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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir tilslutning til bompengebakke for Kristiansandsregionen i tråd med forslag
til vedtak i Høringsbrev – faglig grunnlag for bompengefinansiering, med endring i brev datert
14.06.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.08.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir tilslutning til bompengebakke for Kristiansandsregionen i tråd med forslag til
vedtak i Høringsbrev – faglig grunnlag for bompengefinansiering, med endring i brev datert 14.06.18.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Formannskapet støtter ikke høringsforslaget slik det fremkommer i saken.
Trafikkveksten i de senere år har vært bortimot null, og samtidig har Kristiansand blitt kåret til Norges
beste sykkelby. Behovet for radikale skattetiltak fremstår derfor som unødvendige. Dette må ligge til
grunn når lokale myndigheter forhandler med staten.
Økt beskatning gjennom bompenger er ikke et aktuelt virkemiddel, og utgjør en uønsket byrde for folks
privatøkonomi, og spesielt for regionens næringsliv. Det vises til at samferdselsministeren offentlig
flere ganger har slått fast at bompenger ikke er nødvendig for å få til en byvekstavtale.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for omarbeidelse, hvor det tas utgangspunkt i «0alternativet». Det legges til grunn at ny Ytre Ringvei får høyere prioritet enn Gartnerløkkaprosjektet.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:

Formannskapet tar så langt forslag til bompengepakke for Kristiansandsregionen til orientering.
Repr. Andersen (H) fremmet endringsforslag:
Som rådmannens med følgende endringer
•
Ingen økning i satser
•
Maks 40 passeringer pr. mnd
•
25% rabatt for alle kjøretøyer

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Forslag fra FRP falt med 1 (FRP) mot 8 stemmer.
 Høyres forslag falt med 2 (H) mot 7 stemmer
 Ap sitt forslag vedtatt med 5 (AP, SV, KRF) mot 4 (H, FRP, V)
 Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.
Det ble først foretatt en prøveavstemning som ble gjort gjeldende.

Innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tar så langt forslag til bompengepakke for Kristiansandsregionen til orientering.

Bakgrunn for saken:
Forhandlingsutvalget for Byvekstavtalen vedtok på møte 16. mai 2018 (vedlegg 2) at det
faglige grunnlaget for en bompengeproposisjon (vedlegg 3) skulle gjøres ferdig og sendes ut til
de syv knutepunktkommunene og de to fylkeskommunene på høring. Bystyret i Kristiansand
og Fylkestinget i Vest Agder oppsummerer og fatter endelig vedtak i saken.
Saksutredning:
Tiltak knyttet til en fremtidig Byvekstavtale finansieres fra ulikt hold; bompenger, statlig
finansiering, fylkeskommunale og kommunale bidrag, samt annen lokal finansiering, for
eksempel ved rekkefølgekrav i forbindelse med utbygginger.
Søgne kommune fattet et prinsippvedtak om bompengefinansiering av Byvekstavtalen den
25.08.16. (vedlegg 5). Forslag til vedtak i Høringsbrev – faglig grunnlag for
bompengefinansiering av Byvekstavtalen (vedlegg 1) er i tråd med tidligere fattet
prinsippvedtak.
Bompengeordningen skal inngå i den kommende byvekstavtalen når denne blir fremforhandlet.
Bompengepakken har en økonomisk ramme på omlag 8 mrd. kr. Beløpet omfatter statlig
bidrag til E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, 6,1 mrd.kr fra bompenger og refusjon av
merverdiavgift estimert til om lag 640 mill. kr. Belønningsmidler og andre midler som
framforhandles gjennom en byvekstavtale er da holdt utenom.
Bompengepakken gjøres ferdig før en Byvekstavtale er fremforhandlet. Hele porteføljen i
regionens grunnlagsdokument legges til grunn for porteføljestyring, innenfor de rammene som
blir fastlagt for bompengepakken. Dette medfører at porteføljen må gjennomgås og tilpasses
forhandlingsresultatet for Byvekstavtalen.
I tråd med prinsippvedtaket er det foreslått et system for miljødifferensierte satser. Det er lagt
til grunn at det skal beregnes en gjennomsnittstakst for hver passering. Ved senere endringer av
prisene skal disse justeres slik at gjennomsnittstaksen opprettholdes.

