sharepay) betaler satsen LPARK, skal 

nå de som ikke betaler for arbeidspareringen selv, bli beskattet for fordelen. Det gjøres ved å øke 

Sharepay på en slik måte at de som tidligere ikke betalte for arbeidsparkeringen sin, nå betaler 

40 prosent (marginalskattesatsen) av LPARK. Fordelsbeskatningen implementeres uten å øke satsen 

LPARK - den skal jo ikke endres.  

Vi benytter en enkel formel, der endringen i Sharepay bare avhenger av marginalskatten som vi 

forutsetter er 40 prosent. Justeringsformelen for Sharepay er: 

SHAREPAY (etter endring) = 0,4+0,6 x SHAREPAY (før endring) 

I grunnkretser der LPARK er null, får endringen i Sharepay ingen virkning i modellen fordi det er 

(LPARK x SHAREPAY) som påvirker atferden. Justeringsformelen er derfor bare effektiv der LPARK 

har positiv verdi i 2030. 
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Oversikt over alternativene med endret parkeringsavgift 

Tabell V- 3 gir en oversikt over alle tiltaksalternativene der det er lagt til grunn endring i 

parkeringskostnader. 

Tabell V- 3: Oversikt over alternativene med endret parkeringsavgift 

Kode Parkeringstiltak Beskrivelse 

Park0 Tiltak i Kvadraturen Det legges til grunn restriktive parkeringstiltak i Kvadraturen. Andre områder 
har parkeringstakster som i KVU/bypakke. 

Park0-1 Park0 med 
fordelsbeskatning 

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

Park1 Tiltak i Kvadraturen og 
Sørlandsparken 

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

Park2 Flere tiltak innenfor 
Kristiansand kommune 

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

Park3 Tiltak i Kristiansand 
kommune og i 
omegnskommunesentere 

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

Park4 Tiltak bare i Kvadraturen 
og i 
omegnskommunesentere 

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

Park5 Høyere takster i 
Kristiansand 

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

Park6 Takster som Park3 med 
fordelsbeskatning 

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

Park7 Takster som i Park5 
kombinert med 50% 
økning i bomtakster 

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

Park8 Parkering- og bomtakster 
som i Park7 med 
fordelsbeskatning 

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

Park9 Takster i 
omegnskommunesentere 
som i Kristiansand 

I Park9 benyttes samme takster og tiltak som i Park2, men det legges til grunn 
samme parkeringstakst i omegnskommunesentrene som for Sørlandsparken. 
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Vedlegg 4: Beskrivelse av tiltak knyttet til arealbruk 

Kristiansand kommune har etablert en metodikk for å evaluere samfunnseffektene av aktuelle 

utbyggingsområder som utbyggere og andre har vist interesse for (heretter omtalt som 

Kristiansandsmetoden). Rangeringen er benyttet som grunnlag for å prioritere mellom aktuelle 

utbyggingsprosjekter og -områder. Metodikken er også anvendt på utbyggingsprosjekter i de øvrige 

avtalekommunene.  

Hvordan fordelingen av bosatte og arbeidsplasser er gjennomført er beskrevet under. 

Fordeling av bosatte 

For alle scenarioene forutsettes det at utbyggingsprosjekter som allerede er igangsatt blir gjennomført, 

slik at disse prosjektene ligger fast i alle scenarioene. Scenarioene tar dermed høyde for det 

begrensede handlingsrommet for endret arealbruk kommunene faktisk har på kort sikt. 

Arealbruksscenarioene må således anses som realistiske, i motsetning til scenarioer som forutsetter 

endringer i bosettingsmønsteret uten å ta hensyn til pågående utbygginger. Alternativ 3, med sterkere 

fortetting av befolkningsveksten, har mer karakter av et regneeksempel, og i virkeligheten gir nok dette 

alternativet uttrykk for hvilke effekter sterkere fortetting kan gi først på lang sikt (2040-2050). 

