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Forord 

På oppdrag fra ATP-sekretariatet har Urbanet Analyse utredet innføring av 
rushtidsavgift i Kristiansand, i samarbeid med WSP Analyse og Strategi. Urbanet 
Analyse har stått for hoveddelen av utredningen, og har utarbeidet denne 
hovedrapporten.  WSP Analyse og Strategi har hatt fokus på lærdom fra 
Stockholmsforsøket, både når det gjelder implementering av en rushtidsavgift og 
effekter for ulike grupper. Det er utarbeidet en egen rapport om dette temaet.  

Prosjektleder fra Urbanet Analyse har vært Bård Norheim, med Alberte Ruud og 
Tom N. Hamre som prosjektmedarbeidere.  

Oppdragsgivers kontaktperson har vært Øystein Holvik. Prosjektet er fulgt av en 
referansegruppe bestående av følgende fagpersoner:  

• Øystein Holvik, og Hilde Gulbrandsen, Kristiansand kommune 
• Bjørne Jortveit, ATP-sekretariatet (Kristiansand kommune) 
• Leif Storsve, Vest-Agder fylkeskommune 
• Kjell Vinknes og Kåre Riseng, Agder kollektivtrafikk 
• Karl Sandsmark, Statens vegvesen region Sør 

Referansegruppen har gitt gode innspill og kommentarer underveis, og fremskaffet 
det nødvendige grunnlagsmaterialet til utredningen. Eventuelle feil og mangler i 
rapporten er imidlertid Urbanet Analyse sitt hele og fulle ansvar.  

 
Urbanet Analyse 
Oslo, 26. august 2008 
 
 
 
Bård Norheim   Alberte Ruud   Tom N. Hamre 
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Sammendrag  

Bakgrunn og formål  

Utredningen om rushtidsavgift i Kristiansand-regionen ble igangsatt etter et vedtak 
i ATP – utvalget i Kristiansand-regionen.  

Målet med utredningen om rushtidsavgift er å få et best mulig lokalt 
beslutningsgrunnlag for å ta stilling til om det skal innføres en rushtidsavgift i 
Kristiansand. Det tas sikte på en lokalpolitisk behandling av forslag til rushtidsavgift 
høsten 2008. En eventuell rushtidsavgift kan tidligst innføres medio august 2009. 

Urbanet Analyse har fått i oppdrag å gjennomføre utredningen i samarbeid med 
WSP Analyse og strategi. Urbanet Analyse har stått for hoveddelen av utredningen, 
mens WSP analyse og strategi har hatt fokus på lærdom fra Stockholmsforsøket, 
både når det gjelder implementering av en rushtidsavgift og effekter for ulike 
grupper. Det er utarbeidet et eget notat om dette temaet (Jorde og Källström 
2008).  

Kristiansand er en av de byene i Norge som har satset mest på tiltak for å styrke 
kollektivtransporten og få flere til å gå og sykle. Både gjennom Kristiansandpakken 
på 1990-tallet og Bussmetroen har byen klart å forbedre kollektivtilbudet og fått 
flere til å reise kollektivt. Kollektivtrafikken har økt med 10 prosent de siste 4 
årene, og i Norge er det bare Stavangerområdet som har hatt en sterkere vekst. 

Til tross for en offensiv satsing, øker biltrafikken mer enn kollektivtrafikken, og 
trafikk- og miljøproblemene øker. Fra 1991 har klimagassutslippene fra 
vegtrafikken økt med ca 30 prosent. Utslippene fra vegtrafikken utgjør 42 prosent 
av de samlede klimagassutslippene i regionen.  

Det er flere grunner til denne utviklingen. Det er godt tilrettelagt for bilbruk i 
Kristiansand, og befolkningen har svært god tiltang til bil. Kristiansand har den 
beste parkeringsdekningen av større norske byområder, og befolkningen har god 
tilgang til bil. 

Samtidig øker etableringen av nye kjøpesentre utenfor sentrum, primært i 
tilknytning til Sørlandsparken. Dette gir flere bilbaserte handlereiser, og dermed 
økt biltrafikk i regionen.  

Erfaringene fra Kristiansand viser at en ensidig satsing på bedre kollektivtransport 
ikke er tilstrekkelig for å nå de målene en har satt seg om å få en større andel av 
trafikantene over på kollektivtransporten. Det vil kreve en mer helhetlig satsing, 
som kombinerer arealplanlegging, framkommelighetstiltak og forbedringer i 
kollektivtilbudet med en mer restriktiv bilpolitikk. 

En stor del av de siste års satsing på kollektivtransport er finansiert ved statlige 
midler, gjennom Belønningsordningen. De siste årene har Kristiansand fått i 
underkant av 20 mill kr årlig fra Belønningsordningen. Det er klare signaler fra 
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Samferdselsdepartementet at disse midlene i større grad skal prioriteres mot byer 
som også legger restriksjoner på biltrafikken. Uten Belønningsmidlene må kollektiv-
tilbudet i Kristiansand kuttes med ca 20 mill kr årlig. I følge våre beregninger vil et 
slikt kutt gi ca 12 prosent færre kollektivturer.  

Den store utfordringen for Kristiansand vil være å finne effektive restriksjoner på 
biltrafikken som også kan finansiere et konkurransedyktig kollektivtilbud. Denne 
utredningen vurderer om en rushtidsavgift i Kristiansand kan være et slikt 
virkemiddel. Analysen ser både på hvordan en slik avgift kan redusere biltrafikken, 
i hvilken grad den kan ha uheldige fordelingsvirkninger og hva inntektene fra en 
slik avgift bør brukes til.  

Målet med å innføre en rushtidsavgift i Kristiansand er å dempe biltrafikken og 
stimulere miljøvennlig transport for å reduserte klimautslippet, forbedre byluften 
og forbedre trafikksituasjonen i byen. Bedre fremkommelighet i rushtiden vil gi mer 
velfungerende trafikkavvikling i byregionen. Økt fremkommelighet vil både være 
nyttig for næringslivets transporter, for de som reiser kollektivt, og for de som må 
bruke bil til og fra jobb. 

En rushtidsavgift skiller seg fra andre bompengeordninger ved at det er et fokus på 
rushtiden: Målet er å redusere biltrafikken og forbedre fremkommeligheten på tider 
av døgnet hvor miljø- og fremkommelighetsproblemene er størst. Andre 
bompengeordninger i de største byområdene i Norge er primært etablert for å 
finansiere nye transportpakker i byene. Samferdselspakken i Kristiansand vil være 
en slik finansieringspakke, mens rushtidsavgiften kommer på toppen av denne.  

Det er allerede etablert en bomring i byen, noe som betyr at både spørsmålet om 
lokalisering av bommene og tekniske løsninger ligger fast. I denne utredningen er 
det verken sett på alternative plasseringer av bomstasjonene, eller vurdert om det 
er andre betalingssystemer som eventuelt kunne vært mer effektive i forhold til en 
rushtidsavgift. Det vil være betydelige synergigevinster ved å innføre en 
rushtidsavgift på toppen av en eksisterende bompengeordning, både ved at 
systemet og kjøremønsteret er etablert, og ved at det er marginale ekstra 
driftskostnader knyttet til å innføre en rushtidsavgift. 

Fri flyt på veiene gir en tidsbesparelse for trafikantene som 
tilsvarer 200 mill kr årlig 
Trafikantenes betalingsvillighet for kortere reisetid eller færre forsinkelser er det 
samme som tidskostnadene som inngår i tradisjonelle nytte-/kostnadsanalyser. 
Betalingsvilligheten er et mål på den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å 
redusere køene på vegene, og et mål på hvor mye avgiften bør øke ut fra hvor 
store køkostnadene er i Kristiansand. 
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Figur S1: Trafikantenes betalingsvillighet for å unngå forsinkelser eller få kortere reisetid. 
Kr per min og kr per 10 % færre forsinkelser. Alle reiser. 

Våre analyser viser at trafikantene har en høy betalingsvillighet for å redusere 
køene, med 1,7 kr per minutt (102 kr/time) (figur S1). Det er ca 40 prosent høyere 
betalingsvillighet for å redusere køene enn for å redusere selve reisetiden.  

Våre analyser viser at de trafikantene som i dag ikke opplever kø har den høyeste 
betalingsvilligheten for å unngå slike køer (figur S2). Forskjellen er størst når det 
gjelder hyppigheten på disse forsinkelsene. Det har trolig sammenheng med at 
uforutsigbarheten oppleves som en større ulempe enn tidstapet i seg selv. 
Uforutsigbarheten (hyppigheten) av forsinkelsene oppleves som en dobbelt så stor 
ulempe for de som i dag ikke opplever kø sammenliknet med resten av 
trafikantene. Selve tidskostnaden ved forsinkelsene er ca 30 prosent høyere for 
denne gruppen. 

 



 11

1,1

1,4

2,1

1,3

1,9

4,2

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Reisetid i bilen

Tid forsinkelse

Hyppighet
forsinkelse

Kr/min

Kø på siste arbeidsreise Ikke kø på siste arbeidsreise
 

Figur S2: Trafikantenes betalingsvillighet for å redusere køproblemene på vegene, 
avhengig av om de selv opplevde kø på siste arbeidsreise kr/minutt 

Bedre fremkommelighet og færre forsinkelser i trafikken vil ha stor betydning for 
trafikantene i Kristiansand. De som opplever kø på vegene sitter i gjennomsnitt 
11,5 minutter i kø. For disse trafikantene vil forsinkelsen knyttet til kø ha en 
tidskostnad på mellom 12 og 20 kr per tur. Gevinsten er størst i 
ettermiddagsrushet, hvor trafikantene opplever den største ulempen knyttet til 
forsinkelser. Denne tidskostnaden representerer trafikantenes betalingsvillighet for 
å unngå køproblemer til og fra arbeid, og kan brukes som et anslag på hvilket 
avgiftsnivå som kan være ”akseptabelt” hvis køene forsvinner. Det betyr at bilister 
som fortsetter å bruke bil i rushet også vil ha en gevinst av bedre 
fremkommelighet. Men denne gevinsten avhenger av at rushtidsavgiften settes 
tilstrekkelig høyt, slik at køene faktisk reduseres eller forsvinner. 

Vi har anslått hvor mye disse rushtidskostnadene utgjør på årsbasis (tabell S1). I 
følge markedsundersøkelsen er det 22 prosent av bilistene som opplevde kø på 
siste reise over bomsnittet. Dette gir en årlig køkostnad for bilistene i Kristiansand 
på mellom 160 og 240 mill kr. Hvis rushtidsavgiftene blir satt så høyt at køene i 
rushet forsvinner, vil dette gi en tidsbesparelse for trafikantene som tilsvarer rundt 
200 mill kr årlig. 

Tabell S1: Anslåtte køkostnader for bilistene i Kristiansand 2008-kr 
 Lavt anslag Høyt anslag 
Antall bilturer per virkedøgn 260 000 bilturer 260 000 bilturer 
Forsinkelser for de som opplever kø 11,5 min 11,5 min 
Verdsetting  1,1 kr/min 1,7 kr/min 
Køkostnader for de som står i kø 12,7 kr/tur 19,6 kr/tur 
Andel som opplever kø 22 % 22 % 
Snitt kø 2,5 min 2,5 min 
Køkostnader totalt  159 mill kr/år 246 mill kr/år 
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Innretninger på rushtidsavgiften 

I utredningen er det regnet på totalt fem forskjellige alternativer for en rushtids-
avgift, i tillegg til at dagens bompengeordning er benyttet som et 0-alternativ. I 
disse alternativene var det lagt til grunn litt ulike prinsipper: 

 Om det bare skulle kreves inn rushtidsavgift inn mot sentrum i 
morgenrushet eller både inn i morgenrushet og ut i ettermiddagsrushet. 

 Om bompengeinnkrevingen fra Samferdselspakka skulle kreves inn bare 
innover mot sentrum som i dag, eller i begge retninger for å samordnes 
med rushtidsavgiften. 

 Om rushtidsavgiften skulle ha maks en passering per time, maks 2 
passeringer per dag og maks 1000 kr per måned.  

 Om det skulle gis noen rabatt for kortbrukere innenfor den nye 
rushtidsavgiften. 

For alle disse alternativene ble det totale takstnivået per dag holdt fast, slik at det 
ikke ble dobbelt beløp om innkrevingen skjedde i begge retninger.  

Ut fra vår vurdering vil det være faglig sett mest hensiktsmessig å ha en rush-
tidsavgift i begge retninger, slik at avgiften også kan påvirke trafikkbildet i 
ettermiddagsrushet. Samtidig vil det være en del praktiske ulemper ved å etablere 
en innkreving ut av byen, både teknisk og ved evt å endre bompengeinnkrevingen 
samtidig. Det kan også være flere uheldige fordelingsvirkninger i ettermiddags-
rushet, i den grad handelsstanden i sentrum av Kristiansand frykter for kundeflukt.  

Ut fra en totalvurdering vil vi derfor anbefale en innkreving som bare går inn mot 
sentrum i morgenrushet, mellom kl 6.30 og 9.00. Vi har beregnet konsekvensene 
av to ulike nivåer på denne rushtidsavgiften: 

 Alternativ 1: Det gis ikke rabatt for bompasseringer i rushtiden. Total avgift 
inn mot sentrum blir da 20 kr. 

 Alternativ 2: Det er i tillegg en rushtidsavgift på 10 kr i morgenrushet. 
Total avgift inn mot sentrum blir da 30 kr.  

Biltrafikken kan reduseres med mellom 9 og 15 prosent 

Våre beregninger viser at alternativ 1, med en lav avgift på 11 kr ekstra i rushet, 
vil gi en reduksjon i biltrafikken over bomsnittet på 5,7 prosent (figur S3). 
Alternativ 2, med 20 kr ekstra avgift i rushet, vil gi en forventet nedgang i 
biltrafikken over bomsnittet på 12,3 prosent. Denne effekten kommer i tillegg til 
den nedgangen som er forventet å komme i forbindelse med den planlagte 
takstøkningen i forbindelse med Samferdselspakken. I forhold til dagens situasjon 
vil biltrafikken over bomsnittet reduseres med ca 9 prosent i alternativ 1, og ca 15 
prosent i alternativ 2.  
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Figur S3: Forventet effekt av en rushtidsavgift kombinert med en forbedring av 
kollektivtilbudet i form av lavere takster og økt frekvens. Isolert effekt av rushtidsavgiften 
(ekskl bompenger) og total effekt (inkl bompenger) i forhold til dagens bilturer over 
bomsnittet. Modellberegninger basert på RTM. 

Det er kollektivtrafikken som overtar den største andelen av trafikantene (figur 
S4). Kollektivtrafikken forventes å øke med rundt 13 prosent i alternativ 1 og 37 
prosent i alternativ 2. Mye av denne økningen skyldes en betydelig opprusting av 
kollektivtilbudet finansiert med rushtidsavgiften. Dette gir en dobbelt drahjelp for 
kollektivtransporten, dels ved at et bedre tilbud gir flere passasjerer, og dels ved at 
rushtidsavgiften får bilister til å reise kollektivt. Økningen i kollektivtransporten er 
så sterk at det totale antallet reiser er omtrent uendret.  

Reiser over bomsnittet
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Figur S4: Forventet endring i antall bilturer og kollektivreiser over bomsnittet med de to 
ulike innretningene på rushavgiften. Prosent endring fra dagens nivå. Modellberegninger 
basert på RTM. 
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Rushtidsavgift kan gi en fordobling av antall avganger i rushet 

I følge våre beregninger skal alternativ 1 gi en inntektsgevinst på 37 mill kr, mens 
alternativ 2 gir en inntektsgevinst på 67 mill kr. Det er en viss usikkerhet i disse 
tallene, ikke minst når det gjelder hvor mange som reiser i rushperioden. Samtidig 
har vi tatt utgangspunkt i tall for dagens reisemønster i disse prognosene, og ikke 
mer usikre tall for det framtidige trafikkbildet. En sammenligning av 
prisfølsomheten for en rushtidsavgift i våre prognoser er omtrent på samme nivå 
som det de fant når en slik avgift ble innført i full skala i Stockholm. Den totale 
effekten er selvfølgelig lavere i Kristiansand enn i Stockholm, siden de foreslåtte 
avgiftene her er lavere. Det er likevel mye som tyder på at det er et rimelig 
inntektsanslag. 

Den største usikkerheten er knyttet til de statlige bidragene gjennom Belønnings-
ordningen. Belønningsmidlene vil høyst sannsynlig videreføres hvis det innføres en 
rushtidsavgift i Kristiansand. Men det er usikkert hva som blir det totale beløpet og 
om Kristiansand får støtte i flere år. Vi har som et anslag satt opp et nivå 
tilsvarende ”krone for krone” (tabell S2). Det vil gi 74 mill kr i økte inntekter for 
alternativ 1, og 134 mill kr i alternativ 2. Bidragene fra Belønningsordningen er 
høyst usikre. Det betyr at budsjett og fordeling av midlene fra rushtidsavgiften må 
revideres når dette er avklart.  

Ut fra vår vurdering bør likevel noen prinsipper ligge til grunn: 

• Det bør etableres et konkurransedyktig kollektivtilbud fra dag 1, dvs at evt 
belønningsmidler bør finansiere dette i oppstarten. 

• Inntektene fra rushtidsavgiften bør finansiere de økte driftskostnadene slik 
at en ikke bli avhengig av løpende statlige bidrag i form av 
Belønningsmidler eller andre bidrag. 

• Belønningsmidlene bør, etter oppstart, finansiere infrastrukturtiltak som 
kollektivfelt, framkommelighetstiltak, sykkelstier mv, som kan gjøre 
kollektivtransporten og sykkel mer effektivt og konkurransedyktig mot bil.  

Tabell S2 gir en oversikt over kostnadene ved de ulike tiltakene som er planlagt i 
Kristiansand. Dette er bare et forslag basert på innspill fra referansegruppa og ut 
fra de inntektene som avgiften kan generere. Den endelige tiltaksplanen må 
fastlegges når en slik avgift evt blir vedtatt.  
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Tabell S2: Oversikt over inntekter og forslag til tiltak som kan finansieres innenfor en slik 
rushtidsavgift Mill kr per år. 

 Alternativ 1 Alternativ 2 
Inntekter  Mill kr/år  Mill kr/år 
Rushtidsavgift  37  67 
Belønningsmidler(1)  37  67 
Sum  74  134 
Tiltak/budsjett     

Lavere takster Verdikort -12% 0,9 Verdikort -12% 
sesongkort -14% 5,6 

Økt frekvens i rushet 25% 17 90% 63 
Underdekning (2)  20  20 
Sum drift  37,9  88,6 
Infrastruktur     

Kollektivt 
Kollektivfelt 
Park&Ride 

Holdeplasser 
14 

Kollektivfelt 
Park&Ride 

Holdeplasser 
34 

Sykkel 

Trafikksikkerhet 
Nye sykkelbaner 

Separering 
gående/syklene 

6  6 

Sum infrastruktur  20  40 
Total sum  57,9  128,6 
Ubenyttet/buffer  16  5 

(1) Vi har her lagt inn krone for krone som en forutsetning i dette budsjettet. Hva den 
endelige fordelingen blir er usikkert (2) Dette er midler som i dag er dekket med 
Belønningsmidler til drift av kollektivtransporten. 

Tabellen illustrerer at inntektene fra rushtidsavgiften gir muligheter for en offensiv 
satsing, både på et bedre kollektivtilbud, og bedre tilrettelegging for 
gang/sykkeltrafikk. Alternativ 1 kan gi 25 prosent økt frekvens i rushtiden, og en 
takstreduksjon på verdikort på ca 12 prosent. Alternativ 2 en innebærer nesten 
fordoblet frekvens i rushet, og rabatt på de ulike sesongkortene i tillegg til 
verdikortet. I prinsippet legges det i alternativ 2 opp til et rutetilbud i rushet med 
så høy frekvens at trafikantene ikke trenger å bruke rutetabellen. Alternativ 1 kan 
gi 14 millioner kroner til kollektivfelt, park&ride og holdeplasser, mens alternativ 2 
kan gi hele 34 millioner kroner til slike tiltak. 

Bilistene vektlegger frekvens høyere enn pris 

Trafikantenes vektlegging av ulike deler ved kollektivreisen kan gi oss klare 
indikasjoner på hva som har størst betydning for å få flere til å reise kollektivt. Vi 
har beregnet hvor mye trafikantene vektlegger ulike deler av reisen basert på 
reisetid, frekvens, forsinkelse og pris på en gjennomsnittlig kollektivreise. Dette gir 
et mål på hvor mye hver enkelt del av reisen betyr for trafikantene, og hvor mye f 
eks 10 prosent lavere pris, kortere reisetid eller lignende påvirker kvaliteten på 
tilbudet. 

Våre resultater viser at pris betyr mye mer for kollektivtrafikantene enn for 
bilistene (figur S5). Prisen utgjør ca halvparten (47 prosent) av 
kollektivtrafikantenes opplevde reisekostnad, mens pris for bilistene utgjør 20 
prosent av reisekostnadene. Konkret betyr dette at en halvering av takstene vil gi 
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ca 25 prosent bedre tilbud for kollektivtrafikantene, mens bilistene på sin side vil 
oppfatte en slik takstreduksjon som 10 prosent forbedring av tilbudet. 

Kollektivtrafikantenes vektlegging

Pris
47 %

Reisetid
42 %

Frekvens
10 %Forsinkelse

1 %

Bilistenes vektlegging 

Reisetid
48 %

Frekvens
30 %

Forsinkelse
2 %

Pris
20 %

 
Figur S5: Kollektivtrafikantenes og bilistenes vektlegging av ulike deler ved kollektivreisen. 
Prosent. 

Det er i første rekke vektlegging av frekvens som utgjør den store forskjellen 
mellom bilister og kollektivtrafikanter. En fordobling av antall avganger vil bare gi 5 
prosent forbedring av tilbudet for kollektivtrafikantene, mens det vil bety ca 15 
prosent forbedring av hvordan bilistene opplever kollektivtilbudet. 