Nedenfor vises tabell med forslaget til satser.
Lette kjøretøy:
Kjøretøygruppe
Nullutslipp
Ladbar hybrid
Bensin, diesel, gass, mv

Utenfor rush
Kr 0
Kr 11
Kr 21

I rush
Kr 0
Kr 16
Kr 32

Utenfor rush
Kr 0
Kr 42
Kr 52

I rush
Kr 0
Kr 63
Kr 78

Tunge kjøretøy:
Kjøretøygruppe
Nullutslipp
EURO 6
Pre EURO 6

For ytterligere beskrivelse av foreslåtte bompengepakke vises det til høringsbrevet (vedlegg 1)
og det faglige grunnlaget i vedlegg 3.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.
Vedlegg
1 Høringsbrev - faglig grunnlag for bompengefinansiering av Byvekstavtalen - Høringsfrist:
05.09.18
2 Forhandlingsutvalgets vedtak
3 Statens Vegvesen - Faglig grunnlag for bompengepakke
4 Korrigert grunnlag fra Statens vegvesen - Høring - bompengepakke for
Kristiansandsregionen
5 Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen
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Høringsbrev

—faglig

grunnlag

for bompengefinansiering

av Byvekstavtalen

Til:

.

Søgne kommune,
Songdalen

kommune,

Kristiansand
Vennesla
Iveland

1051, 4682 SØGNE,

Postboks

Postboks

kommune,
kommune,

Postboks

kommune,

53, 4685

Postboks

Nodeland,

417, Lund 4604

25, 4701 Vennesla,

Frikstadveien

20, 4724

Birkenes

kommune,

Postboks

115, 4795

Lillesand

kommune,

Postboks

23, 4791

,N 39-

postmottakQDsogne.kommune.no
postmottasongdalen.kommune.no
Kristiansand,

postmottak@kristiansand.kommune.no

postQDvenneslakommuneno

Iveland

postmottak@iveland.kommune.no

Birkeland,
Lillesand,

postmottakQDbirkeneskommune.no
postmottaké)lillesand.kommune.no

Aust—Agder

fylkeskommune,

Postboks

788 Stoa, 4809 Arendal,

Vest—Agder

fylkeskommune,

Postboks

517 Lund, 4605

postmottakQaustagderfkhg

Kristiansand

, MmgttakQVQn-Q

Sammendrag

Forhandlingsutvalget
grunnlaget

for Byvekstavtalen vedtok på møte 16 mai 2018 (vedlegg 1) at det faglige

for en bompengeproposisjon

de to fylkeskommunene

på høring.

og fatter

i saken.

endelig

vedtak

Det er utarbeidet

skulle gjøres ferdig

Bystyret

i Kristiansand

skal inngå i den kommende

er tatt utgangspunkt

i det prinsippvedtaket

ltråd med prinsippvedtaket

når denne

om bompengefinansiering
et system

i Vest Agder

og

oppsummerer

for Kristiansandsregionen.

byvekstavtalen

er det foreslått

ut til de syv kommunene

og Fylkestinget

et faglig grunnlag for en bompengeordning

Bompengeordningen

2016.

og sendes

blir fremforhandlet.

Det

som ble behandlet høsten

for miljødifferensierte

satser.

Dette

omtales nærmere i saken.

Bakgrunn

Tiltak knyttet til en fremtidig
fylkeskommunale

Byvekstavtale finansieres fra ulikt hold; bompenger,

og kommunale

rekkefølgekrav

i forbindelse

bompengepakke

bidrag,

samt annen

med utbygginger.

for Kristiansandsregionen.

i samarbeid

med Kristiansand

kommune

behandling.