I Kristiansand er drøyt 50 prosent av beregnet boligbehov fram til 2030 dekket av boligprosjekter som 

er klassifisert som pågående. Denne andelen varierer en del mellom de øvrige kommunene, jf. Tabell 

V- 4. 

Tabell V- 4: Beregnet boligbehov og antall boliger som er klassifisert som påbegynt i mottatt grunnlag fra 
kommunene. Antall boliger. 

 Kristiansand Lillesand Søgne Songdalen Vennesla Iveland Birkenes 

Beregnet årlig boligbehov 2016-30 7 400 1 100 1 200 650 1 600 150 750 

Antall boliger klassifisert som pågående  4 000 900 20 250 400 190 56 

Pågående i % av boligbehov 54% 81% 2% 38% 25% >100% 7% 

 

Rangeringen av boligprosjektene samt klassifiseringen i pågående og ikke pågående prosjekter er 

gjort av de enkelte kommunene. 

Figur V- 2 nedenfor viser folketallet i Kristiansand fordelt etter delområde i 2016 og i 2030 i 

KVU/bypakke, Fortetting (utbygging av de "beste" prosjektene etter Kristiansandsmetoden), 

Byspredning (utbygging etter de "dårligste") og Sterkere fortetting (bare kategori 9 og 8-prosjekter 

etter Kristiansandsmetoden og deretter fortetting av resterende boligbehov i 15 minutters gangavstand 

til kommunesenter). Antall bosatte i kommunen holdes konstant på tvers av scenarioer.  
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Figur V- 2: Bosatte i delområder i Kristiansand, antall personer. KVU/Bypakke: Teknisk framskrevet folketall med 
samme prosentvise vekst i alle grunnkretser. Fortetting: Utbygging i gode prosjekter etter Kristiansandmetoden. 
Byspredning: Utbygging i "dårlige" prosjekter etter Kristiansandmetoden. Sterkere fortetting: Utbygging i de 
beste prosjektene etter Kristiansandmetoden (skår 9 og 8), og deretter fortetting i Kvadraturen. 

Ingen delområder i Kristiansand får befolkningsnedgang, og de fleste får vekst fra 2016 til 2030 i alle 

scenarioene. Figuren viser at KVU/bypakke 2030 innebærer sterk vekst i antall bosatte i de sentrale 

områdene i Kristiansand hvor det allerede bor mange mennesker. Scenarioet Fortetting 2030 gir i 

tillegg en betydelig økning i folketallet på Lund, men i liten grad i Kvadraturen. Dette scenarioet skiller 

seg noe fra scenarioet for Sterkere fortetting 2030, der befolkningen i Kvadraturen er høyere, mens 

befolkningen på Lund og Søm er noe lavere. 

Scenarioet Byspredning innebærer en utbyggingsrekkefølge etter laveste skår etter 

Kristiansandmetoden, det vil i praksis si at det blir mange prosjekter som ligger langt fra sentrum. Det 

er rimelig å tolke dette senarioet som et markedsdrevet scenario der utbyggernes ønsker i stor grad 

blir realisert. Det at antall bosatte i delområde Tveit i dette scenarioet blir svært høyt, reflekterer at i 

dette scenarioet realiseres en stor områdeutbygging (satellitt) ved Hamrevann, ikke så langt fra Kjevik 

flyplass, med mellom 3 500 og 4 000 boliger. Denne utbyggingen skårer lavt på kriteriene i 

Kristiansandmetoden. 

Det er lignende effekter, men av mindre størrelsesorden, i de øvrige kommunene i avtaleområdet, jf. 

Figur V- 3. I noen av kommunene har Fortetting 2030 færre sentralt bosatte enn KVU/bypakke 2030. 