Ønske om satsing på forbedring av bymiljøet og trafikkforholdene 

I markedsundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med utredningen er 
befolkningen bedt om å angi på en skala fra 1 til 9 hvor viktig det er at politikerne 
satser på ulike tiltak i arbeidet med å forbedre bymiljøet og trafikkforholdene i 
Kristiansand-regionen.   

Svarene viser at lavere takster og flere bussavganger prioriteres høyt – disse gis en 
gjennomsnittsscore på hhv 7,8 og 7,4. Også vedlikehold av veger kommer høyt 
opp på lista (7,2). Flere gågater, utbedring av det estetiske bymiljøet og forbedring 
av parkeringstilgjengeligheten prioriteres lavest.  Bedre fremkommelighet for 
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bussene gis i gjennomsnitt langt høyere prioritet (7,1) enn bedre 
bilfremkommelighet (5,7).  

Selv om det er en viss forskjell i prioritering etter hvilket transportmiddel en selv 
reiser med, prioriteres tilbudsforbedring for kollektivtransporten høyt også av dem 
som ikke reiser kollektivt. For eksempel gis flere avganger en gjennomsnittsscore 
på 7,3 blant bilførerne, og 7,8 blant busstrafikantene. 

I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål som mer konkret går på prioritering av 
tiltak ved bruk av bompengemidler. Det er kollektivtiltakene som gis høyest 
prioritet: kollektivfelt, reduserte takster og flere bussavganger. Det er få – 13 
prosent - som ikke vil prioritere noen miljø- og kollektivtiltak i det hele tatt.  

Over halvparten av bilførerne vil betale for miljø- og kollektivtiltak 

I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om man er villig til å betale mer per 
passering i bomringen dersom tiltakene blir benyttet slik en har prioritert i 
spørsmålene foran. Her er det naturlig å forvente seg en forskjell mellom de som 
ikke blir berørt av avgiften enn de som faktisk blir berørt, noe resultatene også 
viser.  

Figur S6 viser andelen som har svart at de er villig til å betale med et visst 
kronebeløp (dvs. mer enn 0 kroner), fordelt på transportmiddel på siste reise over 
bomsnittet. Det flest av de som reiste med buss på siste reise som oppgir at de vil 
betale mer per passering. Det er naturlig både fordi en stor andel av disse ikke selv 
blir berørt, og fordi inntektene fra avgiften vil brukes på tiltak som også kommer 
eksisterende kollektivtrafikanter til gode.  

Så mange som 54 prosent av de som kjørte bil på siste reise oppgir at de er villig 
til å betale mer i bomringen, gitt at de går til tilakene de ønsker gjennomført. Hvis 
vi kun ser på de som kjørte bil på alle arbeidsreiser sist uke, og som må passere 
bomsnittet på reisen, er det 51 prosent som er villige til å betale mer.  
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Figur S6: Andel som oppgir at de vil betale mer per passering i bomstasjonene (dvs. 
utover økningen som allerede er vedtatt) dersom midlene blir benyttet til ønskede miljø- 
og kollektivtiltak. N=1414. 

Blant de som oppgir at de er villig til å betale mer per passering i bomringen, er 
det ingen signifikant forskjell mellom bilister, bussbrukere og syklister mht 
størrelsen på beløpet. I gjennomsnitt er disse villig til å betale 7,8 kroner mer per 
passering. Når vi ser på hele utvalget, inkludert de som svarer 0 kr, er 
gjennomsnittlig betalingsvilje 4 kroner.  Den er signifikant lavere blant bilister (3,6 
kr) enn andre, noe som har en sammenheng med at det er flere blant bilistene 
som ikke vil betale i det hele tatt.  

Hvis vi tar utgangspunkt i at det er 53 000 som passerer bomstasjonene i dag, og 
at bilistene er villige til å betale 3,6 kr ekstra per passering, gir dette ca 42 mill 
kroner i årlig inntekt. En gjennomsnittlig betalingsvillighet på 4 kr i økte avgifter gir 
nesten 47 mill kr i økte inntekter. Dette er et moderat anslag på hvor mye 
trafikantene kan være villige til å betale for en rushtidsavgift.  

Kollektivtransporten er et konkurransedyktig alternativ på 40 
prosent av bilreisene 

På 40 prosent av bilreisene ville reisetiden vært såpass mye lengre med andre 
transportmidler1, at andre alternativer enn bil kan sies å være uaktuelt.  Det vil si 
at 40 prosent av bilturene ikke har andre reelle alternativer. Hvis vi kun ser på 
reisetidsforholdet, ville kollektivtransport kunne være et reelt alternativ på 40 
prosent av bilreisene, mens gange og sykkel kunne erstattet 20 prosent av disse 
reisene.  

Selv de som er ”tvungne bilister”, vil teoretisk sett, kunne planlegge slik at en 
reiser på tidspunkt når rushtidsavgiften ikke gjelder. Om dette er en reell mulighet, 

                                                
1 Dvs. at reisetiden ville tatt mer enn 2 ganger så lang tid med andre transportmidler enn 
bil. 
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avhenger imidlertid av hvilken arbeidstidsordning en har, og om en har forpliktelser 
som er bundet i tid (for eksempel hente/bringe barn) og om reisen skjer til/fra 
jobb eller på fritiden.  

28 prosent av bilistene i markedsundersøkelsen oppgir at det ville vært umulig å 
endre reisetidspunkt på siste reise. Andelen som umulig kan endre reisetidspunkt 
er høyere på morgenen enn på ettermiddagen, og høyere på arbeidsreiser enn på 
andre typer reiser.  

Småbarnfamilier kommer til å betale mer rushtidsavgift, men vil 
også dra større nytte av reisetidsgevinsten 

Barnefamiliene har en mer kompleks hverdag enn andre fordi deres reiser også 
må tilpasses barnas behov for å følges og hentes i barnehage eller skole. 
Barnehagene og skolene/SFOene har bestemte åpningstider som foreldre må 
forholde seg til. Det betyr at man kan anta at denne gruppen har mindre 
mulighet til å endre reisetidspunkt ved en ev innføring av rushtidsavgift.   

Resultatene fra markedsundersøkelsen viser at det er en større andel av de med 
barn under 13 år som foretar ærend underveis på arbeidsreisen enn andre.  
Hovedforskjellen er knyttet til følge-/hentereiser. 18 prosent av de mer barn 
under 6 år fulgte/hentet, enten som eneste ærend, eller i kombinasjon med å 
handle underveis.  

Barnefamiliene kjører også mer bil enn andre. Blant de yrkesaktive uten barn 
undre 18 år kjørte halvparten bil på alle arbeidsreiser siste uke. Andelen 
”monobilister” er oppe i 70 prosent blant de som både har barn i alderen 0-5 og 6-
12 år. Blant de som har barn i aldersgruppen 13-17 år, er andelen monobilister 
nesten nede på nivå med de som ikke har barn under 18 år.   

Småbarnsfamiliene kommer sannsynligvis til å betale mer rushtidsavgift enn andre 
fordi det er flere i denne gruppen som er storbrukere av bil. De foretar også flere 
ærend underveis, og de oppgir selv at de har mindre mulighet til å endre 
reisetidspunkt enn andre. Samtidig vil denne gruppen også ha nytte av den 
reduserte reisetiden som følge av en rushtidsavgift. Studien av trängselsskatten i 
Sverige viste at reisetidsgevinsten var omtrent like stor som trängselsskatten som 
ble betalt. Hvis dette blir tilfelle i Kristiansand, vil ikke småbarnsfamiliene rammes 
hardere enn andre. 

En rushtidsavgift i morgenrushet er ingen trussel mot 
handelsstanden i sentrum 

En rushtidsavgift om morgenen vil ha marginal betydning for handlereisene inn til 
sentrum av Kristiansand. Erfaringer fra Stockholm, som har en langt høyere 
rushtidsavgift, og som dessuten både gjelder på morgenen og om ettermiddagen, 
viste at trängselsskatten hadde marginal betydning for handelsstanden i sentrum. 
De fleste handlereisene i Kristiansand foregår på formiddagen eller 
ettermiddagen/kvelden (81 prosent), og vil ikke berøres av rushtidsavgift. Bare 9 
prosent av handlereisene foregår i morgenrushet.  
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Tidspunktet for handlereisene er også mer fleksible enn andre typer reiser. Over 
halvparten oppgir at de lett kunne endre reisetidspunkt på siste handlereise. Når 
rushtidsavgiften kombineres med et bedre kollektivtilbud, viser våre analyser at 
avgiften gir marginal effekt på det totale antallet reiser inn til sentrum. Bilreisene 
reduseres, men erstattes i stor grad med kollektivreiser. 

Det er i prinsippet bare to store målpunkt for handlereiser i regionen. 1 av 2 
handlereiser over bomsnittet hadde Kvadraturen som målpunkt, mens 27 prosent 
av disse reisene gikk til Sørlandsparken. Den store utfordringen for handelsstanden 
i sentrum er først og fremst konkurransen fra Sørlandsparken, og ikke en 
rushtidsavgift inn til sentrum i morgentimene.  

Reisetidsgevinsten oppveide kostnadene for godstransporten ved 
innføring av trängselsskatt i Stockholm 

Vi har ikke gjort en egen studie av rushtidsavgiftens konsekvenser for 
godstransporten i Kristiansand. I forkant av Stockholmsforsøket ble kostnadene for 
næringslivets transporter anslått å beløpe seg til mellom 200 og 300 millioner 
kroner per år, mens reisetidsgevinstene for denne typen transporter ble estimert til 
å være mellom 200 og 500 millioner per år. Reisetidsgevinstene for 
godstransporten ble altså beregnet å være minst på samme nivå som kostnadene 
for avgiften.  

Da trängselsskatten ble innført viste det seg at reisetidsgevinsten ble høyere enn 
antatt. Det betyr at gevinstene med redusert reisetid i Stockholm mer enn oppveier 
kostnadene for næringslivets transporter.  
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1. Oppsummering og anbefalinger 

1.1 Målet med å innføre rushtidsavgift er først og fremst å øke 
fremkommeligheten i rushtiden 

En rushtidsavgift skiller seg fra andre bompengeordninger ved at det er et fokus på 
rushtiden: Målet er å redusere biltrafikken og forbedre fremkommeligheten på tider 
av døgnet hvor miljø- og fremkommelighetsproblemene er størst. 

Bedre fremkommelighet i rushtiden vil gi en mer velfungerende trafikkavvikling i 
byregionen. Økt fremkommelighet vil både være nyttig for næringslivets 
transporter, for de som reiser kollektivt, og for de som må bruke bil til og fra jobb. 
Ved å dempe biltrafikken og stimulere til bruk av miljøvennlig transport vil en også 
kunne oppnå bedre byluft og lavere klimagassutslipp.  

Andre bompengeordninger i de største byområdene i Norge er primært etablert for 
å finansiere nye transportpakker i byene. Samferdselspakken i Kristiansand vil 
være en slik finansieringspakke, mens rushtidsavgiften kommer på toppen av 
denne. 

Sammenlignet med Stockholm og London, som har innført lignende avgifter (hhv 
trängselsskatt og congestion charging), er fremkommelighetsproblemene i 
Kristiansand relativt beskjedne. Men i årene fremover forventes en sterk 
befolkningsvest i regionen, noe som betyr en ytterligere vekst i biltrafikken og 
større fremkommelighetsproblemer dersom det ikke tas grep som begrenser 
trafikkveksten. En rushtidsavgift i Kristiansand vil sålede kunne ha en 
forebyggende funksjon, vet at den vil bidra til å bremse en forventet 
trafikkutvikling som ville skapt betydelige fremkommelighetsproblemer i 
Kristiansand.  

En rushtidsavgift er, til forskjell fra en generell skatt, målrettet mot de som 
forårsaker fremkommelighetsproblemene i rushtiden. For at en slik avgift skal ha 
aksept i befolkningen er det viktig at de som betaler avgiften også høster 
gevinsten av den, i form av kortere reisetid og et konkurransedyktig alternativ til 
bil i rushtiden.  

1.2 Rushtidsavgift vil kunne redusere biltrafikken i rushtiden, 
og samtidig gi mulighet til kollektivsatsing 

Kristiansand er en av byene i Norge som har satset mest på tiltak for å styrke 
kollektivtransporten og få flere til å gå og sykle. Likevel øker biltrafikken mer enn 
kollektivtrafikken, og trafikk- og miljøproblemene øker.   

Det er flere grunner til denne utviklingen. Det er godt tilrettelagt for bilbruk i 
Kristiansand, og befolkningen har svært god tiltang til bil. Kristiansand har den 
beste parkeringsdekningen av større norske byområder, og befolkningen har god 
tilgang til bil. Samtidig øker etableringen av nye kjøpesentre utenfor sentrum, 
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primært i tilknytning til Sørlandsparken. Dette gir flere bilbaserte handlereiser, og 
dermed økt biltrafikk i regionen.  

Uten kollektivsatsingen i Kristiansand ville sannsynligvis trafikkavviklingen vært et 
større problem enn den er i dag. Men drivkreftene i retning av økt bilbruk er 
sterke, og kollektivsatsing alene har vist seg ikke å være nok for å redusere 
biltrafikkveksten. Å nå målene politikerne i Kristiansand-regionen har satt seg om 
redusert biltrafikkvekst og en større andel av trafikantene over på miljøvennlige 
transportformer, vil kreve en helhetlig satsing. Det er nødvendig å kombinere 
framkommelighetstiltak og forbedringer i kollektivtilbudet med en mer restriktiv 
bilpolitikk. Den store utfordringen for Kristiansand er å finne effektive restriksjoner 
på biltrafikken som også kan finansiere et konkurransedyktig kollektivtilbud.  

I utredningen om rushtidsavgift i Kristiansand vurderer vi om en slik avgift kan 
være et egnet virkemiddel. I utredningen ser vi både på hvordan en rushtidsavgift 
kan påvike trafikkutviklingen, i hvilken grad den kan ha uheldige 
fordelingsvirkninger, og hva inntektene fra en slik avgift bør brukes til.  

1.3 To hovedalternativer er utredet 

I utgangspunktet ble det, i samråd med referansegruppen, utredet fire ulike 
alternative innretninger på en rushtidsavgift. I alternativ 1 ble alle rabatter fjernet i 
rushtiden. De tre andre alternativene innebar en ekstra rushtidsavgift, men med 
noe ulike innretninger mht om avgiften skulle gjelde både morgen og ettermiddag, 
og om de ordinære bompengene skulle innkreves i én retning, eller også gjelde i 
begge retninger. De tre sistnevnte alternativene skulle totalt sett gi samme avgift 
per passering i rushtiden. I alle alternativer gjaldt avgiftsøkningen kun i rushtiden, 
ellers på døgnet var de ordinære satsene med den nye Samferdselspakken 
gjeldende. 

Etter en orientering i ATP-utvalget, og møte med referansegruppen i etterkant av 
orienteringen, ble det besluttet å gå videre med to justerte versjoner av alternativ 
1 og 2. I begge alternativene som det ble gått videre med gjelder følgende: 

• Kun innkreving av rushtidsavgift på morgenen.  
Innkreving burde prinsipielt sett vært i rushretning, dvs. inn om morgenen og 
ut om ettermiddagen, men vi har valgt å gå videre med alternativene som kun 
har innkreving i morgenrushet. For det første er dette det enkleste fordi vi da 
følger samme prinsipp som eksisterende bomring. For det andre vil en 
innkreving kun i morgenrushet ikke ramme handelsstanden i sentrum. 
• Avgiften gjelder fra kl 06.30 til 09.00. 
Tidsrommet for rushtidsavgiften er forkortet med en halv time i forhold til 
opprinnelig forslag fordi tall for passeringer i dagens bomring viser at dette 
samsvarer bedre med den reelle rushtidsperioden. 
• Betalingstak for antall passeringer per time og per måned.  
For å redusere uheldige fordelingsvirkninger er det i begge alternativer satt et 
timestak, dvs. at det betales avgift for maks én passering i timen. Det er også 
satt et tak på passeringer per måned. I alternativ 1 er dette taket satt til 50 
passeringer per måned, mens det i alternativ 2 er satt til maks 1000 kr i 
måneden. 
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Alternativ 1: Den nye Samferdselspakken - uten rabatter i rushet 
Samferdselspakkens abonnementsrabatter fjernes i rushtiden på morgenen mellom 
kl 6.30 og 09.00. Den totale avgiften per passering i rushtiden blir 20 kroner i 
alternativ 1, uavhengig om man har rabattavtale eller ikke. Ellers på døgnet gjelder 
Samferdselspakkens rabattordning med mellom 30 og 50 prosent rabatt, avhengig 
av type abonnement.  

Alternativ 2: Rushtidsavgift i morgenrushet 
I tillegg til at Samferdselspakkens rabatter fjernes i morgenrushet, som i alternativ 
1, legges det på ytterligere 10 kroner for alle trafikanter i rushtidsperioden, fra kl 
06.30 til 09.00.  Ellers på døgnet gjelder de samme satsene som innføres i 
bompengeordningen med Samferdselspakken. 

1.4 Avgiftsnivået er tilpasset køproblemene i Kristiansand 

Tidligere er det bare store byer som har innført rushtidsavgift. Kø- og 
trafikkavviklingsproblemene er langt større i Stockholm og London, som har innført 
en slik avgift, enn i Kristiansand. I våre beregninger har derfor valgt å legge til 
grunn en langt lavere avgift i Kristiansand enn det som er innført i Stockholm og 
London. Avgiften i disse byene er på hhv ca 60 og 90 kr, mens det maksimale 
avgiftsnivået i Kristiansand-utredningen er 20 kr per passering, i tillegg til 
bompenger. Våre analyser viser at trafikantenes køkostnader per tur er 12-20 
kroner i Kristiansand. Dette tyder på at avgiftsnivået vi har brukt i være 
beregninger står noenlunde i samsvar med trafikantene opplevelse av de ulempene 
køene medfører.  

1.5 Alternativ 2 gir størst reduksjon i biltrafikken, og større 
muligheter for offensiv kollektivsatsing 

Våre beregninger viser at alternativ 2 gir en større reduksjon av biltrafikken enn 
alternativ 1. Alternativ 1, med en lav avgift på 10 kr ekstra i rushet, vil gi en 
reduksjon i biltrafikken over bomsnittet på ca 6 prosent. Alternativ 2, med 20 kr 
ekstra avgift i rushet, vil gi en forventet nedgang i biltrafikken over bomsnittet på 
ca 12 prosent. Denne effekten kommer i tillegg til den nedgangen som er forventet 
å komme i forbindelse med den planlagte takstøkningen i forbindelse med 
Samferdselspakken. I forhold til dagens situasjon vil biltrafikken over bomsnittet 
reduseres med ca 9 prosent i alternativ 1, og ca 15 prosent i alternativ 2.  

Det er kollektivtrafikken som overtar den største andelen av trafikantene. Kollektiv-
trafikken forventes å øke med rundt 13 prosent i alternativ 1, og 37 prosent i 
alternativ 2. Mye av denne økningen skyldes en betydelig opprusting av kollektiv-
tilbudet finansiert med rushtidsavgiften. Dette gir en dobbelt drahjelp for kollektiv-
transporten, dels ved at et bedre tilbud gir flere passasjerer, og dels ved at rush-
tidsavgiften får bilister til å reise kollektivt. Økningen i kollektivtransporten er så 
sterk at det totale antallet reiser er omtrent uendret.  

Vi har tilpasset kollektivsatsingen i de to alternativene til de prognosene vi har for 
forventet inntekt med de to avgiftsnivåene. Ut fra våre beregninger kan alternativ 
1, med 11 kr i økt avgift gi grunnlag for 25 prosent økt frekvens for kollektiv-
transporten i rushet mens alternativ 2 kan gi grunnlag for 90 prosent økt frekvens. 
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I tillegg kan denne avgiften finansiere lavere takster. Det er lagt opp til 12 prosent 
rabatt på verdikortene i alternativ 1 og i tillegg 14 prosent lavere takster for 
sesongkortene. I analysene vil dette bety at alternativ 2 vil få en større reduksjon i 
biltrafikken, både fordi avgiftene er høyere og fordi det kan finansiere et mer 
konkurransedyktig kollektivtilbud i rushet.  

1.6 Anbefaling 

Våre analyser viser at en rushtidsavgift vil gi mulighet til å nå målene om redusert 
biltrafikkvekst og flere kollektivreiser. Det er imidlertid to viktige forutsetninger for 
at det er hensiktsmessig å innføre en slik avgift: 

• Den må være tilstrekkelig høy til at køene i rushtiden blir redusert, slik at 
trafikantene som er nødt til å kjøre bil i rushtiden får en merkbar 
reisetidsgevinst.  

• Inntektene fra avgiften må sikre at trafikantene får konkurransedyktige 
alternativer til bilen i rushtiden, slik at de som ikke må kjøre bil i rushtiden 
har en reell mulighet til å reise kollektivt eller gå/sykle.  

Erfaringer fra trängselsskatten i Stockholm viste at en massiv motstand ble snudd 
til et flertall for skatten kort tid etter at den ble innført. Det skyldtes for det første 
at innbyggerne så en klar effekt av trängselsskatten: køene forsvant. For det andre 
ble kollektivtilbudet rustet opp til å være et konkurransedyktig alternativ til bilen i 
rushtiden, med en radikal økning i frekvensen og økt kapasitet.  

Vi vil advare mot en avgift som er for lav til at den har effekt på køene, og som 
samtidig gir for lite inntekt til en offensiv kollektivsatsing. Med en slik 
minimumsløsning vil det sannsynligvis være en vedvarende motstand i 
befolkningen mot rushtidsavgiften fordi en ikke får noe igjen for pengene som 
betales. Det er etter vår vurdering fare for at alternativ 1 vil være løsning som 
verken gir nok effekt på biltrafikken eller nok inntekter til kollektivtransporten  

På bakgrunn av dette anbefaler vi en rushtidsavgift som beskrevet i alternativ 2. 
Det vil si at rushtidsavgiften blir satt til 20 kr ekstra per passering i tidsrommet 
06.30-09-00. Vi anbefaler et tak på antall passeringer per døgn og over året for å 
redusere uheldige fordelingsvirkninger for ”storforbrukere” av bil i rushtiden.  