Saken skal høres i de berørte

lokal finansiering,

Denne saken gjelder

statlig finansiering,

for eksempel

grunnlaget

ved

for en

Det faglige grunnlaget er utarbeidet

av Statens Vegvesen

og Vest Agder

Fylkeskommune

og legges frem

kommunene

og sluttbehandles

i Kristiansand

for politisk
Bystyre

og

Vest Agder Fylkesting.
Bompengepakken
E18/E39

har en økonomisk ramme på omlag 8 mrd. kr. Beløpet omfatter

Gartnerløkka

— Kolsdalen,

6,1 mrd.kr

til om lag 640 mill. kr. Belønningsmidler
byvekstavtale

er da holdt

Bompengepakken
grunnlagsdokument
bompengepakken.

for Byvekstavtalen.

fra bompenger

og andre

midler

og refusjon

av merverdiavgift

som framforhandles

gjennom

estimert

en

utenom.

gjøres ferdig før en Byvekstavtale er fremforhandlet.
legges til grunn for porteføljestyring,
Dette

statlig bidrag til

medfører

at porteføljen

Hele porteføljen

i regionens

innenfor de rammene som blir fastlagt for

må gjennomgås

og tilpasses

forhandlingsresultatet

På den annen side vil man ved å gjøre det på denne måten binde opp et vesentlig
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element

før forhandlingene

prinsippvedtaket
Tiltakene

Statens

nivået

om bompengefinansiering

i porteføljen

Forholdet

starter—

på bompengesatsene.
som ble behandlet

vil porteføljestyres

Takstnivået
høsten

settes

i tråd med

2016.

og man må ha stor fleksibilitet

for å styre gjennomføringen.

til byutredningen
Vegvesen

ledet

virkemiddelpakker

i 2017 arbeidet

med en byutredning.

Formålet

som ville gjøre at regionen kunne nå nullvekstmålet.

var å se på ulike

De ulike virkemidlene

ble

vurdert hver for seg og det ble satt sammen tre "pakker" med ulik vekting av enkelt-virkemidler.
ble ikke konkludert
forhandlingene

eller gitt noen anbefalinger.

Utredningen

anses som statens

faktagrunnlag

Det
før

om en Byvekstavtale.

Region

Stat

<::A]
Byvekstavtale

Forholdet
Areal-

til ATP planen

og transportplanen

av arealbruk

er en separat

og transportsystemet.

få en byvekstavtale

at byregionene

regional

Staten

plan. Planen legger føringer

har tidligere

gitt uttrykk

for fremtidig

utvikling

for at det er en forutsetning

har en ATP plan som er i tråd med intensjonene

for å

i en

Byvekstavtale.

Bomplasseringer
Iprinsippvedtaket

ble det lagt opp til 12-15 bompunkter.

ikke var helt avklart.

Sørlandsparken
bompunktet

Dette gjaldt;

Sørlandsparken

Årsaken

Øst, Tinnheia

Øst foreslås etablert som planlagt, bompunktet

på Tinnheia

foreslås

flyttet

fra Gamle

Flekkerøyvei

var at det var tre bompunkter

og Kjosbukta.

Bompunktet

som

ved

i Kjosbukta foreslås tatt ut og
og splittes

i to — et ved den nye vegen

fra Tinnheia ned til E39 ved Glencore og et ved påkjøringen til E39 ved Meieriet.
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Itillegg

foreslås

det at det legges

inn opsjon

på et nytt bompunkt

ved den planlagte

broa til Eg, slik at

dette kan etableres dersom broa åpnes for trafikk utover kollektiv og utrykningskjøretøyer.
Bompunktet

ved Oddernesbroa

det har vist seg at bompunktet
påkjøringsrampa
delpunktene

(ved brannstasjonen)

og et delpunkt

dekke alle kjørefeltene

Det vises for øvrig til kart og beskrivelse

Miljødifferensierte
Det foreslås

årsaker

plasseres

på påkjøringsrampa.

inn på Oddernesbroa

i to ettersom

av bomplasseringene

i vedlegg

Disse to

østfra.
2.

takster

et system

med miljødifferensierte

bomsatser.

