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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet tar saken til orientering og gir sin tilslutning til at styringsgruppen for
arbeidet med Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen viderefører arbeidet med forslag
til bymiljøavtale innenfor rammene som er redegjort for i denne saken.
2. Formannskapet ber om at bearbeidet forslag til bompengeinnkreving og
tiltaksporteføljer blir underlagt særskilt politisk behandling før regionens forslag til
bymiljøavtale oversendes Samferdselsdepartementet.

Bakgrunn for saken:
Formannskapet i Kristiansand kommune behandlet denne saken i møte 02.03.2016. Med
bakgrunn i at Bymiljøavtalen omhandler hele Kristiansandsregionen, inkludert Søgne
kommune, fremmes likelydende sak for Formannskapet i Søgne kommune. Formannskapet vil
på denne måten kunne avklare Søgnes posisjon vedrørende viktige premisser for det videre
arbeidet med Bymiljøavtalen.
Saksutredning:
1. Bakgrunn og målsetting for bymiljøavtaler
Ordningen med helhetlige bymiljøavtaler ble lansert i forbindelse med siste Klimaforlik og
NTP 2014-2023. Ordningen har sitt utspring i en gradvis erkjennelse av at tradisjonelle
bompengepakker i by ikke var i stand til å koordinere den samlete virkemiddelbruken innenfor
areal og transportområdet på en god nok måte. Resultatet ble derfor at en bompengepakke ble
avløst av en ny for å følge med i kapasitetsbehovet som trafikkveksten i byene skapte. De
seneste tradisjonelle bompengepakkene har i økende grad også omfattet infrastruktur for
kollektivtransport og sykkel, så kalte myke pakker, dette har også vært tilfellet i
Kristiansandsregionen og inneværende Samferdselspakke fase 1. På statlig hold, og lokalt, har
det likevel kommet en erkjennelse av at bypakkene i større grad burde bidra til en helhetlig
prioritering av alle statlige, fylkeskommunale og kommunale virkemidler som påvirker
befolkningens og næringslivets transportmiddelvalg og – vaner. Fra fylkeskommunalt og

kommunalt hold har det dessuten vært fremhevet at drift av kollektivtransport ikke har vært
inkludert og har skapt stor usikkerhet rundt virkemiddelbruken. Etableringen av
Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk, særlig muligheten for
flerårige avtaler, har gitt økt oppmerksomhet om behovet for helhetlige virkemiddelpakker i
byområdene. Innføringen av ordningen med helhetlige bymiljøavtaler er et svar på dette.
I Klimaforliket ble det at vedtatt veksten i persontrafikk i de største byområdene skal tas med
andre transportmidler enn privatbil. Denne målsettingen er også tatt inn i NTP 2014-2023 og
skal legges til grunn for inngåelse av bymiljøavtaler. Dette innebærer at virkemiddelbruken i
Bymiljøavtalene samlet sett må rettes mot å legge til rette for at befolkningen i økende grad
både kan og velger andre transportmidler enn privatbil. For å få dettet til er det stor faglig
enighet om at bymiljøavtalene må ha tiltak innfor:
 Bedre infrastruktur for kollektivtransport, sykkel og gåing.
 Bedre rutetilbud for kollektivtransporten.
 En arealpolitikk som gjør det enkelt både å tilby et godt kollektivtilbud og å bruke det,
og som gjør det attraktivt å sykle og gå.
 Parkeringspolitikk som gjør det mindre attraktivt å benytte privatbil.
 Prising av bilreiser, særlig å skille mellom rush og ikke - rush for å utnytte eksisterende
vegkapasitet og forlenge nytten av ny kapasitet.
2. Overordnet innretning
Forslaget til Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen vil omfatte alle relevante
finansieringskilder, dvs. statlige bevilgninger til tiltak på riksveg, fylkeskommunale
bevilgninger til fylkesveg og drift av kollektivtrafikk, kommunale bevilgninger til kommunale
veger, bompengeinntekter, statlige bevilgninger fra ordningen med bymiljøavtaler/
belønningsordningen og bidrag fra utbyggingsavtaler. I det foreløpige forslaget til
tiltaksportefølje er det lagt til grunn et samlet finansieringsbehov over 16 år på 16,4 mrd. kr.
Forslag til tiltaksportefølje gir en fordeling på om lag 40 % til investering i vegtiltak og om lag
60 % til investering i infrastruktur for gange -, sykkel -, busstiltak og økt drift av busstilbud.
Fordelingen mellom veginfrastruktur og sykkel, gange og buss er om lag som i andre
sammenlignbare byområder, jf. tabell:
Fordeling (i %) i noen byområder:

* For Buskerudbyen, Nedre Glomma og Grenland er ikke Bymiljøavtale påbegynt. Det er for disse vist til
bompenge prp.