I debatten om rushtidsavgift har det vært et fokus på at noen grupper, spesielt 
småbarnfamilier, kommer mer uheldig ut enn andre fordi de kjører mer bil og er 
mer bundet til bestemte tidspunkter på sine arbeidsreiser. Erfaringene fra 
Stockholm viste imidlertid at reisetidsgevinsten til denne gruppen var omtrent like 
stor som avgiften de betalte. Ved en innføring av rushtidsavgift er det teoretisk 
sett mulig å innføre en rekke unntaksbestemmelser for grupper eller for ulike typer 
biler. Vi vil imidlertid advare mot unntak utover det som er gjeldende for dagens 
bomring. For det første er det fare for at effekten på biltrafikken blir redusert, dvs. 
at biltrafikken reduseres mindre enn det som er funnet i våre analyser. For det 
andre kan det være vanskelig å finne klare grenser for hvem som skal betale ut fra 
fordelingsmessige hensyn.  
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For å begrense ulempene for trafikantgrupper som er mer bundet til bestemte 
reisetidspunkter, kan det være mer hensiktsmessig å ta andre grep for å forenkle 
overgangen til alternative transportmidler, for eksempel ved å bygge ut 
innfartsparkeringsplasser i randsonen av bomringen med et godt kollektivtilbud 
videre. Dette har vi imidlertid ikke gått nærmere inn på i denne utredningen. 
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2. Bakgrunn og problemstillinger 

2.1 Utredning om rushtidsavgift 

Utredningen om rushtidsavgift i Kristiansand-regionen ble igangsatt etter et vedtak 
i ATP – utvalget i Kristiansand-regionen.  

Målet med utredningen om rushtidsavgift er å få et best mulig lokalt 
beslutningsgrunnlag for å ta stilling til om det skal innføres en rushtidsavgift i 
Kristiansand. Det tas sikte på en lokalpolitisk behandling av forslag til rushtidsavgift 
høsten 2008. En eventuell rushtidsavgift kan tidligst innføres medio august 2009. 

Urbanet Analyse har fått i oppdrag å gjennomføre utredningen i samarbeid med 
WSP Analyse og strategi. Urbanet Analyse har stått for hoveddelen av utredningen, 
mens WSP analyse og strategi har hatt fokus på lærdom fra Stockholmsforsøket, 
både når det gjelder implementering av en rushtidsavgift og effekter for ulike 
grupper. Det er utarbeidet et eget notat om dette temaet (Jorde og Källström 
2008).  

En rushtidsavgift vil både ha positive og negative konsekvenser for trafikantene i 
Kristiansand-regionen. I utredningen har vi lagt opp til en bred analyse for å gi en 
best mulig beskrivelse av både positive og negative konsekvenser, og mulige tiltak 
som kan gjøre en rushtidsavgift mest mulig effektiv. Følgende problemstillinger er 
belyst: 

1. Hva er de transportpolitiske utfordringene i Kristiansand, og hvordan kan 
en rushtidsavgift møte disse utfordringene? 
Vi har gjennomgått status og utviklingstrekk for de mest sentrale 
transportpolitiske målsettingene i regionen, og analysert hvilken effekt en 
rushtidsavgift vil ha for trafikkavviklingen og transportmiddelfordelingen i 
rushtiden.  

2. Hvem blir berørt av rushtidsavgiften, og hva er deres vurdering av 
kombinerte tiltak? 
En rushtidsavgift kan ramme ulikt for ulike grupper, både når det gjelder 
hvor mye de må betale og hvor stor fordel de får av bedre 
fremkommelighet. Vi har gjennomført en markedsundersøkelse i 
Kristiansand-regionen for å få kunnskap om hvem som blir berørt av en 
rushtidsavgift, og hvordan befolkningen prioriterer mellom ulike tiltak som 
en slik avgift kan finansiere. Vi har sett på hvordan en rushtidsavgift 
påvirker ulike trafikantgrupper, og hvordan de vurderer en slik avgift, 
avhengig av hva inntektene blir brukt til. Markedsundersøkelsen er 
dokumentert i et eget notat (Ruud og Hamre 2008). I vedlegg 1 er metode 
og utvalg kort beskrevet. 

3. Hvordan få best mulig effekt av en rushtidsavgift, i kombinasjon med 
andre tiltak?  
En rushtidsavgift uten velfungerende alternativer for trafikantene vil bare 
fungere som en ekstra skatt for bilistene. Det betyr at en rushtidsavgift bør 
gjennomføres i kombinasjon med godt utbygd kollektivtilbud og gang/-
sykkelvegnett. Det er foretatt en modellanalyse av ulike innretninger på 
rushtidsavgiften. Denne analysen har gitt grunnlag for å vurdere hvilke 
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kombinasjoner av tiltak som gir den mest effektive transportløsningen, og 
hvilken innretning på avgiften som er mest hensiktsmessig. Vi har foretatt 
en analyse av hvilke forbedringer i kollektivtilbudet som er av størst 
betydning for trafikantene, og hvordan en kombinasjon av virkemidler 
påvirker reisemiddelfordelingen i regionen. Modellanalysen er dokumentert 
i et eget notat (Ruud og Hamre 2008). 

4. Hva kan vi lære fra andre områder?  
Det er få byer som har innført rushtidsavgift, selv om det nå utredes i 
mange byer. Det mest relevante eksempelet er rushtidsavgiften i 
Stockholm. Innenfor dette prosjektet ble det arrangert et seminar i 
Stockholm for politikere og planleggere i Kristiansand, hvor de sentrale 
aktørene bak Stockholmsforsøket presenterte resultater fra de mest 
sentrale og relevante evalueringene. WSP Analyse & Strategi har på 
grunnlag av seminaret utarbeidet et oppsummerende notat med de 
viktigste lærdommene for Kristiansand-regionen. Dette gjelder både 
praktiske erfaringer når det gjelder implementering av en slik ordning, og 
konsekvenser for fremkommelighet, miljø og bestemte 
trafikantgrupper(Jorde og Källström 2008). 

Prosjektet er fulgt av en referansegruppe bestående av lokale eksperter på 
transportområdet i Kristiansand-regionen. Referansegruppen har gitt nyttige 
kommentarer og innspill underveis, men står ikke ansvarlig for de anbefalinger og 
konklusjoner som fremkommer i denne rapporten. ATP-sekretariatet vil utarbeide 
en egen innstilling i etterkant av utredningen. 

2.2 Målet med rushtidsavgift 

Målet med å innføre rushtidsavgift er å dempe biltrafikken og stimulere 
miljøvennlig transport for å redusere klimautslippet, forbedre byluften og forbedre 
trafikksituasjonen i byen. Målsettingen er å få bedret fremkommeligheten i 
rushtiden slik at en kan få en mer velfungerende trafikkavvikling i byregionen. 
Bedre fremkommelighet vil både være nyttig både for næringslivet og for de som 
må bruke bil til og fra jobb. 

Sammenlignet med Stockholm og London, som har innført lignende avgifter (hhv 
trängselsskatt og congestion charging), er fremkommelighetsproblemene i 
Kristiansand relativt beskjedne. Men i årene fremover forventes en sterk 
befolkningsvest i regionen, noe som betyr en ytterligere vekst i biltrafikken og 
større fremkommelighetsproblemer dersom det ikke tas grep som begrenser 
trafikkveksten. 

Per i dag er det kø på E39 og Vågsbygdveien, og i liten grad på E18. En forventet 
biltrafikkvekst på rundt 2 prosent årlig vil gi tiltagende kø på E39 og 
Vågsbygdveien, og sannsynligvis også kø på større deler av E18. Det vil trolig gå 
minst 10 år til kapasiteten på E39 blir utvidet, og da trolig bare i Kristiansand 
kommune selv om det er kø også i Songdalen. Selv om første del av 
Vågsbygdveien fra Kolsdalen til Lumberkrysset vil bli utvidet i løpet av ca 5 år, 
ligger køen i stor grad utenfor Lumberkrysset. Ny veg der ligger trolig svært langt 
frem i tid. 

En eventuell innføring av rushtidsavgift vil være er en del av en helhetlig areal- og 
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transportplan for regionen. Det arbeides med en arealplan for regionen, som etter 
planen skal vedtas høsten 2009. Å nå målet om en mer effektiv og miljøvennlig 
transportavvikling blir en av hovedpremissene til planen. I tillegg vil 
Samferdselspakken for Kristiansand-regionen ligge i bunn, både når det gjelder 
selve avgiften og hva slags prosjekter som planlegges finansiert innenfor denne 
pakken.   

Samferdselspakken for Kristiansand-regionen ventes å bli etablert våren 2009. 
Hovedsatsingen i Samferdselspakkens fase 1 er å finansiere utbygging av ny rv. 
456 Vågsbygdveien fra E39 i Kolsdalen til Lumberkrysset, samt bygging av diverse 
gang- og sykkelveger, trafikksikkerhets- og kollektivtiltak og andre ”myke tiltak” for 
rundt 400 mill. kr. Det er også lagt opp til å finansiere nødvendige forberedende 
arbeider for utbyggingen av E39 fra Gartnerløkka og vestover i fase 2, samt at det 
kan bli aktuelt med et mindre delbidrag til ny atkomstveg til Kjevik i samarbeid 
med Avinor. Det er Stortingets som fatter de endelige vedtak om ny 
bompengeordning. 

Bomstasjonene som etableres i forbindelse med Samferdselspakken er tenkt 
plassert som i dag, med små justeringer. I følge den lokale bompengesøknaden, 
skal bomtakstene øke fra dagens 10 kroner til 20 kroner for lette kjøretøy. 
Forhåndsbetalt abonnement gir inntil 50 prosent rabatt. Det skal betales for hver 
passering, men ikke for mer enn for én passering i timen og abonnenter blir heller 
ikke belastet for mer enn 50 passeringer i måneden. Tunge kjøretøy betaler dobbel 
takst. Takstene justeres etter konsumprisindeksen. Statens vegvesen har forutsatt 
at rushtidsavgift verken må påvirke finansieringsplanen for fase 1 i 
Samferdselspakken, eller utsette E39-investeringene i fase 2. En eventuell 
innføring av rushtidsavgift vil imidlertid kunne føre til vesentlige endringer i det 
samlede takst- og rabattsystemet i forhold til det som er skissert over. 



 31

2.3 Rushtidsavgiften sett i forhold til eksisterende 
bomprosjekter 

En rushtidsavgift skiller seg fra andre bompengeordninger ved at målet med 
avgiften er å redusere biltrafikken og bedre fremkommeligheten i rushtiden. Andre 
bompengeordninger i de største byområdene i Norge er primært etablert for å 
finansiere nye transportpakker i byene. For slike ordninger vil en relativt lav avgift, 
som betales over hele. eller store deler av, døgnet, gi de største inntektene. En 
rushtidsavgift er en avgift som målrettes mot de som reiser i den dimensjonerende 
rushperioden. Samferdselspakken i Kristiansand vil primært være en finansierings-
pakke, mens rushtidsavgiften kommer på toppen av denne.  

Det er allerede etablert en bomring i byen, noe som betyr at både spørsmålet om 
lokalisering av bommene og tekniske løsninger ligger fast. I denne utredningen er 
det verken sett på alternative plasseringer av bomstasjonene, eller vurdert om det 
er andre betalingssystemer som eventuelt kunne vært mer effektive i forhold til en 
rushtidsavgift. Disse spørsmålene ligger utenfor rammen av denne utredningen. 
Samtidig er det ingen åpenbare svakheter med dagens lokalisering, så lenge en 
stor andel av de dimensjonerende rushtidstrafikantene blir berørt og det ikke er 
mange ”gratispassasjerer” (figur 2.1). Dagens betalingssystemer gir også 
muligheter til å differensiere bomsatsene over døgnet. Det vil derfor ikke være 
noen begrensninger i dagens bompengeordning i forhold til mulighetene for å 
innføre en rushtidsavgift.  

Det vil tvert om være betydelige synergigevinster ved å innføre en rushtidsavgift 
på toppen av en eksisterende bompengeordning, både ved at systemet og kjøre-
mønsteret er etablert, og ved at det er marginale ekstra driftskostnader knyttet til 
å innføre en rushtidsavgift. 

Det er viktig å skille mellom de ”ordinære” bompengene, som er vedtatt innenfor 
den eksisterende Kristiansandpakken og den fremtidige Samferdselspakken, og 
den ekstra rushtidsavgiften. De ordinære bompengene kreves inn over hele 
døgnet, mens den ekstra rushtidsavgiften bare kreves inn i rushperioden. Totale 
avgifter inn og ut av byen vil avhenge av innretning på avgiften, både når det 
gjelder hvilken retning en skal betale avgift, og om det er ulike unntak og rabatter 
i forbindelse med de ulike forslagene. 
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Figur 2.1: Kartskisse over dagens bomring  
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3. Status og utfordringer 

I Kristiansand-regionen bor det ca. 118 000 innbyggere, hvorav rundt 77 000 bor i 
Kristiansand kommune. Befolkningsmengden i Kristiansand og nabokommunene 
har økt de senere årene. I årene fremover forventes en sterk befolkningsvekst, det 
forventes så mye som 50 000 nye innbyggere innen 2050. 

Det er etablert et samarbeid (ATP-prosjektet) mellom kommunene Kristiansand, 
Songdalen, Søgne, Lillesand, Birkenes og Vennesla for å møte regionens 
transportutfordringer knyttet til bl.a. miljø og fremkommelighet på en mer helhetlig 
og effektiv måte. 

Miljø- og fremkommelighetsproblemene i Kristiansand er i hovedsak knyttet til 
Kristiansand sentrum og innfartsvegene til sentrum. Analyser av 
gjennomgangstrafikken og trafikken inn til sentrum i 2003 viste at over to 
tredjedeler av trafikken på hovedvegnettet var sentrumsrettet.  

Øst for byen ble kapasiteten på vegnettet økt fra to til fire felt i 2004 (E18), noe 
som betyr at deler av vegnettet har fått god kapasitet. Kapasiteten på 
Vågsbygdveien er forbedret etter åpningen av ny rv. 456 Kolsdalen – 
Lumberkrysset, men neppe nok til at det er rom for framtidig trafikkvekst så lenge 
etappen rv 456 fra Lumberkrysset og videre utover i Vågsbygd mangler.  
Kapasiteten på E39 vest for sentrum er fortsatt begrenset.  

3.1 Bilens konkurransekraft er styrket  

Biltrafikken øker mer enn kollektivtransporten 

De senere årene har det vært en sterk biltrafikkvekst i regionen (figur 3.1). 
Målinger ved utvalgte tellepunkter viser at biltrafikken har økt med 13 prosent i 
perioden 2003-2007. Dette er en betydelig høyere vekst enn befolkningsveksten, 
som har vært ca 4 prosent i samme periode. Biltrafikken forventes å øke fremover, 
og i de mest oppdaterte prognosene for Kristiansand-regionen antydes det en årlig 
biltrafikkvekst på 1,5- 2 prosent.  Antallet kollektivreiser i Kristiansand-regionen har 
økt med 10 prosent i perioden 2003-2007, dvs. at kollektivtransporten har hatt en 
lavere vekst enn biltrafikken.  
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Figur 3.1: Utviklingen av antall bilreiser, kollektivreiser og befolkningsutvikling i Kristiansand-regionen 
2003-2007. Indeks, der 2003=1. Kilder: Norheim m fl 2008. 
  
Også i andre norske byer er det en sterk vekst i biltrafikken (figur 3.2). Selv om 
også kollektivtransporten øker, betyr den sterke biltrafikkveksten at 
transportmiddelfordelingen ikke endres i retning av mer miljøvennlige 
transportformer.  
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Figur 3.2: Endring i antall bil- og kollektivreiser fra 2003 til 2007. Prosent. Kilde: Norheim m fl 2008. 
 

De miljøvennlige transportformene taper terreng 
Resultater fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) i 2001 og 2005 viser at 
andelen som reiser med miljøvennlige transportformer er redusert (figur 3.3). 



 36

Andelen som reiser kollektivt i Kristiansand er redusert med 2 prosentpoeng fra 
2001 til 2005, fra 10 til 8 prosent. Andelen som sykler og går er til sammen 
redusert med 3 prosentpoeng.  
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Figur 3.3: Transportmiddelfordeling i Kristiansand. Tall fra RVU 2001 og 2005. Prosent. Kilde:  
Haagensen 2007. 
 
Av de største norske byene er det bare i Oslo og Trondheim at andelen 
miljøvennlige transportformer ser ut til å ha økt fra 2001 til 2005 (figur 3.4).    
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Figur 3.4: Andel daglige reiser med miljøvennlig transportmiddelbruk (sykkel, gange, kollektivt). RVU 
2001 og 2005. Prosent. Kilde: Haagensen 2007/TØI. 
 

Bilen er det dominerende transportmidlet 
Markedsundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med denne utredningen 
viser at bilreisene er dominerende på reisene over bomsnittet (figur 3.5). 75 
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prosent reiste med bil, enten som fører eller passasjer, på sin siste reise. Det er få 
som syklet eller gikk, noe som er naturlig siden det er reisene over bomsnittet det 
er stilt spørsmål om. 15 prosent reiste med buss på siste reise.  
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Figur 3.5: Transportmiddelfordeling på siste reise over bomsnittet. N=1255. Markedsundersøkelse om 
befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.  

Innbyggerne har god tilgang til bil 
Den sterke biltrafikkveksten har sammenheng med økningen i biltilgangen de 
senere årene. Tall fra SSB viser at det i 2007 er 419 biler per 1000 innbyggere i 
Kristiansand. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra 2003. 
 
I perioden 2003-2007 har bilholdet per innbygger økt i alle de største norske 
byene (Norheim m fl 2008). Bergen har den sterkeste veksten, på 12 prosent, 
mens veksten har vært lavest i Oslo (5 prosent). Veksten i biholdet ligger på 8-9 
prosent i de andre byene.  
 
At biltilgangen er god bekreftes av resultatene i markedsundersøkelsen (figur 3.6). 
Over halvparten – 52 prosent – har like mange biler som førerkort (48 prosent), 
eller faktisk flere biler enn førerkort (4 prosent), i husstanden. 
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Figur 3.6: Grad av konkurranse om husstandens bil (biler i husstanden/førerkort). Prosent. N=1480. 
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.   
 
Samtidig er parkeringstilgjengeligheten svært god i Kristiansand-regionen. I Kristiansand er 
det én offentlig tilgjengelig parkeringsplass for hver andre arbeidsplass i bykjernen (Norheim 
m fl 2007).  
 
Resultater fra markedsundersøkelsen viser at de fleste – 79 prosent - har egne 
parkeringsplasser ved arbeidsplassen som de har mulighet til å bruke (figur 3.7). 
Bare 14 prosent av de yrkesaktive svarer at arbeidsplassen ikke har egne 
parkeringsplasser. Disse har sannsynligvis likevel tilgang til parkeringsplass i 
nærheten ved behov fordi det er mange offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i 
regionen.  
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Figur 3.7: Parkeringstilgang ved arbeidsplassen blant de yrkesaktive med førerkort. Prosent. N=1118. 
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.  
 
En stor majoritet – 85 prosent – av de som brukte bil på siste reise over 
bomsnittet, hadde parkeringsplass i umiddelbar nærhet av målpunktet (figur 3.8).   
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Figur 3.8: Svarfordeling på spørsmålet ”Var det lett å finne parkeringsplass?” Spørsmål om siste reise 
over bomsnittet. N=904. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 
2008.  
 

3.2 Økende fremkommelighetsproblemer for bil og 
kollektivtransport 

Hovedmålet med rushtidsavgiften er å redusere bilkøene inn mot Kristiansand.  
Selv om det over døgnet fremdeles er relativt god flyt i trafikken sammenlignet 
med de største norske byene, fører trafikkutviklingen til at både bilene og 
kollektivtransporten sliter med økende fremkommelighetsproblemer på enkelte av 
vegstrekningene i rushtiden.   
 
Statens vegvesens målinger ved utvalgte strekninger viser at fremkommeligheten 
for kollektivtransporten er redusert med ca 4 prosent fra 2004 til 2007 (Norheim m 
fl 2008). Gjennomsnittshastigheten er redusert med 1 km/t fra 2004 til 2007, fra 
28 km/t, til 27 km/t.  
 
Markedsundersøkelsen viser at det er noen flere kollektivtrafikanter enn bilister 
som opplevde kø på siste reise de foretok over bomsnittet (tabell 3.1). 30 prosent 
av kollektivtrafikantene oppgir at det var kø på siste reise, mens det samme 
gjelder 22 prosent av bilistene. 
 
Tabell 3.1: Andel som har opplevd kø på siste reise over bomsnittet, etter transportmiddelbruk. 
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.  

 Kollektivtransport Bilfører-/passasjer 

Kø på siste reise 30 22 

Ikke kø på siste reise 70 78 

Prosent totalt 100 100 

Antall  185 943 

 
Over en tredjedel av de som bor på vestsiden opplevde kø på siste reise. Først og 
fremst var det de som reiste i morgen- eller ettermiddagsrushet som opplevde kø 
(tabell 3.2).  
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Tabell 3.2: Andel av bilistene som opplevde kø på siste reise over bomsnittet, fordelt på bosted og 
reisetidspunkt. Prosent. N=904. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-
regionen, 2008. 