Dette skyldes blant annet påbegynte prosjekter med lav BMA-skår, men også at den teoretiske 

framskriving av 2016-befolkning innebærer en urealistisk sterk fortetting.  
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Figur V- 3: Bosatte i sentrale og øvrige grunnkretser i omegnskommunene, antall personer. KVU/bypakke: 
Teknisk framskrevet folketall med samme prosentvise vekst i alle grunnkretser. Fortetting: Utbygging i gode 
prosjekter etter Kristiansandmetoden. Byspredning: Utbygging i "dårlige" prosjekter etter Kristiansandmetoden. 
Sterkere fortetting: Utbygging i de beste prosjektene etter Kristiansandmetoden (skår 9 og 8), og deretter 
fortetting i de mest sentrale grunnkretsene. 

I Søgne og Birkenes er det få påbegynte prosjekter og få prosjekter med BMA-skår 8 og 9, og dette gir 

et relativt stort handlingsrom for Sterkere fortetting av resterende boligbehov i 2030. I Vennesla er det 

relativt få påbegynte prosjekter, og dermed også et relativt stort handlingsrom for Fortetting og 

Sterkere fortetting. Handlingsrommet for arealpolitikk i Lillesand og Iveland er svært begrenset. For 

Songdalen tilfredsstilles boligbehovet for 2030 med påbegynte prosjekter og prosjekter som har BMA-

skår 8 eller 9, og det blir derfor ingen forskjell på befolkningsfordelingen i scenarioene Fortetting og 

Sterk fortetting i 2030. 

Fordeling av arbeidsplasser 

Det er gjort en skjønnsmessig fortetting av arbeidsplassene for Kristiansand kommune i de ulike 

arealbruksscenarioene. Utgangspunktet er at fra 2016 til 2030 forutsettes en økning i antall 

arbeidsplasser i Kristiansand fra 58 000 til 65 000, det vil si en økning på 7 000 arbeidsplasser. 

I scenarioet Fortetting 2030 er antall arbeidsplasser i sentrale områder i Kristiansand økt med 4 000 

utover det framskrevne nivået i KVU/bypakke 2030. Av denne økningen på 4 000 arbeidsplasser er 

2 000 forutsatt å være innen forretningsmessig tjenesteyting. Det økte antallet arbeidsplasser antas 

lokalisert i Kvadraturen og i noen grad i Vågsbygd og Lund og andre knutepunkter langs 

bussmetrolinja. Det er også forutsatt en økning i antall arbeidsplasser i varehandel og 

hotell/restaurantnæring i Kvadraturen og Vågsbygd, samt innenfor helsesektor og utdanningssektor på 

henholdsvis Eg og UiA39. 

                                                      
39 Universitetet i Agder. 
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Sysselsettingen i andre grunnkretser er proporsjonalt redusert for hver enkelt sektor slik at samlet 

sysselsetting innen hver sektor i kommunen ikke påvirkes. 

I scenarioet Sterkere fortetting 2030 er antall arbeidsplasser i sentrale områder i Kristiansand økt med 

7 000 utover nivået i KVU/bypakke 2030. Fortettingen er her i begrenset til Kvadraturen, foruten om 

fortettingen av arbeidsplasser i helsesektor og utdanningssektor. 

Det er ikke vurderinger av relokalisering av arbeidsplasser i scenarioet Byspredning 2030. Fordeling 

av arbeidsplasser i de ulike delområdene i Kristiansand for scenarioene Fortetting 2030 og 

Sterkere fortetting 2030 er vist i Figur V- 4. 

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

Lokaliseringen av arbeidsplasser i øvrige kommuner er ikke endret i disse arealscenarioene. 