Oversikt over forslag til tiltaksportefølje – tiltaksgrupper og faser:

Tiltaksporteføljen er satt sammen for kunne nå målsettingen om nullvekst for
personbiltrafikken. Urbanet analyse har gjennomført en vurdering av tiltaksporteføljen som
konkluderer med at målsettingen er innen rekkevidde. Urbanet understreker at måloppnåelse
forutsetter at investeringstiltakene og busstilbudet understøttes av tiltak som gjør bruk av
privatbil mindre attraktivt og en arealpolitikk og parkeringspolitikk som bygger opp under
investerings - og driftstiltakene. Viktigheten av å se arealpolitikken i sammenheng med
transporttiltakene er understreket i statens retningslinjer for Bymiljøavtalene. Den
administrative arbeidsgruppen har gjort en enkel beregning av arealpolitikkens betydning
basert på siste Nasjonale reisevane undersøkelse (RVU 2014). Beregningen viser at behovet for
økt kapasitet i busstilbudet varierer fra 60 % til 120 % avhengig av hvor det legges til rette for
befolkningsvekst. Arealpolitikken i Kristiansandsregionen blir derfor en viktig faktor i
Bymiljøavtalen.
Et viktig og komplekst tema i bymiljøavtalene er forholdet mellom avtaleområde og
måleområde. Avtaleområdet definerer det geografiske området som er omfattet av
virkemiddelpakkene. Så langt i arbeidet er det lagt til grunn at avtaleområdet omfatter
Kristiansandsregionen, dvs. alle dagens knutepunktkommuner.
Måleområdet er summen av målepunktene det skal rapporteres måloppnåelse for. Det er så
langt uklart hvor nær 100 % av alle reisebevegelser som skal inngå i måleområdet. I dagens
belønningsavtale er måleområdet summen av trafikken som passerer bomstasjonen, slik vi
tolker statlige retningslinjer er dette for snevert. Arbeidsgruppen har inn til videre valgt å
foreslå et måleområde som består av alle trafikktellepunktene som er lokalisert ved de
foreslåtte innkrevingspunktene for bompenger. Dette vil dekke alle de største reisestrømmene i
det foreslåtte avtaleområdet. Spørsmålet om måleområdets avgrensning er et åpenbart
forhandlingstema.
3. Prinsipper og skisse for bompengeinnkreving
Antallet og plassering av innkrevingspunkter er bestemt av to hensyn som er til dels
overlappende. Dels hensynet til dekningsgrad: jo større deler av trafikken som må betale jo
større inntektsgrunnlag eller lavere takst for et gitt inntektsgrunnlag. Det andre hensynet er
rettferdighet: bymiljøavtalen omfatter tiltak som over tid vil gi nytte for alle uavhengig av
bosted og derfor bør alle bidra. Figuren under viser det foreløpige forslaget til geografisk
plassering av innkrevingspunkter i en bymiljøavtale.

*«Fremtidig» indikerer muligheten for innkrevingspunkt på en ny direkte eventuell forbindelsesveg til IKEAområdet.

Forslaget til plassering av innkrevingspunkter er dels overlappende med dagens punkter i
tillegg er det flere nye innkrevingspunkter. De nye punktene omfatter Kjosbukta, vest for
Breimyr, Tinnheiveien, begge broene over Otra, Justnes, Randesund og adkomster til
Sørlandsparken. I forslaget er det åpnet for å flytte dagens innkrevingspunkt ved Bryggeriet
lenger ut på Rv 9, dette bør vurderes nøyere særlig sett opp mot en innkreving på en eller
begge broene over Otra.
Det er så langt ikke foreslått et konkret takstnivå, det er imidlertid gjort beregninger basert på
følgende:

Så langt er det lagt til grunn en innretning på takstsystemet som omfatter tidsdifferensierte
satser, månedstak for antall betalingspasseringer, brikkerabatt, gratis passering av to punkter
innenfor en time og dobbel sats for kjøretøy over 3,5 tonn. Videre er det ikke lagt inn endringer
knyttet til el-biler eller nye former for miljødifferensiering. Basert på foreløpige beregninger
gir de ulike takstnivåene følgende inntekter.