 Morgen 
 (0630-0859) 

Formiddag 
(0900-1459) 

Ettermiddag 
(1430-1659) 

Kveld  
(et kl 17) 

Totalt 
 

Bosted      
Innenfor bomringen 16 10 28 3 14 
Vest for bomringen 69 7 45 3 34 
Øst for bomringen 12 8 36 3 12 
Nord for bomringen 12 8 25 6 12 

 
Bilistene som opplevde kø på siste reise ble i gjennomsnitt ca 11 minutter 
forsinket. Når vi ser på alle reiser, uavhengig av reisetidspunkt, ser det ikke ut til å 
være noen forskjell i antall minutter forsinkelse etter bosted.  Men ser vi bare på 
de som reiste på morgenen, er forsinkelsen blant de som bor på vestsiden 
signifikant større enn blant de som bor i andre soner (figur 3.9). De som bor på 
vestsiden ble i snitt nesten 13 minutter forsinket, mens forsinkelsen blant de som 
bor andre steder var 4-5 minutter.  
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Figur 3.9: Gjennomsnitt opplevd forsinkelse (min) blant bilistene som opplevde kø i morgenrush på siste 
reise til eller gjennom Kristiansand. Fordelt på bosted. N=115. Markedsundersøkelse om befolkningens 
reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
 
Kollektivtrafikantene som opplevde kø på siste reise ble i gjennomsnitt noe mindre 
forsinket enn bilistene – ca 8 minutter. Kollektivtrafikantene som har opplevd 
forsinkelser utgjør et såpass lite utvalg at vi ikke finner noen signifikante forskjeller 
etter bosted eller reisetidspunkt. Men det er grunn til å anta at de kritiske 
punktene vil være de samme som for bilistene siden kollektivtrafikken i stor grad 
kjører i blandet trafikk. 
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3.3 Lokal og global miljøforurensning 

En av målsettingene med en rushtidsavgift er å redusere miljøproblemene som 
forårsakes av bilkøer og tett trafikk: lokal forurensning, støy og klimagassutslipp.  

En av de største kildene til lokal luftforurensning er svevestøv (PM10) , og 
hovedårsaken er biltrafikkens slitasje av vegbanen og oppvirvling av støvet 
(www.nilu.no). 

I henhold til nasjonale resultatmål skal døgnmiddelkonsentrasjonen av svevestøv 
ikke overskride 50ug/m3 per dag mer enn 25 dager per år, og innen 2010 ikke mer 
enn 7 dager per år (Haagensen 2007). Kristiansand hadde i 2006 18 dager med 
overskridelser. Dette er altså over resultatmålet per i dag, men langt under 
resultatmålet som er gjeldende fra 2010, 

Lokale målinger av svevestøvnivået (PM10) ved målepunktet Kvadraturen viser at 
2007 har vært det beste året i perioden 2004-2007 når det gjelder antall dager 
med overskridelser av anbefalte grenseverdier for svevestøv. Dette skyldes i 
hovedsak værforholdene, for piggdekkbruken, som er den viktigste kilden til 
svevestøvutslipp, har holdt seg stabil. 

I tillegg til å være en viktig kilde til lokal luftforurensning, står veitrafikken for ca 
42 prosent av CO2-utslippene i Kristiansand-regionen (2006). Det er lette kjøretøy 
som er hovedutslippskilden fra veitrafikk. Til sammen står bensin- og dieseldrevne 
lette kjøretøy for 73 prosent av utslippene fra veitrafikk.  

Av alle klimagassutslippskilder er det veitrafikken som har økt mest. Fra 1991 til 
2006 har utslippene fra veitrafikken økt med ca 29 prosent (figur 3.10). Målt per 
innbygger har det vært en økning av klimagassutslippene med 9 prosent fra 2000 
til 2006. 
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Figur 3.10: Utslipp fra veitrafikk i Kristiansand-regionen 1991-2006. 42 prosent av samlet 
klimagassutslipp. Kilde: SSB/Norheim m fl 2008. 



 42

Også i de andre største byene har klimagassutslippene per innbygger fra 
veitrafikken økt i samme periode (figur 3.11). I Bergen har disse utslippene per 
innbygger økt så mye som 20 prosent fra 2000 til 2006. 
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Figur 3.11: Økning i klimagassutslipp fra veitrafikken i perioden 2000-2006. Målt per innbygger. 
Prosent. Kilde: SSB/Norheim m fl 2008.  
 

3.4 Kjøpesenterutbygging utenfor bysentrum  

Bilandelen på handlereiser er høyere enn på andre typer reiser i Kristiansand. 
Dette har dels sammenheng med at man frakter varer som det er vanskelig å 
frakte på annen måte, men det har også sammenheng med hvor man handler. 
Tidligere studier viser at sentrumsrettede handlereiser er mindre bilbaserte enn de 
som foregår til kjøpesentrene. 
 
I Kristiansand er det først og fremst Sørlandsparken som er det dominerende 
kjøpesenterområdet utenfor sentrum. Sørlandsparken har de senere årene utviklet 
seg til et betydelig handels- og serviceområde, med ca. 400 bedrifter. Senteret er 
bilbasert, og det er store fremkommelighetsproblemer for både bil- og 
kollektivtrafikken i området. 
 
I tillegg til at kjøpesenteret medfører trafikale utfordringer for både privatbiler og 
kollektivtransport, er utviklingen en stor utfordring for handelsstanden i 
sentrumsområdene. Sørlandssenteret har på få år tatt store markedsandeler av 
varehandelen. I perioden 2003-2005 økte omsetningen i senteret med hele 20 
prosent. Tall fra SSB viser at hovedsentrums del av vareomsetningen i Kristiansand 
er redusert med fire prosentpoeng fra 2003 til 2006. Dette har sammenheng med 
utviklingen av Sørlandsparken. 
 
En av problemstillingene knyttet til rushtidsavgift er om denne avgiften vil føre til 
en enda sterkere vridning av handelen fra sentrumsområdene og ut til 
kjøpesentrene. Dette vil vi komme tilbake til i kapittel 6.  
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3.5 Kollektivtransporten har behov for økte tilskudd 

Hvis kollektivtransporten skal være et konkurransedyktig alternativ til bilen må det 
utvikles et tilbud med hyppige avganger, konkurransedyktige priser og god 
fremkommelighet. Erfaringer fra andre byområder som har satset på et 
høystandard kollektivtilbud viser at dette kan redusere bilbruken og gi langt flere 
kollektivreiser. Det beste eksempelet er Schaffhausen, en by på størrelse med 
Kristiansand, som har over dobbelt så mange kollektivreiser per innbygger som 
Kristiansand (Norheim og Ruud 2007). 

Kristiansand er også en by som har satset mye på et godt utviklet kollektivtilbud, 
og som har vist at dette gir betydelig flere kollektivreiser. Både Kristiansandpakken 
på 90-tallet og Bussmetroen har gitt betydelig passasjervekst, selv om biltrafikken 
har økt mer enn kollektivtransporten. Men satsing på økt kollektivtransport koster 
penger. Vest-Agder fylkeskommune har anslått at hver ny passasjer i Kristiansand 
kostet ca 3 kr i økte tilskudd. Og kostnadene er enda høyere hvis økningen 
kommer i rushtiden hvor kostnadene for å øke tilbudet er størst. 

En del av satsingen har skjedd med ”lånte midler”, dvs. finansiert med midler fra 
Belønningsordningen. Kristiansand har i gjennomsnitt de siste 3 årene fått nesten 
20 mill kr årlig i belønningsmidler fra Samferdselsdepartementet.. Det er gitt klare 
signaler fra departementet om at disse midlene i større grad skal gå til å premiere 
byer som satser sterkere på kombinerte virkemidler, inkludert restriksjoner på 
biltrafikken. Samtidig viste en evaluering av Belønningsordningen at Kristiansand 
var en av byene med minst restriksjoner på bilbruk (Norheim m fl 2007). 
Størrelsen av belønningsmidler til Kristiansand i årene som kommer vil derfor være 
mer usikre framover hvis det ikke legges restriksjoner på biltrafikken. .  

Samtidig har drivstoffkostnadene økt, slik at man får ”mindre buss for pengene”. 
Totalt sett er det anslått at kollektivtransporten i Kristiansand trenger ca 20 mill kr 
ekstra bare for å opprettholde dagens kollektivtilbud og takstnivå uten midler fra 
Belønningsordningen.  
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4. Effekter på trafikken 

4.1 Ca 20 prosent av bilturene over bomsnittet foretas i rushet 

En rushtidsavgift vil bare gjelde en liten andel av bilturene over bomsnittet. Hvor 
stor denne andelen blir, vil avhenge av hvilken innretning en eventuell rushtids-
avgift vil ha. Figur 4.1 viser at 18,6 prosent av bilistene passerer bomstasjonene i 
morgenrushet. Dette er registreringer inn mot sentrum i løpet av en hverdag, og 
antyder hvor stor andel av trafikantene som berøres av en slik avgift. 

Det viser også tydelig forskjellen mellom en bompengeordning som gjelder alle, og 
en rushtidsavgift. En økt rushtidsavgift på f eks 20 kr ville i denne sammenheng 
gitt omtrent samme inntekt som en generell økning i bompengene på 3,7 kr. 
Forventningene om økte inntekter og nedgang i antall bilturer må derfor relateres 
til hvor mange som berøres av en slik avgift. 

 

Trafikkfordeling over døgnet Mandag - Fredag. Alle bomstasjoner rundt Kristiansand.
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Figur 4.1: Trafikkfordeling over døgnet mandag-fredag.  Alle bomstasjoner rundt Kristiansand. Kilde: 
Statens vegvesen region Sør. 
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4.2 Ulike veivalg 

Vi har utarbeidet prognoser for effekten av en rushtidsavgift i Kristiansand, basert 
på en regional transportmodell (RTM). Dette er en modell som er utviklet av 
Vegdirektoratet for bruk i forbindelse med Nasjonal Transportplan (NTP). På 
grunnlag av modellen har vi laget prognoser for hvordan trafikantene forventes å 
reagere på endrede priser og egenskaper ved transporttilbudet.  

Disse analysene er delt i fire: 

1. Del 1: Forventet utvikling uten en rushtidsavgift 
Første del av analysene belyser hva som vil skje uten en rushtidsavgift. I 
dette alternativet har vi forventet at Kristiansand ikke får noen 
belønningsmidler. Det skyldes at Samferdselsdepartementet har gitt 
signaler om at de vil prioritere byer som satser på helhetlige pakker av 
tiltak, inkludert restriksjoner på biltrafikken. Uten belønningsmidler må 
kollektivtransporten spare inn 20 mill kr årlig. Samtidig øker bompengene i 
forhold til de vedtatte planene for Samferdselspakka i Kristiansand.  

2. Del 2: Forventet effekt avhengig av hvor mye avgiften øker 
I del 2 har vi sett på sammenhengen mellom økning i rushtidsavgiften og 
reduksjon i biltrafikken. Formålet med disse analysene vil være å beskrive 
hvor mye variasjoner i prisen har å si for den forventede effekten av en 
rushtidsavgift.  

3. Del 3: Forventet effekt av ulike innretninger på rushtidsavgiften 
Tredje del av analysen er prognoser for endret bruk av bil, 
kollektivtransport og gang/sykkel, avhengig av ulike innretninger og nivåer 
på avgiftene. Disse prognosene vil både angi endringer i antall reiser, og 
inntekt fra rushtidsavgiften. 

4. Del 4: Mulige ringvirkninger av en rushtidsavgift 
Den siste delen vil være en tilleggsanalyse av andre ringvirkninger ved en 
rushtidsavgift enn det modellanalysene fanger opp. Det gjelder både 
ringvirkninger for ulike grupper av trafikanter, og effektene av tiltakene 
som en rushtidsavgift kan finansiere. 

4.3 Forventet utvikling uten en rushtidsavgift 

Kristiansand har i snitt mottatt nesten 20 mill kr årlig fra Samferdsels-
departementet gjennom Belønningsordningen. Dette er midler som er høyst usikre, 
og som i stor grad vil avhenge av hvilke tiltak som vedtas på transportområdet de 
neste årene. Det er gitt signaler om at departementet vil prioritere byer som satser 
på helhetlige pakker av tiltak, inkludert restriksjoner på biltrafikken. Det betyr at 
Belønningsmidlene er usikre i årene som kommer, og det er nødvendig å planlegge 
for en situasjon både med og uten rushtidsavgift. 

Vi har først sett på et scenario uten rushtidsavgift, og hvor kollektivtransporten må 
finansiere en underdekning på 20 mill kr årlig. Dette kan gjøres på flere måter; 
enten ved takstøkning, rutekutt, økte tilskudd eller en kombinasjon av disse tre 
alternativene. Innenfor rammene av dette prosjektet har vi ikke hatt mulighet til å 
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analysere hva som er en optimal kombinasjon av virkemidler i Kristiansand på et 
detaljert nivå. Vi har sett på ett konkret alternativ hvor innsparingene fordeles 
jevnt mellom takster og rutetilbud, med 10 mill kr årlig innsparing på hver av 
tiltakene, og hvor det ikke forutsetter økte tilskudd.  

Vedlegg 2 gir en oversikt over hvilke tiltak som må gjennomføres hvis det skal 
spares inn 20 mill kr. Disse endringene tilsvarer en takstøkning på ca 8 prosent, og 
en reduksjon i ruteproduksjon på ca 5 prosent. Dette er et forsøk på en skånsom 
innsparing. Hvis det skulle vise seg at det blir nødvendig å spare så mye, må 
planene evalueres nøye. 

Rushtidsavgiften kan være med på å finansiere denne underdekningen, i 
kombinasjon med eventuelle belønningsmidler. For å kunne vurdere konse-
kvensene av en eventuell rushtidsavgift må vi derfor beregne 0-alternativet, uten 
rushtidsavgift. Dette er samtidig en situasjon hvor det er vedtatt en økning i 
dagens bompengeordning til 20 kr per passering og en gjennomsnittstakst på ca 
10,5 kr pga ulike rabatter. Dette tilsvarer en fordobling av dagens 
bompengesatser.  

Hvis det må spares 20 mill kr på kollektivtilbudet vil det gi 12,5 prosent færre 
kollektivreiser, og 14 prosent reduksjon inn mot sentrum (figur 4.2). Samtidig vil 
de økte bomsatsene dempe denne nedgangen noe. Inn mot sentrum forventes 
biltrafikken å gå ned med 3,4 prosent, mens det totale antallet bilreiser forblir på 
dagens nivå.  

Det er bare gang-/sykkeltrafikken som vil få en liten økning, på ca 2 prosent. Dette 
skyldes at kollektivtilbudet reduseres og at flere dermed vil skifte til gange eller 
sykkel. 

Det totale antallet reiser går ned med 0,6 prosent, og reiser inn mot sentrum med 
4,8 prosent. 

I forbindelse med søknaden om Samferdselspakken for Kristiansand anslo Statens 
vegvesen at biltrafikken ville gå ned med ca 5 prosent. Det betyr at våre prognoser 
for nedgang i biltrafikken er noe lavere enn det som er lagt inn i 
Samferdselspakken.  

Den store nedgangen i sentrumsrettede reiser skyldes at bomsatsene økes, 
samtidig som kollektivtilbudet bygges ned. Dermed vil alternativene i større grad 
bli reiser til andre deler av Kristiansand. Hvis økte bomsatser var kombinert med et 
bedre kollektivtilbud, ville effekten på biltrafikken kanskje blitt like stor, men 
nedgangen i sentrumsrettede reiser ville blitt langt mindre. Det vil vi komme 
tilbake til i analysene av en rushtidsavgift.  
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Figur 4.2: Endret antall reiser i Kristiansand-regionen hvis det ikke innføres rushtidsavgift Prosent 
endring fra dagens reisemønster, for alle reiser og de som går til/fra sentrum. Modellberegninger fra 
RTM. 
 

4.4 Forventet effekt er avhengig av hvor mye avgiften øker 

Vi har i dette prosjektet konsentrert oss om å beregne effekten av fire konkrete 
forslag til en rushtidsavgift i Kristiansand. Dette er forslag som vurderes å være på 
et realistisk nivå, både ut fra hva som kan få politisk oppslutning og ut fra 
resultatene i markedsundersøkelsen som er gjennomført. Samtidig kan det være 
nyttig å få en oversikt over hvor mye bomsatsene må øke, gitt ulike mål for 
reduksjon i biltrafikken. Vi har derfor først laget prognoser for endringer i antall 
reiser inn mot sentrum med en relativt stor variasjon i avgiftsnivået. Vi har sett på 
en variasjon fra gratis til 50 kr per passering, hvor 5 kr er gjennomsnittsprisen i 
dag (figur 4.3). 

Hvis avgiftene øker til 50 kr per passering, vil bilturene inn til sentrum reduseres 
med ca 25 prosenti. Antall kollektivreiser vil øke med ca 11 prosent. Grunnen til at 
reduksjonen i antall bilturer er mye større enn økningen i kollektivturer er at noen 
av bilistene vil endre reisemål eller redusere antall reiser.   

Denne figuren viser også hva som forventes å skje hvis bomringen ble lagt ned. Da 
ville antall bilturer øke med nesten 5 prosent, mens kollektivturene ville gå ned 
med 2 prosent. I disse analysene har vi sett på en økning for alle reiser over 
bomsnittet, og uten en helhetlig satsing hvor kollektivtilbudet også forbedres. 
Effekten av en rushtidsavgift på kollektivtransporten vil derfor være større enn det 
vi ser her.  

I dette prosjektet har vi sett på konsekvensene av en rustidsavgift sammenlignet 
med en situasjon etter at Samferdselspakke er etablert. Som vi ser av denne 
figuren vil Samferdselspakken alene føre til ca 4 prosent færre bilturer. Dette er en 
effekt som kommer i tillegg til den nedgangen i biltrafikken som beregnes i de 
påfølgende kapitlene. Vi må derfor skille mellom den isolerte effekten av 
rushtidsavgiften, og den totale effekten i forhold til dagens biltrafikk.  
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Figur 4.3: Endret antall reiser over bomsnittet avhengig av hvor mye takstene øker. Basis er 5 kr 
tilsvarende snittet i dagens bomring. Modellberegninger basert på RTM. 
 

4.5 Forventet effekt av ulike innretninger på rushtidsavgiften 

I utredningen er det regnet på totalt fem forskjellige alternativer for en rushtids-
avgift, i tillegg til at dagens bompengeordning er benyttet som et 0-alternativ (se 
vedlegg 3). Innenfor disse alternativene var det lagt til grunn litt ulike prinsipper: 

• Om det bare skulle kreves inn rushtidsavgift inn mot sentrum i 
morgenrushet eller både inn i morgenrushet og ut i ettermiddagsrushet. 

• Om bompengeinnkrevingen fra Samferdselspakka skulle kreves inn bare 
innover mot sentrum som i dag, eller i begge retninger for å samordnes 
med rushtidsavgiften. 

• Om rushtidsavgiften skulle ha maks en passering per time, maks 2 
passeringer per dag og maks 1000 kr per måned.  

• Om det skulle gis noen rabatt for kortbrukere innenfor den nye 
rushtidsavgiften. 

For alle disse alternativene ble det totale takstnivået per dag holdt fast, slik at det 
ikke ble dobbelt beløp om innkrevingen skjedde i begge retninger.  

Ut fra vår vurdering vil det være faglig sett mest hensiktsmessig å ha en rush-
tidsavgift i begge retninger, slik at avgiften også kan påvirke trafikkbildet i 
ettermiddagsrushet. Samtidig vil det være en del praktiske ulemper ved å etablere 
en innkreving ut av byen, både teknisk og ved eventuelt å endre 
bompengeinnkrevingen samtidig. Det kan også være flere uheldige 
fordelingsvirkninger i ettermiddagsrushet, i den grad handelsstanden i sentrum av 
Kristiansand frykter for kundeflukt.  
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Ut fra en totalvurdering vil vi derfor anbefale en innkreving som bare går inn mot 
sentrum i morgenrushet, mellom kl 6.30 og 9.00. Vi har beregnet konsekvensene 
av to ulike nivåer på rushtidsavgiften: 

• Alternativ 1: Det gis ikke rabatt for bompasseringer i rushtiden. Total avgift 
inn mot sentrum blir da 20 kr. 

• Alternativ 2: I tillegg til at det ikke gis rabatt for bompasseringer i 
rushtiden, innføres en rushtidsavgift på 10 kr i morgenrushet. Total avgift 
inn mot sentrum blir da 30 kr.  

Vi har tilpasset kollektivsatsingen i de to alternativene til prognosene vi har for 
forventet inntekt med de to avgiftsnivåene (tabell 4.1). Ut fra våre beregninger kan 
alternativ 1, med 10 kr i økt avgift, gi grunnlag for 25 prosent økt frekvens for 
kollektivtransporten i rushet. Alternativ 2, med 20 kr i økt avgift, kan gi grunnlag 
for 90 prosent økt frekvens. I tillegg kan avgiften finansiere lavere takster. Det er 
lagt opp til 12 prosent rabatt på verdikortene i alternativ 1, og i tillegg 14 prosent 
lavere takster for sesongkortene. I analysene vil dette bety at alternativ 2 vil få en 
større reduksjon i biltrafikken, både fordi avgiften er høyere og fordi den kan 
finansiere et mer konkurransedyktig kollektivtilbud i rushet.  

Tabell 4.1: Oversikt over kjennetegn ved alternativ 1 og 2. 
 Alternativ 1 Alternativ 2 
Bompenger Ikke rabatt i morgenrushet Ikke rabatt i morgenrushet 
Rushavgift - 10 kr 
Tidsperiode 06.30-9.00 6.30-9.00 
Total avgift i rushet inkl 
bompenger 20 kr 30 kr 

Innretning Flat avgift i hele 
rushperioden 

Flat avgift i hele 
rushperioden 

Økt frekvens 25% 90% 

Kollektivtakster Verdikort -12% Verdikort -12% 
sesongkort -14% 

Kollektivfelt   
Sykkelvei   
Forventet inntekt  37 mill kr 67 mill kr 

Våre beregninger viser at alternativ 1, med en avgift på 10 kr ekstra i rushet, vil gi 
5,7 prosent redusert biltrafikk over bomsnittet (figur 4.4). Alternativ 2, med 20 kr 
ekstra avgift i rushet, vil gi en forventet nedgang i biltrafikken over bomsnittet på 
12,3 prosent. Denne effekten kommer i tillegg til nedgangen som er forventet å 
komme i forbindelse med den planlagte takstøkningen i forbindelse med 
Samferdselspakken. I forhold til dagens situasjon vil biltrafikken over bomsnittet 
reduseres med ca 9 prosent i alternativ 1, og ca 15 prosent i alternativ 2.  
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Figur 4.4: Forventet effekt av en rushtidsavgift kombinert med en forbedring av kollektivtilbudet i form 
av lavere takster og økt frekvens. Isolert effekt av rushtidsavgiften og total effekt i forhold til dagens 
bilturer over bomsnittet. Modellberegninger basert på RTM. 