Hovedbegrunnelsen for det er at arbeidsplasser innen offentlig og privat tjenesteyting allerede er 

sentralt lokalisert i disse kommunene, og at viktige arbeidsplasser innenfor primærnæringene og 

industri ofte har en lokalisering bestemt av geografi og naturressurser og derfor trolig i mindre grad vil 

være påvirket av kommunens arealpolitikk. 
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Vedlegg 5: Beregning av virkningen av parkeringsrestriksjoner på trafikantenes 

nytte 

Transportmodellen behandler kun parkering på destinasjon40, og endringer i parkeringsmuligheter ved 

bolig analyseres derfor ikke. Transportmodellen tar heller ikke direkte hensyn til parkeringskapasitet 

ved destinasjon i ulike soner. Det vil si at det ikke foreligger tall for antall parkeringsplasser i modellen. 

Transportmodellen opererer bare med ulike kostnader for parkering; døgnpris for langtidsparkering 

(LPARK)41 og timespris for korttidsparkering (KPARK)4243. Variabelen Sharepay angir andel av 

arbeidsreisene som betaler for parkering. Dette er gjennomsnittstall for hver sone. Når vi analyserer 

endringer i parkeringspolitikken ut over takstendringer, "oversettes" disse endringene skjønnsmessig 

til endringer i modellens parkeringspriser. Dette betyr at for eksempel dersom det er vanskelig å 

parkere i en sone grunnet liten parkeringskapasitet, må dette "oversettes" i transportmodellen til 

høyere parkeringspriser eller høyere andel som betaler for parkering ved arbeidsplass. 

Økte parkeringsrestriksjoner kan gi bortfall av turer til de sonene dette gjelder. De positive virkningene 

av dette, for eksempel lavere trafikkarbeid eller overgang til et forbedret kollektivtilbud, ivaretas av 

RTM og EFFEKT, mens nyttetapet for bilbrukeren ikke regnes med. Beregning av virkningen av 

parkeringsrestriksjoner på trafikantenes nytte må dermed gjøres utenfor modellverktøyene. Ettersom 

parkeringsrestriksjoner brukes som et virkemiddel til å redusere trafikkarbeidet, er det viktig å vurdere 

virkningen dette har på trafikantenes nytte. 

Retningslinjene beskriver en metode for ivaretakelse av trafikantnyttetapet for bilførere. Ved å benytte 

samme formel som i trafikantnyttemodulen, får man en endring i konsumentoverskuddet som følge av 

økte parkeringsrestriksjoner i bestemte soner: 

∆KO = ((P0 – P1) * (X0 + X1)/2) * (1- α) 

Hvor: P0 = (parkeringskostnad pr tidsenhet * gjennomsnittlig varighet) i nullalternativet.  

P1 = (parkeringskostnad pr tidsenhet * gjennomsnittlig varighet) i tiltaksscenario.  

X0 = Sum bilførerturer til den aktuelle sonen for aktuell reisehensikt i nullalternativet.  

X1 = Sum bilførerturer til den aktuelle sonen for aktuell reisehensikt i tiltaksscenario.  

α = andel hjemreiser til sonen 

 

Det må gjøres antakelser knyttet til gjennomsnittlig varighet på korttids- og langtidsparkering og hvor 

stor andel av reisene til sonen som er hjemturer, (og som man antar ikke trenger å betale for parkering 

ved egen bolig). 

I virkemiddelpakkene legges det til grunn parkeringstiltak som innebærer økte parkeringskostnader i 

Kvadraturen (Pak0), som består av fire soner, jf. Figur V- 5. 

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

Følgende parkeringsrestriksjoner ligger inne i modellen i henholdsvis KVU/Bypakke 2030 og 

parkeringstiltaket (Pak0): 

 

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

KVU/Bypakke 2030   2001-kr   

Grunnkrets PARKD KPARK LPARK SHAREPAY 

10010801 5 13 104 0.70 

10010802 5 16 81 0.69 

10010803 5 16 56 0.42 

10010804 5 14 30 0.57 

 

Tabell V- 6: Parkeringsrestriksjoner i P0. 