Inntektspotensial ved ulike takstnivå, merk stor usikkerhet:
Inntektsintervall
Per år
Kristiansand (100 % økning)
7,3-8,7 mrd. kr
456-544 mill. kr
Kristiansand (75 % økning)
6,5-7,7 mrd. kr
406-481 mill. kr
Kristiansand (dagens satser)
4,0-4,5 mrd. kr
250-281 mill. kr
Tema for videre vurdering knyttet til bompengeordning:
 Den konkrete plasseringen av hvert enkelt innkrevingspunkt bør tas opp til ny diskusjon
når det foreligger oppdaterte og gode trafikkberegninger. Administrasjonen mener
imidlertid at den overordnete strukturen og prinsippene for antall og omtrentlig
plassering kan diskuteres ut fra gjeldende kunnskap.
 Takstnivåer er et spørsmål om inntektsgrunnlag og påvirkning av trafikantenes
transportmiddelvalg. Samtidig bør statens vilje til å bidra med finansiering også spille
inn. Administrasjonen mener takstnivå bør være et sentralt forhandlingstema sett i
forhold til ønsket om måloppnåelse. Videre er kunnskapen på nåværende tidspunkt om
potensielle inntekter fra bompengeinnkrevingen og trafikale virkninger ikke god nok til
å trekke endelige konklusjoner om takstnivå.
 En alternativ miljødifferensiering enn dagens (gratis passering for el-biler) kan være
aktuelt. Foreløpig gir regelverket begrenset handlingsrom. Ut fra en faglig vurdering
kan det være aktuelt å differensiere, uten å gi gratis passering, basert på kjøretøyenes
utslippsegenskaper. Det er også mulig å tenke seg ulik differensiering for personbiler
og nyttekjøretøy (over 3,5 tonn). Differensieringen kan forankres i målsettingen om
nullvekst i personbiltrafikken. Innenfor rammen av målsettingen kan nyttekjøretøy med
bestemte miljøegenskaper gis lavere takst for å gi incentiv til f.eks. å ta i bruk el- eller
hybridlastebiler. For bymiljøet vil en overgang til distribusjon med el-vare/lastebiler ha
betydning i forhold til støy og utslipp.
4. Status for arbeidet og videre framdrift
Styringsgruppen har ledet arbeidet med Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Det har blitt
utarbeidet et forslag til portefølje hvor man har siktet inn mot den overordnede målsettingen
om nullvekst for biltrafikken. Det har blitt orientert om dette forslaget i alle de syv kommunene
og de to fylkeskommunene i ATP samarbeidet og i ATP utvalget. ATP utvalget skal fungere
som et rådgivende organ for Styringsgruppen.
Etter at kommunene har drøftet saken vil det bli foretatt en ny gjennomgang av forslaget til
portefølje. Så snart denne gjennomgangen er foretatt vil det bli utarbeidet et saksunderlag for et
prinsippvedtak om bompengefinansiering. Dette prinsippvedtaket må være på plass før
regionen kan komme i forhandlingsposisjon. Når det er fattet et slikt prinsippvedtak vil
Styringsgruppen be om at forhandlingene med staten starter. Det er oppnevnt et
forhandlingsutvalg som skal forestå forhandlingene.
Prosessen for et prinsippvedtak vil være den samme som tidligere saksgang i forbindelse med
bompengevedtak og er tenkt slik:
a) Styringsgruppen fatter vedtak om å anbefale et prinsippvedtak.
b) Styringsgruppen sender saken over til ATP utvalget med anbefaling om at ATP
utvalget sender saken ut på høring til kommunene og de to fylkeskommunene.
c) Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune fatter vedtak sist og dersom det
er sprik i vedtakene fra kommunene går Kristiansand kommune og Vest-Agder
fylkeskommune gjennom høringsuttalelsene og fatter et likelydende vedtak.
d) Saken oversendes til Samferdselsdepartementet samtidig som man ber om å starte
forhandlinger.

Vegdirektoratet har antydet at Departementet muligens vil kunne utarbeide forhandlingsmandat
for de fem byene i løpet av 2016. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til dette og til når
forhandlingene kan starte.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

Vedlegg:
1 Vedlegg 1 - Oversikt over forslag til hovedtiltak
2 Vedlegg 2 - Forslag til tiltak fase 1