Det er kollektivtrafikken som overtar den største andelen av trafikantene. Kollektiv-
trafikken forventes å øke med rundt 13 prosent i alternativ 1 og 37 prosent i 
alternativ 2 (figur 4.5). En stor del av økningen skyldes en betydelig opprusting av 
kollektivtilbudet, finansiert med rushtidsavgiften. Avgiften gir en dobbelt drahjelp 
for kollektivtransporten, dels ved at et bedre tilbud gir flere passasjerer, og dels 
ved at rushtidsavgiften får bilister til å reise kollektivt. Økningen i 
kollektivtransporten er så sterk at det totale antallet reiser er omtrent uendret.  

Reiser over bomsnittet

-9 %

13 %

-15 %

37 %

-25 %

-15 %

-5 %

5 %

15 %

25 %

35 %

45 %

Bilturer Kollektivreiser

Alternativ 1

Alternativ 2

 
Figur 4.5: Forventet endring i antall bilturer og kollektivreiser over bomsnittet med de to ulike 
innretningene på rushavgiften. Prosent endring fra dagens nivå. Modellberegninger basert på RTM. 
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5. Inntekter fra rushtidsavgiften og prioritering av tiltak 

5.1 Inntekter fra rushtidsavgiften 

I følge våre beregninger gir alternativ 1, dvs. en ekstra avgift på kr 10 per 
passering i bomringen, en inntektsgevinst på 37 mill kr. Alternativ 2, med 20 kr i 
ekstra avgift, gir en inntektsgevinst på 67 mill kr. Det er en viss usikkerhet i disse 
tallene, ikke minst når det gjelder hvor mange som reiser i rushperioden. Samtidig 
har vi valgt å ta utgangspunkt i tall for dagens reisemønster i våre beregninger, og 
ikke mer usikre prognoser for et framtidig trafikkbilde. Prisfølsomheten for en 
rushtidsavgift som ligger til grunn i våre beregninger er omtrent den samme som 
den som ble funnet da en tilsvarende avgift ble innført i full skala i Stockholm 
(Jorde og Källström 2008). Dette tyder på at våre beregninger gir et rimelig 
inntektsanslag, selv om den totale effekten selvfølgelig er lavere i Kristiansand enn 
i Stockholm, siden avgiftsnivået som er foreslått i Kristiansand er langt lavere enn 
trängselsskatten.  

5.2 Potensielle inntekter fra Belønningsordningen 

Den største usikkerheten når det gjelder inntekter er knyttet til de statlige 
bidragene gjennom Belønningsordningen. Belønningsmidlene vil høyst sannsynlig 
videreføres hvis det innføres en rushtidsavgift i Kristiansand. Men det er usikkert 
hva som blir det totale beløpet, og om Kristiansand får støtte over flere år. Vi har 
som et anslag satt opp et nivå tilsvarende ”krone for krone” (tabell 3.2). Det vil gi 
74 mill kr i økte inntekter for alternativ 1, og 134 mill kr i alternativ 2. Bidragene 
fra Belønningsordningen er høyst usikre. Det betyr at budsjett og fordeling av 
midlene fra denne rushavgiften må revideres når dette er avklart.  

Ut fra vår vurdering bør likevel noen prinsipper ligge til grunn: 

• Eventuelle belønningsmidler bør brukes til å finansiere etablering av et 
konkurransedyktig kollektivtilbud fra dag 1. 

• Inntektene fra rushtidsavgiften bør finansiere de økte driftskostnadene, slik 
at en ikke bli avhengig av løpende statlige bidrag i form av 
belønningsmidler eller andre bidrag. 

• Belønningsmidlene bør, etter oppstart av rushtidsavgiften, først og fremst 
gå til finansiering av infrastrukturtiltak, som kollektivfelt, 
framkommelighetstiltak, sykkelstier mv. Dette er tiltak som kan gjøre 
kollektivtransport og sykkel til mer konkurransedyktige alternativer, også 
på sikt.  

5.3 Rushtidsavgiften muliggjør offensiv satsing 

Tabell 5.1 gir en oversikt over mulige tiltak som rushtidsavgiften gir mulighet til å 
finansiere (sammen med eventuelle belønningsmidler). 
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Dette er bare et forslag basert på innspill fra referansegruppa og Agder 
kollektivtrafikk. I denne utredningen har vi ikke tatt stilling til om tiltaksplanen gir 
en hensiktsmessig prioritering av tiltak. Hensikten er først og fremst å illustrere 
handlingsrommet som de to alternativene vil gi for miljø- og kollektivsatsing. Den 
endelige tiltaksplanen må fastlegges når en rushtidsavgift eventuelt blir vedtatt..  

Siden en del av den tidligere satsingen (ca 20 mill kr årlig) er finansiert med midler 
fra Belønningsordningen, vil kollektivtransporten i utgangspunktet ha en 
underdekning som må finansieres for å opprettholde det eksisterende 
kollektivtilbudet. Innenfor inntektsrammen må derfor 20 mill kr finansiere denne 
underdekningen. Litt forenkelt kan vi si at Belønningsordningen har ”finansiert” en 
del av kollektivtilbudet i Kristiansand tilsvarende en takstrabatt på 8 prosent og 5 
prosent av rutetilbudet. 

Tabell 5.1: Oversikt over inntekter og forslag til tiltak som kan finansieres innenfor en rushtidsavgift. 
Mill kr per år. Kilder: Kristiansand kommune og Agder kollektivtrafikk.  

 Alternativ 1 Alternativ 2 
Inntekter  Mill kr/år  Mill kr/år 
Rushavgift  37  67 
Belønningsmidler(1)  37  67 
Sum  74  134 
Tiltak/budsjett     

Lavere takster Verdikort -12% 0,9 Verdikort -12% 
sesongkort -14% 5,6 

Økt frekvens i rushet 25% 17 90% 63 
Underdekning (2)  20  20 
Sum drift  37,9  88,6 
Infrastruktur     

Kollektivt 
Kollektivfelt 
Park&Ride 

Holdeplasser 
14 

Kollektivfelt 
Park&Ride 

Holdeplasser 
34 

Sykkel 

Trafikksikkerhet 
Nye sykkelbaner 

Separering 
gående/syklene 

6  6 

Sum infrastruktur  20  40 
Total sum  57,9  128,6 
Ubenyttet/buffer  16  5 

(1) Vi har her lagt inn krone for krone som en forutsetning i dette budsjettet. Hva den 
endelige fordelingen blir er usikkert 
(2) Dette er midler som i dag er dekket med Belønningsmidler til drift av 
kollektivtransporten.
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Når vi tar hensyn til underdekningen, vil Inntektsnivået i alternativ 2 likevel kunne gi en betydelig 
økning av frekvensen i rushtiden, og rabatt på sesong- og verdikortene. I prinsippet legges det opp til 
en nær dobling av frekvensen i rushtiden. Det vil bety at Kristiansand får et rutetilbud i rushet med så 
høy frekvens at trafikantene ikke trenger å bruke rutetabellen. I tillegg vil alternativ 2 gi inntekter som 
muliggjør at 40 millioner kroner kan benyttes til ulike infrastrukturtiltak, som kollektivfelt og gang-
/sykkelveger.  

Alternativ 1 innebærer også en betydelig økning av frekvensen, 25 prosent i rushtiden. Den reduksjon 
på rabattkortene vil også la seg finansiere innenfor alternativ 1. I dette alternativet vil 20 millioner 
kroner kunne brukes på infrastrukturtiltak.  

5.4 Befolkningens prioritering av tiltak  

Det er grunn til å anta at befolkningens aksept for en rushtidsavgift har sammenheng med hvordan 
midlene fra en slik avgift benyttes. Det er gjennomført årlige undersøkelser av befolkningens holdning 
til bomringen i Oslo (siden 1989). I 2007 viste resultatene at ca 70 prosent støtter en forlengelse av 
bomringen, dersom inntektene brukes til tiltak for å redusere biltrafikken, forbedre 
kollektivtransporten og til vegutbygging (Prosam 2008).  

I markedsundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med utredningen er en bedt om å angi på 
en skala fra 1 til 9 hvor viktig det er at politikerne satser på ulike tiltak i arbeidet med å forbedre 
bymiljøet og trafikkforholdene i Kristiansand-regionen.   

Svarene viser at lavere takster og flere bussavganger prioriteres høyt (figur 5.1). Også vedlikehold av 
veger kommer høyt opp på lista. Flere gågater, utbedring av det estetiske bymiljøet og forbedring av 
parkeringstilgjengeligheten prioriteres lavest.  Det er for øvrig interessant å merke seg at bedre 
fremkommelighet for bussene i gjennomsnitt gis langt høyere prioritet enn bedre bilfremkommelighet.  
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Figur 5.1: Gjennomsnittsscore på spørsmålet: Vi vil nå be deg om å oppgi hvilke tiltak som du mener politikerne bør prioritere. 
Angi på en skala fra 1 til 9 der 1 er" Lav prioritet/ingen satsing" og 9 er "Høy prioritet/stor satsing". N=1266. 
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
 
Prioriteringen av tiltakene ser, ikke overraskende, ut til å ha en viss sammenheng med 
transportmiddelbruken (tabell 5.3). Det er imidlertid mest interessant å merke seg at bilførere 
prioriterer lavere takster høyere enn vegvedlikehold, og flere bussavganger omtrent like høyt som 
vedlikehold av veger.  
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Tabell 5.2: Gjennomsnittsscore, på en skala fra 1 (lav/ingen) til 9 (høy/stor): Hvilke tiltak politikere bør prioritere i arbeidet med 
å forbedre bymiljøet og trafikkforholdene i Kristiansand-regionen.  Fordelt på transportmiddelbruk på siste reise. 
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 

 Vedlikehold 
av veger 

Flere 
bussavganger 

Billigere 
bussbilletter 

Transportmiddel på siste reise    
Syklet/gikk 6,3 8,0 8,4 
Reiste med buss 7,1 7,8 8,2 
Bil som fører 7,4 7,3 7,6 
Bil som passasjer 7,3 7,7 8,3 
Antall 1288 1278 1290 

 
I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål som mer konkret går på prioritering av tiltak ved bruk av 
bompengemidler:  
 

”Lokalpolitikerne har vedtatt å øke bomtakstene i Kristiansand. 
Omtrent ¾ av inntektene skal brukes til å bygge vei, og omtrent ¼ 
skal brukes til å bygge gang-/sykkelveier, kollektivfelt mm. Det 
vurderes å øke bomtakstene ytterligere. Disse inntektene skal i så 
fall øremerkes til forbedringer av busstilbudet og andre 
miljørettede tiltak. Vi vil at du skal vurdere hva slike eventuelle 
økte inntekter skal brukes til.” 

 
Det er kollektivtiltakene som gis høyest prioritet: kollektivfelt, reduserte takster og flere bussavganger 
(figur 5.2).  
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Figur 5.2: Gjennomsnittsscore på spørsmålet: ”I hvor stor grad synes du at deler av økte bompengeinntekter 
skal brukes til:” (fra ikke i det hele tatt (1) til i stor grad (3). N=1352. Markedsundersøkelse om befolkningens 
reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 

Prioriteringen av de ulike tiltakene har sammenheng med hvordan en selv reiser i hverdagen: De som 
kjørte bil på siste reise prioriterer generelt tiltakene lavere enn de som reiste på andre måter. Dette 
gjelder spesielt kollektivtiltakene. Likevel er det verdt å merke seg at også bilførerne prioriterer 
forbedringer av kollektivtilbudet relativt høyt. 
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Tabell 5.3: Gjennomsnittsscore på spørsmålet: ”I hvor stor grad synes du at deler av økte bompengeinntekter skal brukes til:” 
(fra ikke i det hele tatt (1) til i stor grad (3).  N=1352. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-
regionen, 2008. 

 Flere 
kollektivfelt 

Flere buss-
avganger 

Lavere 
takster 

Flere 
sykkelveger 

Flere 
miljøgater 

Trafikk-
sanering i 
boligomr 

Transportmiddel 
på siste reise       

Gikk hele veien 2,8 2,5 2,8 2,7 2,2 2,1 

Syklet hele veien 2,8 2,8 2,8 2,8 2,1 2,2 

Buss 2,8 2,6 2,8 2,5 2,0 2,1 

Bil som fører 2,5 2,4 2,5 2,3 1,7 2,0 

Bil som passasjer 2,6 2,6 2,6 2,3 1,8 2,0 

Total 2,6 2,5 2,6 2,4 1,8 2,0 

Antall 1209 1222 1250 1154 1235 1207 

 

5.5 Over halvparten av bilførerne vil betale mer for å gjennomføre miljø- og 
kollektivtiltak 

I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om man er villig til å betale mer per passering i bomringen 
dersom tiltakene blir benyttet slik en har prioritert i spørsmålene foran.  
Figur 5.3 gir en oversikt over andelen som har svart at de er villig til å betale med et visst 
kronebeløp(dvs. mer enn 0 kroner). 
 
Som ventet er det flest av de som reiste med buss på siste reise som oppgir at de vil betale mer per 
passering. Det er mer overraskende at så mange som 54 prosent av bilførerne oppgir at de er villig til 
å betale mer i bomringen, gitt at de går til tilakene de ønsker gjennomført. 
 
For å sjekke om bilistene som er villige til å betale en viss sum i økte avgifter stort sett reiser 
kollektivt, eller bor i samme sone som de jobber, slik at de ikke blir særlig berørt av avgiften, har vi 
kjørt analyser blant de som krysser bomsnittet og som kjørte bil på samtlige arbeidsreiser sist uke. 
Selv i denne gruppen, som nærmest garantert blir berørt av avgiften, er det 51 prosent som er villige 
til å betale mer.  
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Figur 5.3: Andel som oppgir at de vil betale mer per passering i bomstasjonene (dvs. utover økningen som allerede er vedtatt) 
dersom midlene blir benyttet til ønskede miljø- og kollektivtiltak. N=1414. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster 
i Kristiansand-regionen, 2008. 
 
Det store flertallet av befolkningen ønsker å prioritere minst ett av tiltakene som er listet opp i 
undersøkelsen. Vi har sett nærmere på andelen som svarer at de ikke vil prioritere tiltakene de er blitt 
presentert for. Vi ser da at det er få - 13 prosent - som ikke vil prioritere noen av tiltakene i det hele 
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tatt. Det er flest – ca 1 av 3 - som ikke vil prioritere miljøgater, og 1 av 4 vil ikke prioritere 
trafikksanering i boligområder i det hele tatt.  
 

5.6 Bilistene som har betalingsvilje, vil betale like mye som andre 

Blant de som oppgir at de er villig til å betale mer per passering i bomringen, er det ingen signifikant 
forskjell mellom bilister, bussbrukere og syklister mht størrelsen på beløpet (tabell 5.5). I gjennomsnitt 
er disse villig til å betale 7,8 kroner mer per passering. Når vi ser på hele utvalget, inkludert de som 
svarer 0 kr, er gjennomsnittlig betalingsvilje 4 kroner. Den er signifikant lavere blant bilister (3,6 kr) 
enn andre, noe som har en sammenheng med at det er flere bilister som ikke vil betale i det hele tatt.  
 
Tabell 5.4: Gjennomsnitt kronebeløp for merbetaling i bompengeringen, fordelt på transportmiddel på siste reise. Gjennomsnitt 
i hele utvalget og gjennomsnitt blant de som har oppgitt et kronebeløp. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i 
Kristiansand-regionen, 2008. 

 De som er villig  
til å betale Hele utvalget* 

Syklet/gikk 9,1 kr 5,4 kr 
Reiste med buss 7,8 kr 4,8 kr 
Bil som fører 7,6 kr 3,6 kr 
Bil som passasjer 7,8 kr 4,3 kr 
Total 7,8 kr 4,0 kr 
N 648 1257 

 

5.7 Bilistenes direkte betalingsvilje tilsvarer ca 42 mill kr i økte inntekter 

Spørsmål om direkte betalingsvilje bør tolkes med forsiktighet. Erfaringer fra slike spørsmål er at 
mange kan svare taktisk. Hvor mye de er ”villig til å betale” kan lett påvirkes av hva de ønsker at 
politikerne skal beslutte i etterkant. Det betyr at direkte betalingsvillighet om en ekstra avgift trolig vil 
bli undervurdert. Vi vil likevel benytte dette anslaget som en indikasjon på hvor mye trafikantene 
minst kan være villig til å betale i økt rushtidsavgift, gitt at pengene går til tiltakene de ønsker. 

Hvis vi tar utgangspunkt i at det er 53 000 som passerer bomstasjonene i dag, og at bilistene er villige 
til å betale 3,6 kr ekstra per passering, gir dette ca 42 mill kroner i årlig inntekt. En gjennomsnittlig 
betalingsvillighet på 4 kr i økte avgifter gir nesten 47 mill kr i økte inntekter. Dette er et moderat 
anslag på hvor mye trafikantene kan være villige til å betale for en rushtidsavgift. Dette er vel og 
merke når avgiften som har som målsetting å finansiere ulike miljøtiltak og ikke å redusere trafikken.  
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6. Konsekvenser for ulike grupper 

6.1 Innledning 

I debatten om rushtidsavgift blir det ofte trukket frem at en slik avgift vil ramme enkelte grupper i 
større grad enn andre. Spesielt har det vært fokus på småbarnsforeldre, som er mer bundet til å reise 
på bestemte tidspunkter av døgnet. Vi vil derfor få nærmere inn på konsekvenser for denne gruppen.  

En rushtidsavgift kan ha konsekvenser for folks reisemønster, ved at en enten lar være å reise, at 
transportmiddelvalget endres eller ved at en velger andre reisetidspunkt. Vi har belyst hvordan 
reisemønsteret ser ut i dag for ulike typer reiser, og i hvor stor grad disse vil kunne forventes å endre 
seg som følge av en rushtidsavgift.  

6.2 35 prosent kunne lett ha endret reisetidspunkt  

Hensikten med en rushtidsavgift er at trafikantene skal betale i de mest trafikkbelastede periodene av 
døgnet, dvs. i rushtiden. Målet er å redusere køproblemene og dermed øke fremkommeligheten. 
Erfaringer fra Stockholm viste at en i stor grad lyktes å forbedre fremkommeligheten. Rushtidsavgiften 
har hatt en avvisende effekt, ved at bilistene velger å reise kollektivt, ved at de lar være å reise, eller 
at de velger å reise på andre tidspunkter.  

En viktig diskusjon i forbindelse med en innføring av rushtidsavgift er den enkeltes mulighet til å endre 
reisetidspunkt. Det er viktig å ha kunnskap om dette for å kunne beregne et forventet inntektsbortfall 
som følge av avvisningseffekten - at trafikantene velger andre reisetidspunkt. Det er også viktig for å 
kartlegge om det er enkelte grupper som rammes hardere enn andre fordi det er umulig for dem å 
endre tidspunktet for reisen.  

For å kartlegge innbyggernes mulighet til eventuelt å endre reisetidspunkt ble utvalget stilt 
spørsmålet: Hvor vanskelig ville det være å endre reisetidspunkt på reisen du har beskrevet?2 

35 prosent svarer at de lett kunne ha endret reisetidspunkt på sin siste reise over bomsnittet, mens 
27 prosent svarer at det ville vært helt umulig (figur 6.1). I de videre analysene har vi konsentrert oss 
om disse ytterpunktene fordi de er enklest å tolke.   
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Figur 6.1: Svarfordeling på spørsmålet: På den siste reisen din, hvor vanskelig ville det vært å endre reisetidspunkt? Siste reise 
over bomsnittet. N=1255. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
 

                                                
2 Respondentene har beskrevet sin siste reise over bomsnittet, enten til/fra arbeid, innkjøp, fritidsaktivitet eller 
følge/hente. 
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Blant de som reiste med buss på siste reise svarer ca 1 av 3 at det er umulig å endre reisetidspunkt. 
En like stor andel svarer at de lett kan endre tidspunkt.  
 
Bilførerne er noe mer fleksible, men det er ikke stor forskjell fra busstrafikantene: 28 prosent kan 
umulig endre tidspunkt, mens det for 33 prosent vil være enkelt å endre reisetidspunkt. 
Bilpassasjerene er de mest fleksible: 45 prosent kan lett endre reisetidspunkt på reisen.  
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Figur 6.2: Mulighet til å endre reisetidspunkt på siste reise over bomsnittet, fordelt på transportmiddel. Prosent. N=1128. 
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
 
Mulighetene til å endre reisetidspunkt har selvsagt sammenheng med hvor stor endring det er snakk 
om, hvilke typer reiser en gjennomfører, og når på døgnet en eventuelt skal endre tidspunktet for 
reisen.  

6.3 Mest problematisk å endre reisetidspunkt på morgenen 

Det ser ut til å være på morgenen at det er mest vanskelig å endre reisetidspunkt for trafikantene. 36 
prosent av de som reiste på morgenen oppgir at det er helt umulig å endre reisetidspunkt (figur 6.3). 
Det er de som reiser på formiddagen som er de desidert mest fleksible – her er det bare 16 prosent 
som oppgir at det er umulig å endre reisetidspunkt, mens over halvparten oppgir at de enkelt kunne 
ha endret tidspunkt. På ettermiddagen er det 26 prosent som oppgir at det er umulig å endre 
tidspunkt, og 36 prosent som oppgir at de lett kan endre tidspunktet for reisen.  
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Figur 6.3: Mulighet til å endre tidspunktet for reisen på siste reise over bomsnittet, etter reisetidspunkt. N=1255. 
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
 
Muligheten til å endre reisetidspunkt varierer også med hvor stor endringen i reisetidspunkt er. Hvis vi 
ser nærmere på de som reiste i morgen- eller ettermiddagsrushet, ser vi at det for 44 prosent ville 
vært umulig å endre reisetidspunkt en time på morgenen (figur 6.4). For 36 prosent ville det vært 
enkelt å forskyve eller fremskynde reisen et kvarter på morgenen. Det ser ut til å være noe større 
fleksibilitet på ettermiddagen: 33 prosent kan lett endre reisetidspunkt en time, og en omtrent like 
stor andel kan lett endre reisetidspunkt et kvarter. 
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Figur 6.4: Mulighet til å endre reisetidspunkt på siste reise over bomsnittet, etter tidspunkt for reisen. Prosent. N=711. 
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
 

6.4 Arbeidsreiser 

Det er først og fremst arbeidsreisene som vil berøres av en rushtidsavgift fordi det er disse som 
foregår i rushtiden.  
 