Park0   2001-kr   

Grunnkrets PARKD KPARK LPARK SHAREPAY 

10010801 5 23 104 0.90 

10010802 5 23 104 0.90 

10010803 5 23 104 0.90 

10010804 5 23 104 0.90 
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Basert på antall reiser for de ulike reisehensiktene til/fra de ulike sonene i kvadraturen, er andel 

langtids- og korttidsparkering beregnet basert på korte turer (<70 km). Andel korttidsparkering i de 

ulike sonene er satt lik andel private og fritidsreiser til/fra sonen, mens andel langtidsparkering i de 

ulike sonene er satt lik andel arbeidsreiser til/fra sonen.  

Det er forutsatt at langtidsparkering har en gjennomsnittlig varighet på åtte timer, og korttidsparkering 

en gjennomsnittlig varighet på to timer. Basert på denne antakelsen, samt andeler langtids- og 

korttidsparkering, er gjennomsnittlig varighet på parkering i de ulike sonene beregnet, jf. Tabell V- 7. 

Tabell V- 7: Gjennomsnittlig varighet på parkering [timer] i de ulike sonene i Kvadraturen. 

 Grunnkrets KVU/Bypakke Park0 

10010801 3.19 3.10 

10010802 3.21 3.04 

10010803 3.16 2.77 

10010804 3.32 3.01 

 

Parkeringskostnad per tidsenhet (timer) er beregnet på bakgrunn av parkeringskostnadene, antatt 

gjennomsnittlig varighet på parkering og andel langtids- og korttidsparkering i hver enkelt sone. 

Tabell V- 8: Parkeringskostnad per tidsenhet [timer] i de ulike sonene i Kvadraturen. 

 Grunnkrets KVU/Bypakke Park0 

10010801 10 16 

10010802 12 17 

10010803 9 15 

10010804 8 15 

 

Antall bilførerturer til hver enkelt sone er hentet ut fra transportmodellen, jf. Tabell V- 9. 

Tabell V- 9: Antall bilførerturer (uten godsturer) til Kvadraturen i 2030, sum alle reisehensikter [ADT]. 

Grunnkrets KVU/Bypakke Park0 

10010801 7 314 6 495 

10010802 9 316 8 331 

10010803 4 254 3 456 

10010804 3 479 2 915 

 

Andel hjemreiser til sonen er basert på antall bosatte i alderen over 20 år i hver enkelt sone, 

gjennomsnittlig antall bilførerreiser for Kristiansand sentrum hentet fra RVU 2013/14 [7] på 1,1844, 

samt antall bilførerturen (uten gods) til sonene i Kvadraturen hentet fra transportmodellen, jf. Tabell V- 

9. 

Andel hjemreiser til sonen beregnes ved å ta antall bilførerreiser til den enkelte sone basert på antall 

bosatte over 20 år i sonen og antall turer per bosatt, samt antall bilførerturer til sonen fra 

transportmodellen, jf. Tabell V- 10. 

 

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

Grunnkrets KVU/Bypakke Park0 

10010801 
0.08 0.09 

10010802 
0.08 0.08 

10010803 
0.30 0.37 

10010804 
0.42 0.50 

 

Andel hjemreiser vil variere fra sone til sone og i Nullalternativet og for parkeringstiltaket. Dette fordi 

antall bilreiser til sonen endres som følge av tiltaket. 

Endringen i konsumentoverskuddet beregnes ved å summere endringen i konsumentoverskuddet for 

hver sone i Kvadraturen ved hjelp av følgende formel: 

∑ ∆𝐾𝑂𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠 = ((𝑃0𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠 − 𝑃1𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠) ∗
𝑋0𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠 ∗ (1 − 𝛼0𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠) + 𝑋1𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠 ∗ (1 − 𝛼1𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠)

2
)

𝑛

𝑔𝑟𝑘𝑡𝑠=1

 

 

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

2018-kroner45. 

                                                      
45 Det er benyttet en omregningsfaktor fra 2001-kroner til 2018-kroner på 1,38731 og en omregningsfaktor for nåverdi på 23. 