Studier i forbindelse med Stockholmsforsøket viste – ikke overraskende - at det var de yrkesaktive 
som i gjennomsnitt betalte mest trängselsskatt (Transek 2006). Yrkesaktive betalte rundt tre ganger 
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så mye trängselsskatt som andre. Dette skyldtes både at denne gruppen kjører mer bil enn andre, og 
at de i større grad reiser i rushtiden. Resultatene fra Stockholm viste også at det var færrest av 
yrkesaktive – spesielt de med barn – som endret reisetidspunktet som en følge av trängselsskatten. 
18 prosent av de yrkesaktive reduserte sine avgiftsbelagte reiser3 da trängselsskatten ble innført, 
mens studenter reduserte disse reisene med 65 prosent. 
 

2 av 3 jobber i en annen sone enn de bor 
Det er først og fremst de som bor og jobber i ulike soner som vil berøres av en rushtidsavgift på 
arbeidsreisene. Markedsundersøkelsen viser at 2 av 3 i Kristiansand-regionen jobber i en annen sone 
enn de bor (figur 6.5).  
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Figur 6.5: Andel som bor og jobber i samme sone og som jobber og bor i ulike soner. Prosent. N= 978. Markedsundersøkelse 
om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
 
Det er færrest blant de som bor innenfor bomringen som krysser bomsnittet for å komme til jobb  
(tabell 6.1). 63 prosent av disse jobber i samme sone som de bor. Det samme gjelder mellom 30 og 
40 prosent av de som bor i de andre sonene.  
 
Tabell 6.1: Bosted og arbeidssted. Prosent. N=978. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-
regionen, 2008.   

 Bosted 

 Innenfor 
bomringen 

Vest for 
bomringen 

Øst for 
bomringen 

Nord for 
bomringen Total 

Arbeidssted      
Innenfor bomringen 63 49 53 38 51 
Vest for bomringen 16 31 12 16 21 
Øst for bomringen 19 15 32 10 21 
Nord for bomringen 1 5 3 37 7 
Totalt prosent 100 100 100 100 100 
Antall 146 442 300 90 978 

 
Det er flest som jobber innenfor bomringen, både blant de med bosted i vest, øst og nord. Totalt har 
halvparten av de yrkesaktive i utvalget arbeidsstedet sitt innenfor bomringen. 
 
Det er totalt ca 5 prosent av de arbeidsreisende som bor innenfor og arbeider utenfor bomringen. Det 
betyr at ca 70 prosent av alle arbeidsreiser vil bli berørt av en rushtidsavgift. I forhold til 
reisemønsteret i regionen vil en rushtidsavgift gi relativt få ”gratispassasjerer”, dvs. folk som får nytte 

                                                
3 Dvs. reiser med bil på tidspunkt med avgift. 
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av de tiltakene som finansieres av en rushtidsavgift. Det vil i større grad være avhengig av 
reisetidspunkt for reisen og hvor lang avgiftsperioden for rushavgiften vil være.  

Enklere for de som bor og jobber i ulike soner å endre reisetidspunkt 

Det kan se ut til at de som bor og jobber i ulike soner er mer fleksible på å endre reisetidspunkt enn 
som jobber og bor i ulike soner (figur 6.6). Det er flere blant de førstnevnte som oppgir at de lett 
kunne endret tidspunkt på siste arbeidsreise enn blant de som bor og jobber i samme sone.  
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Figur 6.6: Mulighet til å endre reisetidspunkt på siste reise over bomsnittet, fordelt på bosteds-/jobbsone. Prosent. N=978. 
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.   
 

6.5 Fordelingsvirkninger for barnefamilier 

Fordelingsvirkningene av en rushtidsavgift for ulike grupper vil være avhengig av mange faktorer: 
omfanget av bilreiser, hvor en bor og jobber, omfanget av følgereiser (for eksempel hent/bringe barn) 
og mulighet til å endre reisetidspunkt på reisen. Vi vil i det følgende se spesielt på husholdninger med 
barn. I den offentlige debatten blir småbarnsfamilier fremhevet som en gruppe som blir spesielt hardt 
rammet av en rushtidsavgift fordi disse i større grad er bilavhengige og bundet til bestemte 
tidspunkter og reisemønstre.  

I forbindelse med Stockholmsforsøket ble det gjort en studie av samfunnsøkonomiske 
fordelingsvirkninger av trängselsskatten, blant annet med fokus på barnefamilier (Transek 2006).  

Studien viser at husholdninger med små barn betalte mest trängselsskatt fordi denne gruppen foretar 
flest bilreiser. Samtidig er det denne gruppen som tjener mest på den reduserte reisetiden. 
Reisetidsgevinstene som følge av trängselsskatten ble funnet å være omtrent proporsjonal med 
avgiftene som ble betalt. Denne studien viste med andre ord at barnefamilier ikke kom dårligere ut 
enn andre grupper når man også tar hensyn til reisetidsgevinsten.  

Bosted og barnehagens lokalisering 

I markedsundersøkelser er barnefamiliene med barnehagebarn stilt spørsmål om hvor barnehagen er 
lokalisert for å få et bilde av hvor mange som bor og har barnehage i ulike soner. Dette er en gruppe 
som kan tenkes å berøres på en urettferdig måte fordi de i større grad ”tvinges” til å krysse 
bomsnittet på bestemte tidspunkt.  
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I markedsundersøkelsen har 37 prosent av småbarnsfamiliene barnehage i en annen sone enn de bor 
(figur 6.7).  
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Figur 6.7: Andel som bor og har barnehage i ulike soner/samme sone, blant de med barnehagebarn og andel i hele utvalget.  
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.   

Det er 3 prosent av det totale utvalget som har barnehageplass i en annen sone enn de bor. Dette 
trenger ikke nødvendigvis bety at de rammes mer urettferdig enn de som bor og jobber i ulike soner 
hvis de har barnehageplass nær der de jobber. En enkel krysskjøring mellom barnehagens lokalisering 
og arbeidsstedet viser at ca halvparten av de som bor og har barnehageplass i ulike soner har 
arbeidsplassen i en tredje sone. Men utvalget er for lite (N=20) til at det er hensiktsmessig å gjøre 
nærmere analyser av denne gruppen. 

Barnefamiliene foretar flere ærender enn andre underveis på arbeidsreisen 

Barnefamiliene har en mer kompleks hverdag enn andre fordi deres reiser også må tilpasses barnas 
behov for å følges og hentes i barnehage eller skole. Barnehagene og skolene/SFOene har bestemte 
åpningstider som foreldre må forholde seg til. Det betyr at man kan anta at denne gruppen har 
mindre mulighet til å endre reisetidspunkt ved en ev innføring av rushtidsavgift.   
 
Resultatene fra markedsundersøkelsen viser at det er en større andel av de med barn under 13 år 
som foretar ærend underveis på arbeidsreisen enn andre (tabell 6.2). Hovedforskjellen er knyttet til 
følge-/hentereiser. 18 prosent av de mer barn under 6 år fulgte/hentet, enten som eneste ærend, 
eller i kombinasjon med å handle underveis.  
 
Det er spesielt de med barn både i aldersgruppen 0-5 og 6-12 år som skiller seg ut. I denne gruppen 
fulgte eller hentet 28 prosent barn underveis på reisen. Det er færrest i denne gruppen som ikke 
hadde ærend i det hele tatt – 37 prosent.  
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Tabell 6.2: Ærend underveis på siste reise over bomsnittet, fordelt på barn i husstanden. Markedsundersøkelse om 
befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.   

  Barn i husstanden 

 Ingen 
barn 

Under 
6 år 

6-12 
år 

13-17 
år 

0-5 år 
og 6-12 

år 

6-12 år og 
13-17 år  Totalt 

Ærend underveis        
Ikke ærend 51 44 45 51 37 54 50 
Fulgte/hentet  5 15 7 6 22 7 7 
Fulgte/hentet og handlet  2 3 5 3 6 4 3 
Handlet  26 21 25 24 21 25 25 
Handlet og andre ærend  5 5 3 5 4 4 5 
Andre ærend 10 10 14 9 6 6 9 
Mer enn to ærend  1 2 0 3 2 1 1 
Totalt  100 100 100 100 100 100 100 
Antall 668 117 91 190 67 105 1238 

Barnefamiliene kjører mer bil 

I den svenske studien av trängselsskattens fordelingsvirkninger ble det som nevnt funnet at 
barnefamiliene betalte mer trängselsskatt fordi de kjørte mest bil.  

Resultatene fra markedsundersøkelsen for Kristiansand-regionen tyder på at det samme vil være 
tilfelle også her (figur 5.7). Blant de yrkesaktive uten barn under 18 år kjørte halvparten bil på alle 
arbeidsreiser siste uke. Andelen monobilister4 er oppe i 70 prosent blant de som både har barn i 
alderen 0-5 og 6-12 år. Blant de som har litt større barn - over 12 år – er andelen monobilister nesten 
nede på nivå med de som ikke har barn under 18 år.   
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Figur 6.8: Andel av de yrkesaktive som kjørte bil på alle arbeidsreiser siste uke, etter barn i husstanden. Prosent. N=1108. 
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.   
 
Det er også interessant å merke seg at andelen monobilister blant de med barn under 6 år uten 
barnehageplass faktisk er like stor som blant de som har barnehage.   
 
 
 

                                                
4 Her definert som de som kjørte bil på alle arbeidsreiser siste uke. 
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Barnefamilier har mindre mulighet til å endre reisetidspunkt enn andre 
Det er flere med barn som oppgir at det ville være umulig å endre reisetidspunkt på siste reise enn de 
som ikke har barn under 18 år (figur 6.9). Andelen er høyest blant de som både har barn i 
aldersgruppen 0-5 år og 6-12 år.  At de som både har barn i alderen 6-12 og 13-17 år er mest 
fleksible, dvs. at det er flest i denne gruppen som lett kan endre reisetidspunkt, kan ha sin årsak i at 
de eldste følger/henter sine yngre søsken.  
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Figur 6.9: Andel som oppgir at det ville være umulig å endre reisetidspunkt på siste reise over bomsnittet. N=1255. 
Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.   
 

Oppsummering: Konsekvenser for barnefamilier i forhold til andre grupper 

Resultatene fra markedsundersøkelsen tyder på at småbarnefamiliene vil måtte betale mer 
rushtidsavgift enn andre fordi det er flere i denne gruppen som er storbrukere av bil. De foretar også 
flere ærend underveis, og de oppgir selv at de har mindre mulighet til å endre reisetidspunkt enn 
andre.  

Samtidig er det viktig å ta med i vurderingen at denne gruppen også vil ha nytte av den reduserte 
reisetiden som følge av en rushtidsavgift. Studien av trängselsskatten i Sverige viste at 
reisetidsgevinsten var omtrent like stor som trängselsskatten som ble betalt. Hvis dette blir tilfelle i 
Kristiansand, vil ikke småbarnsfamiliene rammes hardere enn andre. I hvilken grad reisetidsgevinsten 
vil oppveie for rushtidsavgiften for ulike grupper vil vi imidlertid bare få kunnskap om dersom det 
gjennomføres en undersøkelse i etterkant av en evt innføring i rushtidsavgift.  

En annen faktor det er viktig å ta hensyn til i når fordelingsvirkningene av avgiften skal vurderes, er 
hvordan inntektene av avgiften benyttes. I sin studie av Stockholmsforsøket illustrerer Transek (2006) 
dette med to enkle eksempler. Hvis inntektene fra trängselsskatten ble brukt til lavere takster, blir 
ungdom og lavinntektsgrupper - som betaler minst trängselsskatt - vinnerne. Hvis inntektene brukes 
til å redusere inntektsskatten – blir høyinntekstgrupper, eldre, enslige og barnefamilier vinnere.  

6.6 Konsekvenser for handelsstanden 

I forkant av trängselsskatten i Stockholm var konsekvenser for besøksintenstive næringer, deriblant 
detaljhandel, et mye omdiskutert tema. Rämme m fl (2006) skisserer to mulige effekter av en 
rushtidsavgift (trängselsskatt) for handelsstanden:  

• Substitusjonseffekt: forbrukerne unngår å handle i bykjernen, og velger å handle utenfor 
avgiftssonen. 
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• Kjøpekrafteffekt: Redusert kjøpekraft som følge av avgiften, som igjen kan påvirke 
forbruket, og dermed handelen. 

 
I tillegg kan man tenke seg en lokaliseringseffekt (bedriftene flytter ut av bykjernen), og en 
sysselsettingseffekt som følge av at handelsstanden sliter mer økonomisk.  De to sistnevnte effektene 
vil man først kunne se på noe lengre sikt.  
 
I forbindelse med Stockholmsforsøket ble det gjennomført to studier for å belyse korttidseffektene av 
trängselsskatten på detaljhandel og lignende besøksintensive næringer (KTH og Nordplan AB 2006, 
Rämme m fl 2006). Studiene viste at konsekvensene for detaljhandelen var forsvinnende små:  

• Den gjennomsnittlige kortsiktige effekten av trängselsskatten for handelsvirksomheten i 
bykjernen var ca 1% nedgang. 

• Det var få som betalte trängselsskatt på handlereisene. Kun 1-4 % av de som handlet 
kjørte bil over avgiftssnittet på tidspunkt da avgiften var gjeldende. 

• Kundeintervjuer viste at handlemønsteret til den store majoritet (80-90 %) ikke ble påvirket 
av trängselsskatten i det hele tatt. Av de ca 10 prosentene som oppga at de handlet mindre 
i city, var trängselsskatten hovedårsaken.  

• En sammenligning av studier (panel) fra 2004 (før trängselsskatten) og 2006 
(trängselsskatt) viste at det ikke var noen endring i hvor forbrukerne valgt å handle – 
verken blant de som bodde utenfor og innenfor sonen.  Det var heller ingen endring i 
transportmiddelvalget på handlereiser.  

 
Trängselsskatten innebar introduksjon av en helt ny betaling/skatt, og ikke en avgift som kommer i 
tillegg en allerede etablert avgift (de ”ordinære” bompengene), som i Kristiansand. Debatten om 
konsekvenser for handelsstanden var nok derfor mer i fokus i Sverige enn den er i Kristiansand. Vi 
skal likevel se nærmere på handlereisene i Kristiansand for å belyse mulige konsekvenser en 
rushtidsavgift vil ha for denne typen reiser. 
 
Markedsundersøkelsen er ikke primært en analyse av handlereiser. Antallet handlereiser i denne 
undersøkelsen er lite. Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Det bør også understrekes at en 
rushtidsavgift, hvor prisen per passering øker med mellom 10 og 20 kr per reise, ikke er mer enn en 
normal parkeringsavgift ved handlereisen. Det er en rekke andre faktorer som er av langt større 
betydning for trafikantenes mål for handlereisen, ikke minst i forhold til utviklingen av 
Sørlandssenteret. Det er likevel interessant å se litt nærmere på disse handlereisene i forhold til hvem 
som blir berørt av en rushtidsavgift.  
 

Handlereisene foregår i stor grad utenom rushtiden  
Resultatene fra markedsundersøkelsen viser - ikke uventet – at de fleste handlereisene (57 prosent) 
foregikk på formiddagen (figur 6.10). Bare 9 prosent av handlereisene foregikk på et tidspunkt som 
berøres av rushtidsavgiften (morgenrush). Sannsynligvis er dette innkjøp som ble kombinert med 
reisen til arbeid, men dette har vi ikke kunnskap om gjennom denne undersøkelsen.  
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Figur 6.10: Reisetidspunkt på siste handlereise over bomsnittet. N=237. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i 
Kristiansand-regionen, 2008. 

Kvadraturen og Sørlandsparken er hovedmålpunkt for handlereisene 
Det er i prinsippet bare to store målpunkt for handlereiser i regionen5. 1 av 2 handlereiser over 
bomsnittet hadde Kvadraturen som målpunkt, mens 27 prosent av disse reisene gikk til 
Sørlandsparken. For de andre delene av regionen er det bare Lund som utgjør et visst omfang, med 9 
prosent av handlereisene. 
 
Handlereisene til Sørlandsparken er i stor grad bilbaserte (figur 6.11). Til sammen 92 prosent brukte 
bilen til Sørlandsparken, mens det samme gjelder 69 prosent av de som reiste til Kvadraturen på sin 
siste handlereise.   
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Figur 6.11: Transportmiddelfordeling på siste handlereise til Kvadraturen og Sørlandsparken. N=188. Markedsundersøkelse om 
befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.   
 
 
 
 
 

                                                
5 Se delrapport om markedsundersøkelsen for mer detaljert oversikt over handlereisenes målpunkt. 
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Mange kunne lett ha endret reisetidspunkt på siste handlereise 
Tidspunktet for handlereisene er mer fleksible enn andre typer reiser. Over halvparten oppgir at de 
lett kunne endre reisetidspunkt på siste handlereise. 18 prosent oppgir at det ville vært umulig (figur 
6.12).  
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Figur 6.12: Mulighet for å endre reisetidspunkt på siste handlereise over bomsnittet. N=236. Markedsundersøkelse om 
befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.   
 
Det er flere som oppgir at det ville vært umulig for dem å endre reisetidspunkt blant de som reiste til 
Kvadraturen enn for de som reiste til Sørlandsparken på siste handlereise (tabell 6.3). Dette kan ha en 
sammenheng med at flere av Kvadraturen-reisene sannsynligvis var en del av en arbeidsreise.  
 
Tabell 6.3: Mulighet for å endre reisetidspunkt på siste handlereise over bomsnittet, fordelt på reisemål. Markedsundersøkelse 
om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.   

 Reisemål for handlereisen 
Mulighet for å endre 
reisetidspunkt Kvadraturen Sørlandsparken 

Helt umulig 22 6 
Vanskelig 14 16 
Litt vanskelig 15 16 
Kan lett endre 50 62 
Totalt 100 100 
Antall 117 63 

 

6.7 Samlet analyse: Hvilke faktorer har betydning for mulighet til å endre 
reisetidspunkt? 

Det er ingen tvil om at noen trafikanter er mer bundet til å reise på et bestemt tidspunkt enn andre. 
En rushtidsavgift morgen og ettermiddag vil derfor kunne være mer belastende for de som ikke kan 
endre reisetidspunkt. Samtidig vil de få bedre fremkommelighet på vegene ved at biltrafikken 
reduseres.  
 
Vi har foretatt en samlet analyse av kjennetegn ved de som oppgir at de enkelt kan endre 
reisetidspunkt, for å undersøke hvor mye det øker eller reduserer sannsynligheten for at de kan endre 
reisetidspunkt.6 Denne analysen viser at det ikke er noen forskjell på kvinner og menn når det gjelder 

                                                
6 Hele kjøringen er gjengitt i notat om markedsundersøkelsen (Ruud og Hamre 2008). 
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sannsynligheten for at de endrer reisetidspunkt. Det er rammene rundt reisen som bestemmer dette 
(figur 6.13):  

• De som reiser på formiddagen er mer fleksible enn de som reiser på morgenen, uavhengig 
av reiseformål og hvorvidt man har barn i husstanden. De har tre ganger så høy 
sannsynlighet for å kunne endre reisetidspunkt sammenlignet med de som reiser i 
morgenrushet. Det er også en tendens til at de som reiser på ettermiddagen eller kvelden 
lettere kan endre reisetidspunkt, men denne forskjellen er ikke statistisk signifikant. 

• Småbarnsfamiliene er minst fleksible når det gjelder å endre reisetidspunkt. De som har 
ungdom i huset eller ingen barn under 18 år har mellom 50 og 90 prosent høyere 
sannsynlighet for å kunne endre reisetidspunkt sammenlignet med småbarnsfamilier. 

• Følge- og hentereiser er de klart minst fleksible reisene når det gjelder å endre 
reisetidspunkt, i tillegg til arbeids- og skolereiser. Det er 60 prosent lavere sannsynlighet for 
at de som foretar følge-/hentereiser lett kan endre reisetidspunkt enn at de som foretar 
arbeids-/skolereiser kan endre tidspunkt. Det er en nesten dobbelt så høy sannsynlighet  for 
at de som reiser til/fra fritidsaktiviteter lett kan endre reisetidspunkt enn de som foretar 
arbeids-/skolereiser. 
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Figur 6.13: Sannsynlighet for at det er enkelt å endre reisetidspunkt på siste reise. Oppsummering av resultater fra multivariat 
analyse (binær logistisk regresjon). Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008.  
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Alle disse effektene er isolerte effekter. Det betyr at småbarnsfamiliene har større tidsbindinger i 
seg selv, fordi små barn trenger tilsyn og det derfor vil være vanskelig å endre planene i løpet av 
en dag. Og de vil i enda større grad være bundet når det henter og bringer barn i barnehage, 
skolefritidsordning eller andre sammenhenger fordi disse har bestemte åpningstider.  
 

6.8 Konsekvenser for næringslivets transporter 

Vi har ikke gjort en egen studie av rushtidsavgiftens konsekvenser for godstransporten i Kristiansand. 
I forkant av Stockholmsforsøket ble det gjennomført en førstudie om konsekvenser av en eventuell 
trängselsskatt for næringslivets transporter. Kostnadene for næringslivets transporter ble i denne 
studien anslått å beløpe seg til mellom 200 og 300 millioner kroner per år, mens reisetidsgevinstene 
for denne typen transporter ble estimert til å være mellom 200 og 500 millioner per år (Trivector 
2004). Det betyr at reisetidsgevinstene ble beregnet å være minst på samme nivå som kostnadene for 
avgiften.  

Da trängselsskatten ble innført viste det seg at reisetidsgevinsten ble høyere enn antatt. Det betyr at 
gevinstene med redusert reisetid i Stockholm mer enn oppveier kostnadene for næringslivets 
transporter.  
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7. Konsekvenser for fremkommeligheten 

Hovedformålet med en rushtidsavgift er å bedre fremkommeligheten for trafikantene i rushtiden. Så 
lenge både næringsliv og private bilister stanger i kø i rushtiden, vil en reduksjon i biltrafikken være 
særlig nyttig for de som uansett må kjøre bil i disse periodene. Vi har derfor sett nærmere på hvordan 
trafikantene opplever ulempene ved å stå i kø, og hva som er deres betalingsvillighet for å redusere 
forsinkelsene i trafikken. Dette gir et mål på trafikantenes køkostnader. Vi har både sett på de som 
bruker bil, de som reiser kollektivt i rushet, og sett på ulike reiseformål7.  

7.1 Høy betalingsvilje for å unngå forsinkelser 

Trafikantenes betalingsvillighet for kortere reisetid eller færre forsinkelser er det samme som 
tidskostnadene som inngår i tradisjonelle nytte-/kostnadsanalyser. Betalingsvilligheten er et mål på 
den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å redusere køene på vegene, og et mål på hvor mye avgiften 
bør øke ut fra hvor store køkostnadene er i Kristiansand. 
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Figur 7.1: Trafikantenes betalingsvillighet for å unngå forsinkelser eller få kortere reisetid. Kr per min og kr per 10 % færre 
forsinkelser. Alle reiser. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 

Våre analyser viser at trafikantene har en høy betalingsvillighet for å redusere køene, med 1,7 kr per 
minutt (102 kr/time) (figur 7.1). Det er ca 40 prosent høyere betalingsvillighet for å redusere køene 
enn for å redusere selve reisetiden.  

Trafikantene opplever ulempen ved forsinkelser for fritidsreiser rundt 50 prosent høyere enn for 
arbeids-/skolereiser (figur 7.2). At ulempen er større for fritidsreiser er noe som også er funnet i andre 
undersøkelser. Det kan både skyldes at flere arbeidstakere har fleksitid, og at fritidsreiser kan være 
mer bundet av bestemte avtaler. Men det kan også skyldes at forsinkelser bare er vanlig for reiser 
til/fra arbeid, og at folk derfor er mer negative til forsinkelser på andre tider av døgnet. 

                                                
7 Vi har benyttet en metode som kalles ”Stated Preference” eller Samvalganalyser, for å avdekke denne 
betalingsvilligheten. Delrapport om markedsundersøkelsen gir en nærmere beskrivelse av metoden (Ruud og 
Hamre 2008). 
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Figur 7.2: Trafikantenes betalingsvillighet for å unngå forsinkelser eller få kortere reisetid. Kr per min og kr per 10 % færre 
forsinkelser. Fordelt på reiseformål. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
 

Når vi skiller på reisetidspunkt, ser vi at trafikantene i ettermiddagsrushet har en høyere 
betalingsvillighet for å redusere forsinkelsene enn i morgenrushet, med ca 70 prosent høyere 
tidsverdsetting (figur 7.3). Det kan skyldes at ulempen knyttet til forsinkelser på hjemveien fra jobb er 
høyere enn til jobb, og at ettermiddagsrushet har flere typer reiser med større bindinger. Et typisk 
eksempel kan være henting av barn i barnehagen, som er langt mer tidskritisk om ettermiddagen når 
barnehager og SFO faktisk stenger. 
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Figur 7.3: Trafikantenes betalingsvillighet for å unngå forsinkelser eller få kortere reisetid. Kr per min og kr per 10 % færre 
forsinkelser. Fordelt på reisepunkt. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
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Høyest betalingsvilje for å unngå forsinkelse blant de som i dag ikke sitter i kø 

Trafikantenes opplevelse av forsinkelser er svært forskjellig, avhengig av hvilken type reise en foretar 
og ikke minst om forsinkelsen er ”forventet”. Hvis det er en forventet forsinkelse er det i prinsippet 
bare en del av den vanlige reisetiden. Samtidig kan det for noen oppleves som irriterende i seg selv å 
kjøre i kø, mens andre kan oppfatte dette som mer avslappende. Spørsmålet er derfor også om 
trafikantene har erfaring med kø på den aktuelle strekningen.  

Våre analyser viser at de trafikantene som i dag ikke opplever kø har den høyeste betalingsvilligheten 
for å unngå slike køer (figur 7.4). Forskjellen er størst når det gjelder hyppigheten på forsinkelsene. 
Det har trolig sammenheng med at uforutsigbarheten oppleves som en større ulempe enn tidstapet i 
seg selv. Uforutsigbarheten (hyppigheten) av forsinkelsene oppleves som en dobbelt så stor ulempe 
for de som i dag ikke opplever kø sammenlignet med resten av trafikantene. Selve tidskostnaden ved 
forsinkelsene er ca 30 prosent høyere for denne gruppen. 
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Figur 7.4: Trafikantenes betalingsvillighet for å redusere køproblemene på vegene, avhengig av om de selv opplevde kø på siste 
arbeidsreise kr/minutt. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
 



 75

7.2 Bilistenes køkostnader er mellom 12 og 20 kr per tur 

Resultatene fra markedsundersøkelsen viser at bedre fremkommelighet og mindre køproblemer på 
vegene vil ha stor betydning for trafikantene i Kristiansand. De som opplever kø på vegene sitter i 
gjennomsnitt 11,5 minutter i kø. For disse trafikantene vil forsinkelsen knyttet til kø ha en tidskostnad 
på mellom 12 og 20 kr per tur. Gevinsten er størst i ettermiddagsrushet, hvor trafikantene opplever 
den største ulempen knyttet til forsinkelser. 

Denne tidskostnaden representerer trafikantenes betalingsvillighet for å unngå køproblemer til og fra 
arbeid, og kan brukes som et anslag på hvilket avgiftsnivå som kan være ”akseptabelt” hvis køene 
forsvinner. Det betyr at bilister som fortsetter å bruke bil i rushet også vil ha en gevinst av bedre 
fremkommelighet. Men denne gevinsten avhenger av at rushtidsavgiften settes tilstrekkelig høyt, slik 
at køene faktisk reduseres eller forsvinner. 

Vi har anslått hvor mye disse rushtidskostnadene utgjør på årsbasis. I følge markedsundersøkelsen er 
det 22 prosent av bilistene som opplevde kø på siste reise over bomsnittet. Dette gir en årskostnad for 
bilistenes køkostnader i Kristiansand på mellom 160 og 240 mill kr årlig. Det betyr at hvis 
rushtidsavgiftene blir satt så høyt at køene i rushet forsvinner, vil dette gi en tidsbesparelse for 
trafikantene som tilsvarer rundt 200 mill kr årlig. 

Tabell 7.1: Anslåtte køkostnader for bilistene i Kristiansand 2008-kr.  
 Lavt anslag Høyt anslag 
Antall bilturer per virkedøgn 260 000 bilturer 260 000 bilturer 
Forsinkelser for de som opplever kø 11,5 min 11,5 min 
Verdsetting  1,1 kr/min 1,7 kr/min 
Køkostnader for de som står i kø 12,7 kr/tur 19,6 kr/tur 
Andel som opplever kø 22 % 22 % 
Snitt kø 2,5 min 2,5 min 
Køkostnader totalt  159 mill kr/år 246 mill kr/år 

 

7.3 Uforutsigbarheten er kollektivtransportens største problem 

Vi har gjennomført en tilsvarende analyse av kollektivtrafikantenes verdsetting av tid og komfort ved 
reisen. Resultatene viser at kollektivtrafikantene har en lavere verdsetting av tid enn bilistene. 
Bilistene verdsetter kortere reisetid 3 ganger så høyt som kollektivtrafikantene. Samtidig er det ingen 
forskjell vektlegging av kortere reisetid eller forsinkelser for kollektivtrafikantene.  
 
Derimot oppleves uforutsigbarheten som et stort problem og ulempe for kollektivtrafikantene i dag. 
De verdsetter fordelen ved å redusere hyppigheten av forsinkelsene høyt, men de har likevel en lavere 
verdsetting enn bilistene. 10 prosent færre forsinkelser verdsettes til 2,3 kr per reise blant 
kollektivtrafikantene, mens det tilsvarende for bilistene er 3,7 kr per reise.   
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Figur 7.5: Kollektivtrafikantenes verdsetting av tid avhengig av reiseformål. Kr/minutt. Markedsundersøkelse om befolkningens 
reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
 

Det er på arbeidsreiser at kollektivtrafikanter har den høyeste vektlegging av kortere reisetid. Kortere 
reisetid vektlegges mer enn fire ganger så høyt og forsinkelser over dobbelt så høyt på arbeidsreiser 
som på andre reiseformål. I forhold til våre analyser av rushtidsavgift i Kristiansand er det rimelig å ta 
utgangspunkt i verdsettingen av arbeidsreisene.  

Den viktigste grunnen til forskjellene etter reiseformål skyldes at vi ser på ulike trafikantgrupper. De 
som verdsetter tid høyt vil i større grad bruke bil i dag. Dermed vil verdsetting av tid være høyere, 
dvs. en såkalt selv-seleksjon. Samtidig er verdsettingen av tid for kollektivreiser til arbeid høyere enn 
fritidsreiser. Dette kan tyde på at det er relativt mange ”tvungne” trafikanter som reiser kollektivt 
utenom arbeid og skole, og de som har mulighet til å bruke bil bruker denne.  
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Figur 7.6: Kollektivtrafikantenes verdsetting av tid avhengig av reiseformål. Kr/minutt. Markedsundersøkelse om befolkningens 
reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 
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7.4 Bilistene vektlegger komfort høyere enn pris 

Trafikantenes vektlegging av ulike deler ved kollektivreisen kan gi oss klare mål på hva som har størst 
betydning for å få flere til å reise kollektivt. Vi har beregnet hvor mye trafikantene vektlegger ulike 
deler av reisen basert på reisetid, frekvens, forsinkelse og pris på en gjennomsnittlig kollektivreise8. 
Dette gir et mål på hvor mye hver enkelt del av reisen betyr for trafikantene, og hvor mye f eks 10 
prosent lavere pris, kortere reisetid eller lignende påvirker kvaliteten på tilbudet. 

Våre resultater viser at pris betyr mye mer for kollektivtrafikantene enn for bilistene (figur 7.7). Prisen 
utgjør ca halvparten (47 prosent) av kollektivtrafikantenes opplevde reisekostnad, mens pris for 
bilistene utgjør 20 prosent av reisekostnadene. Konkret betyr dette at en halvering av takstene vil gi 
ca 25 prosent bedre tilbud for kollektivtrafikantene, mens bilistene på sin side vil oppfatte en slik 
takstreduksjon som 10 prosent forbedring av tilbudet. 
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Figur 7.7: Kollektivtrafikantenes og bilistenes vektlegging av ulike deler ved kollektivreisen Prosent. Markedsundersøkelse om 
befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 

Det er i første rekke vektlegging av frekvens som utgjør den store forskjellen mellom bilister og 
kollektivtrafikanter. En fordobling av antall avganger vil bare gi 5 prosent forbedring av tilbudet for 
kollektivtrafikantene, mens det vil bety ca 15 prosent forbedring av hvordan bilistene opplever 
kollektivtilbudet. 

7.5 Konkurranseflater mot bilen 

Hvis en rushtidsavgift skal være effektiv må det finnes aktuelle alternativer for bilistene. Ikke 
nødvendigvis for alle som kjører bil i rushet, men for en tilstrekkelig stor andel av trafikantene. I 
Kristiansand oppgir 26 prosent av bilistene at de ikke ville reist hvis de ikke kunne brukt bil.  

Andelen som ikke ville reist er oppe i 40 prosent blant følge- og hentereiser. Det er rimelig å anta at 

                                                
8   
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dette er de bilistene som har minst muligheter til å redusere bilbruken. Hvis vi tar med de som oppgir 
at de ville sittet på med andre, er det 38 prosent som oppfatter at de ikke har noen andre alternativer 
enn bil. Vi kan litt forenklet definere dette som de ”tvungne” biltrafikantene. Det er omtrent samme 
andel som har buss som det mest reelle alternativet. For arbeids-/skolereiser er det færre ”tvungne” 
biltrafikanter, rundt ¼ av trafikantene. Nesten halvparten har buss som det mest aktuelle alternativet 
på arbeids-/skolereiser.  

Tabell 7.2: Svarfordeling på spørsmålet ”Hvis du ikke kunne brukt bil på denne reisen, hvordan ville du da reist?” Fordelt på 
reiseformål og transportmiddelbruk. Prosent. Markedsundersøkelse om befolkningens reisemønster i Kristiansand-regionen, 
2008. 

  Arbeid/skole Handle-
/service Fritidsaktivitet Følge/hente Total 

Gått 2 1 2 2 2 

Syklet 14 6 7 6 10 

Sittet på med andre 13 8 13 9 12 

Buss 47 40 36 33 41 

Mc/moped 3 3 2 3 3 

Ikke reist 13 36 35 41 26 

Annet 9 6 4 6 6 

Antall  445 233 323 66 1067 

I hvilken grad alternativene som oppgis er reelle, avhenger av hvor lang tid ekstra det ville ta for 
bilistene å for eksempel reise kollektivt. Hvis det tar mer enn dobbelt så lang tid å reise kollektivt som 
med bil, er det små konkurranseflater mellom disse transportmidlene (Norheim og Ruud 2007). 

Resultatene fra markedsundersøkelsen viser at det, for de fleste bilistene, ville tatt lengre tid hvis de 
skulle reist med andre transportmidler. I snitt ville det tatt 16 prosent lengre tid for alle aktuelle 
alternativer, og 75 prosent lengre tid hvis de skulle benyttet buss. Grunnen til at bussen kommer 
dårligere ut enn de andre alternativene er at både sykkel (på korte strekninger) og bil som passasjer 
tar omtrent like lang tid som når en kjører selv, mens bussen konkurrerer dårlig på korte strekninger. 
For de som i dag går, sykler eller er bilpassasjer kan det være andre grunner enn reisetidsforholdet 
som gjør at bilen foretrekkes. 

Vi har sett på hvor stor andel av bilistene som reiser på strekninger hvor reisetidsforholdet er lavere 
enn 2, dvs. på reiser der det tar mindre enn dobbelt så lang tid å reise med alternative 
transportmidler. Dette er gruppen der reisetidsforholdet gjør det mulig å velge noe annet enn bil på 
reisen. Det er interessant å legge merke til at andelen av bilistene som har en konkurranseflate mot 
kollektivtransport er omtrent identisk med den andelen som oppgir at buss er det mest aktuelle 
alternativet. Dette bekrefter at ca 40 prosent av bilturene kan erstattes med kollektivtransport, mens 
60 prosent ikke har noen reell konkurranseflate mot buss. 

Ser vi på alle transportmidler samlet, er det ca 60 prosent av turene hvor bilistene kan erstatte bilen 
med andre transportmidler, mens ca 40 prosent er de mest ”tvungne” bilturene (figur 7.8). Dette er 
den samme andelen som oppgir at de ikke ville reist, eller sittet på med andre, hvis de ikke kunne 
kjørt bil selv. Dette betyr at det er ca 40 prosent av alle bilturene i Kristiansand hvor bilistene ikke har 
noe valg, fordi det ikke finnes konkurransedyktige alternativer. Det er innenfor de resterende 60 
prosent av bilturene at potensialet for å redusere biltrafikken er størst, enten i form av overgang til 
buss eller overgang til sykkel/gange.  
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Figur 7.8: Andel av bilistene som har et reelt alternativ på den siste reisen, målt ved et reisetidsforhold som er under 2 ganger 
biltiden. Andel i forhold til kollektivtransport og alle transportmidler samlet. Prosent. Markedsundersøkelse om befolkningens 
reisemønster i Kristiansand-regionen, 2008. 

7.6 Effekten av bedre fremkommelighet 

Det er vanskelig å beregne hvor mye framkommeligheten vil forbedres ved innføring av en 
rushtidsavgift i Kristiansand. Det avhenger av hvor mye av kapasiteten som er utnyttet i 
utgangspunktet, og i hvilken grad det er avlastningsveier som kan påvirke effekten. Vi har ikke noen 
transportmodell for Kristiansand som kan beregne denne effekten. Vi har derfor, som en illustrasjon, 
sett på effekten av 10 prosent økt eller redusert biltrafikk i Oslo (tabell 7.3 og figur 7.9). Dette er et 
område som har betydelig større framkommelighetsproblemer enn Kristiansand, men som også har 
veglenker med relativt lite køer. Denne spredningen viser at effekten av 10 prosent endret 
trafikkvolum vil avhenge sterkt av framkommelighetsproblemene i utgangspunktet. 

Tabell 7.3 er fra E18, hvor det er betydelige framkommelighetsproblemer, og hvor hastigheten er 
nesten 75 prosent lavere enn ved ”fri flyt”. I dette tilfellet vil 10 prosent færre biler på vegene gi 25 til 
31 prosent økt hastighet. Og 10 prosent flere biler vil gi 15 til 22 prosent redusert hastighet. Dette 
viser at når kapasiteten på vegene er høyt utnyttet vil framkommelighetsgevinsten bli langt høyere 
enn selve trafikkreduksjonen skulle tilsi. 

Tabell 7.3: Modellberegnet effekt av endret trafikkvolum på framkommeligheten i vegnettet 
 E18 fra vest, før Skøyen E6 fra nord, ved Furuset 
  2-3 felt i hver retning 3 felt i hver retning 
Teoretisk hastighet 80  80  
Snitthastighet morgenrush 23,1 Endret hastighet 23,3 Endret hastighet 
Ved +10% trafikk 19,7 -15 % 18,2 -22 % 
Ved -10% trafikk 28,8 25 % 30,6 31 % 

Ved innføringen av trängselsskatten i Stockholm ble denne sammenhengen veldig tydelig. Mens 
trafikken ble redusert med 20-25 prosent, ble køtidene redusert med mellom 30 og 50 prosent. Og på 
visse strekninger kunne det se ut som køene helt forsvant. 

Det bør understrekes at Kristiansand ikke har køproblemer i nærheten av det som er situasjonen i 
Oslo eller Stockholm. Men E18 er en hovedvei som tross alt har mer trafikk enn resten av vegnettet i 
regionen. Vi har på grunnlag av modellberegningene i Oslo forsøkt å lage en enkel sammenheng 
mellom kapasitetsutnyttelse i vegsystemet og effekten av 10 prosent redusert biltrafikk (figur 7.9).  
Denne figuren viser at når reisetiden med kø er ca 50 prosent høyere enn ved fri flyt, vil 
reisetidsgevinsten være omtrent like stor som trafikkreduksjonen.  
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Figur 7.9: Prosent reduksjon i kjøretider ved 10 prosent redusert trafikkvolum. Avhengig av kapasitet på vegnettet. Prosent 
avvik fra fri flyt. Modellberegning fra utvalgte lenker i Oslo. Egne modellkjøringer. 

7.7 Fra teori til praksis 

Enhver analyse av denne typen inneholder en del usikkerhet. Både fordi det er en helt ny type 
innkreving i Kristiansand, og fordi det er få andre eksempler hvor det er satt i verk rushtidsavgift i full 
skala. Stockholm og London er de første byene i Europa som har innført rushtidsavgift. Dette er 
betydelig større byer enn Kristiansand, men også med høyere rushtidsavgift.  

I London er det en soneavgift på £8 (ca 96 2007-kr) og i Stockholm betaler de opptil 20 kr per 
passering, med et tak på 60 kr per dag. Forslaget til rushtidsavgifter i Kristiansand, inklusive 
bompenger, var på hhv 20 og 30 kr per dag. Det er mellom halvparten og en tredjedel av nivået i de 
andre byene, men hvor også rushtidsproblemene er større. I begge byene ble rushtidsavgiften 
kombinert med en betydelig økt kollektivtrafikk, slik at tilgjengeligheten til bysentrum ikke ble redusert 
nevneverdig. Effekten av en rushtidsavgift blir størst hvis avgiften kombineres med en satsing på å 
utvikle et konkurransedyktig alternativ til bil. 

Rushtidsavgiften i London ga 33 prosent reduksjon i biltrafikken inn til sentrum, mens det ga 22 
prosent reduksjon i Stockholm. Forventet effekt i Kristiansand er rundt 10 prosent. Dette har gitt 
bedre framkommelighet, både for bil og buss. I Stockholm ble køtidene redusert med mellom 30 og 
50 prosent i sentrale strøk og i London ble forsinkelsene for kollektivtransporten redusert med nesten 
50 prosent.  

En rushtidsavgift i Kristiansand må tilpasses lokale forhold og framkommelighetsproblemer. Et 
avgiftsnivå på 20 til 30 kr per dag, inklusive bompenger, kan være et fornuftig nivå for en by på 
størrelse med Kristiansand. Samtidig bør trolig nivået justeres etter hvert som biltrafikken øker. 
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Vedlegg 1  

Om markedsundersøkelsen 
Formål  

Hovedformålet med markedsundersøkelsen var å utrede hvem som blir berørt av rushtidsavgiften, og 
hva som er deres vurdering av ulike tiltak.  

Formålet var å kartlegge;  
- Befolkningens reisemønster i dag: transportmiddel, reisetidspunkt, reiseformål, alternative 

transportmåter mv. 
- Bilistenes tilpasning til ulike nivåer av avgiften (endret reisetidspunkt, transportmiddelvalg 

mv). 
- Kollektivtrafikantenes prioritering mellom ulike tilbudsforbedringer (frekvens, pris, reisetid)  
- Befolkningens aksept for rushtidsavgift, avhengig av nivået og hvordan pengene brukes (for 

eksempel kollektivtiltak, sykkelveger, miljøgater). 
 
Målgruppe og svarprosent 
Målgruppen (populasjonen) for undersøkelsen er befolkningen i kommunene Kristiansand, Vennesla, 
Birkenes, Søgne, Songdalen og Lillesand. Et utvalg på 12 000 personer i alderen 18-70 år ble trukket 
tilfeldig fra folkeregisteret.  
 
Selve undersøkelsen ble gjennomført på internett. Utvalget fikk tilsendt et brev med en anmodning 
om å delta, og en unik kode som de kunne benytte for å logge seg inn for å besvare undersøkelsen.  
 
Tabellen nedenfor viser oversikt over antallet svar og svarprosent. Deltakelse i undersøkelsen 
forutsetter internettilgang, noe vi må ta hensyn til i beregningen av andelen svar. I følge tall fra SSB 
har 63 prosent av befolkningen i Vest-Agder bredbånd i husstanden. 37 prosent av befolkningen har 
dermed ikke mulighet til å besvare undersøkelsen hjemmefra. I beregningen av svarprosent har vi 
valgt å trekke fra en noe lavere andel enn 37 prosent (33 prosent) fordi vi regner med at noen av 
dem som ikke har bredbånd hjemme har internettilgang på jobb og har hatt mulighet til å besvare 
undersøkelsen derfra. 
 
Tabell: Oversikt over bruttoutvalg, fratrekk, nettoutvalg og svarprosent i markedsundersøkelsen.  

Bruttoutvalg  
Adresser trukket fra folkeregisteret 12 000 
Fratrekk   
Fratrekk pga manglende internettilgang - 3600 
Returnerte brev pga ukorrekt adresse (kan skyldes flytting mv)  - 600 
Nettoutvalg  
Utvalg minus returnerte brev og manglende internettilgang 7440 
Antall svar  1503 
Svarprosent 20 

 
Svarprosenten er ca 20 prosent. Dette er i utgangspunktet en lav svarprosent. Siden utvalget er 
tilfeldig trukket fra folkeregisteret, har vi imidlertid til en viss grad mulighet til å identifisere eventuelle 
skjevheter når det gjelder bosted, kjønn og alder. Usikkerheten knyttet til skjevhet vil spesielt vært 
knyttet til hvilke grupper som faller fra på grunn av manglende internettilgang. Selv om en stadig 
større del av befolkningen har bredbånd, er internettilgangen dårligere i den eldste aldersgruppene. I 
tillegg vil temaet for undersøkelsen sannsynligvis være av større interesse for de som har en relativt 
høy reiseaktivitet enn for de som reiser lite i hverdagen.  
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Kjennetegn ved utvalget 
Utvalget fordel på bosted er vist i tabellen nedenfor. 
 
Tabell: Bosted  

  Antall Prosent 
Innenfor bomringen   
Kvadraturen 57 4 
Eg 5 0 
Lund 147 10 
Sødal 11 1 
Vest for bomringen   

Flekkerøy 39 3 
Vole-Møvig 105 7 
Midte Vågsbygd 106 7 
Slettheia 44 3 
Hellemyr-Fjellro 52 3 
Tinnheia 54 4 
Grim-Møllevann-Dalane 67 4 
Søgne kommune 120 8 
Songdalen kommune 50 3 
Øst for bomringen   
Kongsgård 7 0 
Gimlekollen 64 4 
Justvik 23 2 
Ålekjær 4 0 
Tveit 38 3 
Hånes-
Timenes/Sørlandsparken 61 4 
Søm-Torsvikheia 89 6 
Ytre Randesund 56 4 
Lillesand kommune 65 4 
Birkenes kommune 38 3 
Nord for bomringen   
Stray 19 1 
Mosby 20 1 
Vennesla kommune 84 6 
Annet sted 70 5 
Total 1495 100 

 
En sammenligning med befolkningsstatistikken til SSB viser at befolkningen i Kristiansand kommune er 
noe overrepresentert. I henhold til SSBs befolkningsstatistikk utgjør befolkningen i Kristiansand 65 
prosent av befolkningen i ATP-regionen (i Vest-Agder), mens de utgjør 71 prosent av utvalget i 
undersøkelsen. Med unntak av Søgne er de andre kommunene noe underrepresentert i forhold til 
befolkningstallet.  
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Figur: Bostedskommune i utvalget sammenlignet med tall fra SSB. Prosent.  
 
At befolkningen i Kristiansand kommune er noe overrepresentert har sannsynligvis sammenheng med 
at det er disse som er mest berørt av temaet for undersøkelsen.  
 

 
”Biltrafikken i Kristiansandsregionen øker sterkt. I Kristiansand fører det til betydelige køproblemer, 
som igjen har skaper store forsinkelser. Kunnskap om befolkningens reisevaner, ønsker og behov 
er sentralt for å kunne gjøre forbedringer. 
 
Du inviteres med dette til å delta i en undersøkelse om reiser knyttet til gjøremål og 
transportmiddelvalg. Resultatene fra undersøkelsen skal benyttes i arbeidet med å utvikle 
transporttilbudet i regionen til beste for innbyggerne.” 

                                                           Utdrag fra rekrutteringsbrevet til utvalget 
 

  
I analysene har vi delt inn i soner etter hvor bostedet er lokalisert i forhold til sentrum/bomsnittet.. I 
denne inndelingen har vi inkludert kommunene utenfor Kristiansand. Vennesla er lokalisert i nord, 
Lillesand og Birkenes er lokalisert i øst, Søgne og Songdalen i vest.  
 
Vi ser da at en stor andel – 45 prosent – bor vest for bomringen. 1 av 3 bor i øst, mens 15 prosent 
bor innenfor bomringen. I nord er andelen lavest, 9 prosent av utvalget bor her.  
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 Figur: Bosted fordelt på soner. N=1425. 
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Utvalget som ble trukket var i alderen 18-70 år. Aldersfordelingen i utvalget sammenlignet med 
statistikk fra SSB viser at det er en viss underrepresentasjon av den eldste aldersgruppen (67 år +) og 
de to yngste aldersgruppene (18-25 år og 26-35 år). Dette kan ha en sammenheng med at det er 
aldergruppen mellom 36 og 66 år som identifiserer seg mest med temaet for undersøkelsen. Den er 
sannsynligvis denne aldersgruppen som utgjør hovedtyngden av bilistene med høy reiseaktivitet i 
rushtiden i området.  
 
Tabell: Aldersfordeling i utvalget sammenlignet med befolkningsstatistikk (SSB 2008).  

 Markeds-
undersøkelsen 

Befolknings-
statistikk 

18-25 år 12 16 

26-35 år 17 20 

36-45 år 25 22 

46-66 år 43 37 

67-70 år 2 4 

Total 100 100 

Antall 1488 73 759 

 
Det er like mange menn som kvinner i utvalget.  
 
3 av 4 er yrkesaktive. Det er få som er går på skole eller studerer, og det er få pensjonister. Dette har 
både har både sammenheng med at utvalget som ble trukket er i alderen 18-70 og med 
underrepresentasjonen av de yngste og de eldste som vi viste i tabellen over.  
 
 
Tabell: Hovedbeskjeftigelse i utvalget.  

Hovedbeskjeftigelse Prosent 

Yrkesaktiv 76 

Går på skole, studerer 9 

Alderspensjonist 4 

Trygdet/uføretrygdet 7 

Annet 5 

Total 100 

N 1480 
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Vedlegg 2 

Mulige konsekvenser av 0-alternativet for kollektivtilbudet  
 
0-alternativet skal dekke inn 20 mill. kr gjennom takstøkninger og rutereduksjoner. 
 
Takstøkninger – økte inntekter på 10,0 mill. kr 
Enkeltbilletter: 
Sone 1: kr 20 / 10 – uendret 
Sone 2: kr 27 / 14 økes til kr 30 / 15 
Sone 3: kr 37 / 19 økes til kr 40 / 20 
 
30-dagerskort: kr 695 økes til kr 750 
Ungdomskort: kr 345 økes til kr 375 
Studentkort: kr 460 økes til kr 495 
 
Dette kan gi en brutto inntektsøkning på 7,5 mill. kr. Tar vi hensyn til elastisitetsvirkningen vil netto 
inntektsøkning bli 5,0 mill. kr. Sette betyr en gjennomsnittlig takstøkning på 8,3 pst brutto, 5,5 pst 
netto. 
 
Barnetakstene som er grunnlaget for kommunebetalingen av grunnskoleskyssen må øke med kr 2,- i 
de aktuelle soner. Det vil gi økte inntekter på 4,4 mill. kr. 
 
De resterende 0,6 mill. kr innhentes fra økte inntekter utenfor Kristiansandsregionen. 
 
Tilbudsendringer – kostnadsreduksjoner på 10,0 mill. kr 
I perioden 2003 til 2007 økte rutetilbudet med ca 536.000 vognkm gjennom bruk av 
belønningsmidler, ATP-midler,mv. Kostnadene for denne produksjonsøkningen var i 2007 ca. 13,2 mill. 
kr. Dette innebærer kostnader på ca kr 25,- per km. 
 
Legger vi dette til grunn må rutetilbudet i Kristiansandsregionen reduseres med ca 400.000 km for å 
få kostnadsreduksjoner på 10,0 mill. kr, eller en reduksjon på 5 pst av dagens tilbud. 
 
Vi har følgende foreløpige forslag til hvordan dette kan løses: 

 Omlegging av M1 Flekkerøy – Sørlandsparken og M2 Hånes – Voiebyen tilbake til slik rutene 
kjørte før ruteomleggingen høsten 2005. Det innebærer bl.a. at Flekkerøy betjenes av M2 på 
kveldstid (etter kl. 21.00) og i helgene. Videre lavere frekvens på M2 på kveldstid (starter 
tidligere med 2 turer/time) og reduksjon i frekvensen på deler av søndagene (fra 2 til 1). 
Innsparing 3,3 mill. kr. 

 Nedleggelse av rutetilbudet til Skaugo (rute 20). I dag 1 tur/time mellom 07.00 – 16.00. 
Innsparing 0,7 mill. kr. 

 Nedleggelse av lokalruta i Vennesla. I dag 1 tur/time til ulike boområder i Vennesla. 
Innsparing 0,9 mill. kr 

 Redusert kveldstilbud til/fra Vennesla (rute 30/33). Frekvensen reduseres fra 2 til 1 tur /time 
etter kl. 20.00. Innsparing 0,8 mill. kr. 

 Redusert frekvens på dagtid 09.00 – 14.00 fra 4 til 3 turer/time på følgende ruter: 
- M2 Hånes – Voiebuen 
- M3 Søm – Slettheia 
- 10-11-12 Kjos Haveby – Eg/Sykehuset 
- 15 Tinnheia 

 
Med unntak av siste strekpunkt vil de andre rutereduksjonene ikke gi like store inntektsreduksjoner 
som følge av passasjerbortfall som det er vanlig å beregne ved slike tilbudsendringer. 
 
18.06.08 
Kjell Vinknes, Agder kollektivtrafikk 
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Vedlegg 3 

Effekter av fire ulike innretninger på rushtidsavgiften 

I utredningen ble det, før justeringene den 18 august,  regnet på totalt fire forskjellige alternativer for 
en rushtidsavgift, i tillegg til at dagens bompengeordning er benyttet som et 0-alternativ. Her gir vi en 
kort beskrivelse av alternativene og beregningene av effekter. De ulike innretningene er basert på 
følgende prinsipper: 

• Alternativ 0: Dagens bompengeordning 
Dagens bompengeordning har flat takst hele døgnet inn mot sentrum, med mulighet for inntil 
50 prosent rabatt, maks 50 reiser per måned og maks 1 passering per time. 

• Alternativ 1: Dagens bompengeordning uten rabatter i rushet 
En myk rushtidsavgift hvor en fjerner alle rabatter i rushtiden men ellers har de samme 
satsene som dagens bompengeordning. 

• Alternativ 2: Ekstra rushtidsavgift i morgenrushet 
En rushtidsavgift som bare innkreves i morgenrushet, men hvor satsen også dekker 
kostnadene for ettermiddagsrushet. Prinsippet er at de som tar med seg bilen inn om 
morgenen også vil kjøre ut om ettermiddagen. I tillegg vil dette ikke kreve noen omlegging av 
innkrevingssystemet fordi bilistene bare betaler i samme retning, som dagens system. 

• Alternativ 3: Ekstra rushtidsavgift i begge retninger 
En lavere rushtidsavgift (enn alternativ 2), som innkreves i begge retninger ut fra prinsippet 
om at de som kjører i rushet skal betale. I denne avgiften vil de som unngår rushet i en av 
retningene spare penger. Samtidig vil prisen i ettermiddagsrushet bli lavere fordi det ikke 
kreves inn ordinære bompenger ut av byen. 

• Alternativ 4: Både bompenger og rushtidsavgift i begge retninger 
Rushtidsavgift i begge retninger, i tillegg til at den flate bompengesatsen også betales i begge 
retninger. Dette vil gi mindre forskjell mellom avgiften i morgen- og ettermiddagsrushet. 

 
Tabell: Innretning på rushtidsavgiften, 4 ulike alternativer.  

 Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Innretning 
Dagens 

bompenge-
ordning 

Ikke rabatt i 
rushet Morgenrush Inn i morgenrush 

Ut i ettermiddagsrush 

Flat takst hele døgnet mot sentrum Innkreving både 
inn og ut av byen.  Kort 

beskrivelse Ingen 
rushavgift 

Ikke rabatt i 
morgenrushet 

Rushtillegg i 
morgenrushet. Rushtillegg i rushretning. 

Max rabatt 50 % for alle 50 %  
utenom rush 

10 %  
m/ brikke 

Passeringstak: 1 per time 
50 pass./mnd 

1 per time 
1000 kr/mnd 

*) Vedtatt 20 kr i 2007-verdi, omregnet til 21 kr i 2008-verdi 

 
Ca 20 prosent av turene i rushet er gratis 

Det er ikke alle bilister som kommer til å betale den nye rushtidsavgiften. Statens vegvesen har 
skissert at det er ca 80 prosent av bilistene som vil betale en slik avgift. De viktigste grunnene til at 20 
prosent vil reise gratis er:  

1. Timesregelen ventes å medføre at 10 prosent av passeringene er gratis. Statistikk fra 
Bergen viser at 10,5 prosent av passeringene er gratis, mens i Tønsberg er 8,3 prosent av 
passeringene gratis på grunn av timesregel.  Vi antar at forholdene i Kristiansand er relativt 
like Bergen.  
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2. Ordinære fritak: I dagens bompengeordning i Kristiansand passerer 4,2 prosent av trafikken 
gratis på grunn av ordinære fritak (buss i rute, forflytningshemmede, utrykningskjøretøy osv).  

3. Månedstaket på 50 passeringer per måned ventes å medføre at 3 prosentpoeng av 
passeringene blir gratis. I Tønsberg, som har et månedstak på 60 passeringer, er 1,9 prosent 
av passeringene gratis. I Bergen, som har  et månedstak på 50 passeringer, er 3,6 prosent av 
passeringene gratis.  

4. Snik, utenlandske biler og slettede betalinger: Det antas at til sammen 3 prosentpoeng 
av passeringene ikke er inntektsgivende på grunn av disse forhold. Snikprosenten vil imidlertid 
være noe lavere i starten i Kristiansand fordi man inntil videre beholder ubetjente 
bomstasjoner med mulighet for å fakturere med straffegebyr for snikpasseringer. 

 
Totalt vil dermed ca 80 prosent av biltrafikken over bomsnittet forventes å betale ordinær sats.  
 
Ca 20 prosent av bilturene over bomsnittet foretas i rushet 

En rushtidsavgift vil bare gjelde en liten andel av bilturene over bomsnittet. Hvor stor denne andelen 
blir, vil avhenge av hvilken innretning en eventuell rushtidsavgift vil ha. Figuren nedenforviser at 18,6 
prosent av bilistene passerer bomstasjonene i morgenrushet. Dette er registreringer inn mot sentrum i 
løpet av en hverdag, og antyder hvor stor andel av trafikantene som berøres av en slik avgift. 

Det viser også tydelig forskjellen mellom en bompengeordning som gjelder alle, og en rushtidsavgift. 
En økt rushtidsavgift på f eks 20 kr ville i denne sammenheng gitt omtrent samme inntekt som en 
generell økning i bompengene på 3,7 kr. Forventningene om økte inntekter og nedgang i antall 
bilturer må derfor relateres til hvor mange som berøres av en slik avgift. 

Trafikkfordeling over døgnet Mandag - Fredag. Alle bomstasjoner rundt Kristiansand.
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Figur: Trafikkfordeling over døgnet Mandag-Fredag Alle bomstasjoner rundt Kristiansand. 

 

Analyse av to takstnivåer 

I våre analyser har vi sett på to takstnivåer: 

 Alternativ A: 10 kroner i takstøkning i rushet, tilsvarende alternativ 1 i tabellen under. Taksten 
trappes opp, dvs. at det er 10 kroner i makstimen og 5 kroner i rushtidsavgift for første og 
siste time. 
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 Alternativ B: 20 kroner i takstøking i rushet, tilsvarende alternativ 2-5 i tabellen under. 
Taksten trappes opp, dvs. at det er 20 kroner i makstimen og 10 kroner i rushtidsavgift for 
første og siste time. 

Transportmodellen som vi benytter i denne analysen gir ikke mulighet til å beregne hvordan bilistene 
varierer tilpasningen til en rushtidsavgift på hhv inn- og utreise, eller om de endrer reisetidspunkt. Vi 
har derfor sett på takster som gjelder betaling tur/retur i rushet, og med maksimal rabatt.  

Rushavgift per dag
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Figur: Illustrasjon på hvilke alternative rushtidsavgifter som er lagt inn i de ulike alternativene  
 

Til sammenlikning har trängselsskatten i Stockholm en makspris på 40 kr tur/retur i rushet på reiser i 
makstimen. Trengselsskatten har også en opp- og nedtrapping av avgiftsnivået tilsvarende det som er 
benyttet i analysene for Kristiansand.  

Formålet med opptrappingen er å unngå for store takstsprang og ”taktisk” kjøring for å unngå å 
betale rushavgift, dvs. bilister som rett før eller etter rushperioden endrer hastighet for å unngå avgift. 
Erfaringene fra Stockholm viste at det var små problemer med bilister som kjørte taktisk for å unngå 
avgift, selv om det var noen få unntak.  

I begge alternativene er rushtidsavgiften kombinert med en forbedring av kollektivtilbudet. Prisen på 
månedskort reduseres fra 695 til 595 kroner. I tillegg øker frekvensen med ca 25 prosent i forhold til 
dagens nivå, eller ca 50 prosent i forhold til 0-alternativet uten belønningsmidler.  

  Enkeltbilletter Periodekort Frekvens 

Dagens tilbud Dagens 
sonetakster 695 kr  

0-alternativet Økning i sone 2 
og 3* 750 kr -25%  

Tiltaksplan ved 
rushtidsavgift Som dagens 595 kr +25% 

Våre beregninger viser at rushtidsavgiften vil gi rundt 2 prosent færre bilturer totalt sett, og mellom 5 
og 9 prosent reduksjon over bomsnittet. Denne effekten kommer i tillegg til den nedgangen som er 
forventet å komme i forbindelse med den planlagte takstøkningen i forbindelse med 
Samferdselspakken. I forhold til dagens situasjon vil biltrafikken over bomsnittet reduseres med ca 9 
prosent i alternativ A, og ca 11 prosent i alternativ B.  

Det er kollektivtrafikken som overtar den største andelen av trafikantene. Kollektivtrafikken forventes 
å øke med rundt 30 prosent. Mye av denne økningen skyldes en betydelig opprusting av 
kollektivtilbudet finansiert med rushtidsavgiften. Dette gir en dobbelt drahjelp for kollektivtransporten, 
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dels ved at et bedre tilbud gir flere passasjerer, og dels ved at rushtidsavgiften får bilister til å reise 
kollektivt. Det er forbedringen av tilbudet, som gir sterkest effekt. Antall kollektivreiser øker også mye 
utenfor bomsnittet, noe som viser at det er kvalitetsforbedringene som har vært den største 
drivkraften.  
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Figur: Effekten av de ulike forslagene til rushtidsavgift kombinert med 25 prosent økt frekvens. 

Økningen i kollektivtransporten er så sterk at det totale antallet reiser er omtrent uendret. Trafikken 
over bomsnittet og til sentrum av Kristiansand går noe ned, med 1 til 2 prosent i alternativ B. Men 
dette er marginalt i forhold til tiltakene som settes i verk, og andre forhold som kan ha like stor 
betydning for trafikken til sentrum.  

Kostnader per måned avhenger av hvor du reiser 
Hvor mye ekstra en rushtidsavgift vil koste for befolkningen i Kristiansand-regionen vil avhenge av 
hvor en bor og hvor ofte en reiser i rushtiden. Statens vegvesen har satt opp en oversikt over hvor 
mye trafikantene maksimalt vil måtte betale, basert på 22 arbeidsdager per måned. Vi har sett på 
hvordan det vil påvirke kostnadene for sju ulike trafikantgrupper: 

1. Bor utenfor bomringen og kjører til / fra sentrum i rushtiden. 
2. Bor i bykjernen (Kvadraturen) og arbeider utenfor bomringen. 
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3. Bor utenfor bomringen, og må gjennom sentrum og til motsatt side av byen i rushtiden. 
4. Bor utenfor bomringen og jobber innenfor, men har barnehagen utenfor en annen bom. 
5. Bor utenfor og jobber innenfor bomringen, men kan unngå rushtidsavgiften. 
6. Person som bor utenfor, og må forbi på motsatt side av byen, kan unngå rushtiden. 
7. ”Butikkeier” som reiser inn til byen i rushtiden, hjem igjen etter rush, samt tur/retur 4 

lørdager i måneden. 
 
Tabell Beregnet månedskostnad basert på 22 arbeidsdager i måneden og ulike avgifter og rabattord 

Alternativ Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 
Regneeksempler      
Arbeid i 
Kvadraturen 231 462 713 713 713 

Bor i Kvadr, arb. 
utenf. 231 231 238 238 238 

Gjennom byen i 
rush 462 693 950 950 950 

Inn og ut og inn 
igjen 231 924 1000 1000 1000 

Daglig til/fra byen 
utenom rush 231 231 238 238 238 

2x daglig passere 
byen kveld 462 462 475 475 475 

Butikkeier i 
Kvadraturen 273 504 756 518 518 

 