Da prinsippvedtaket

kom på plass høsten

2016 var det stor usikkerhet mht til regionenes mulighet til å miljødifferensiere
inneholdt

splittes

ikke kan ligge på selve broa. Et delpunkt plasseres på E18 før

ved brannstasjonen,

vil til sammen

må av praktiske

derfor en henstilling om at miljødifferensierte

satsene. Vedtaket

satser skulle vurderes så snart det ble åpnet

opp for det. Det ser nå ut til at det åpnes opp for å kunne dele inn i noen gitte miljøklasser.

Nedenfor

vises en tabell med forslaget til satser.

Lette kjøretøy:

Nullutslipp

Kr 0

Kr O

Ladbar

Kr 11

Kr 16

Kr 21

Kr 32

Nullutslipp

Kr 0

Kr

EURO 6

Kr 42

Kr 63

Pre EURO 6

Kr 52

Kr 78

hybrid

Bensin, diesel, gass, mv

Tunge

kjøretøy:

Det foreslås at nullutslippskjøretøy
passerer

0

er gratis. Det foreslås samtidig at når andelen nullutslippskjøretøy

15%, gjøres det en ny vurdering

av om nullutslippskjøretøy

maksimalt sette en takst for nullutslippskjøretøy

tilsvarende

skal begynne

å betale.

Det kan

kjøretøy.

Denne

50% av ordinær takst.

Gjennomsnittstakst
Basert på bomsatsene
snittaksten

beregnes

det en gjennomsnittstakst

gir et bilde av hva man i gjennomsnitt

betaler

for hhv lette og tunge
pr bompassering

når rabatt,

timesregel

og

månedstak er tatt med.
Når man på et senere
justering

mellom

kjøretøygruppene

tidspunkt

kjøretøygruppene,
reguleres

skal justere

satsene,

for eksempel

er det gjennomsnittstaksten

da samtidig

slik at gjennomsnittstaksten

i forhold

til prisindeks

som reguleres.
opprettholdes.

eller

Prisen for de ulike
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Høring:

Høringsfristen

settes til: 5 september

2018

Høringssvar sendes:
Vest-Agder fylkeskommune
Byvekstavtalen
Postboks

517, Lundsiden

4605 Kristiansand
postmottakafho

Prosessen

videre

Saken er sendt
Kristiansand
Vedtakene

ut på høring

til de berørte

kommunene.

og Fylkestinget

i Vest Agder.

i saken oversendes

deretter

Vedtak

til Vegdirektoratet

i saken fattes

som utarbeider

av Bystyret

en proposisjon

i

som legges

frem for Stortinget.

Høringssvar - vedtak:

ltråd med kapittel

6.2 i det faglige

Forslag til lokalpolitiske
1.

Det etableres

vegvesen,

datert

Innkrevingen

anbefales

Kristiansandsregionen

Finansiering —Saksgrunnlag

7. juni

det at kommunene

fatter

slikt vedtak:

vedtak

en Bompengepakkefor

Kristiansandsregionen,
2.

grunnlaget

som angitt

til lokalpolitisk

i «Bompengepakke

sluttbehandling»

for

fra Statens

2018.

baseres på enveis innkreving

og innkrevingspunkter

som vist i Statens vegvesens

saksgrunnlag.
3.

Taksten

for nullutslippskjøretøy

For kjøretøy

i takstgruppe

som ikke tilfredsstiller
utenom

settes

2 betaler

til om lag 30 prosent

dobbel

Euro-6-kravene

takst

gis et tillegg

av takstene

av takstgruppe

for konvensjonelle

1. Taksten

på ytterligere

15 kroner

for kjøretøy
i rush,

kjøretøy.
i takstgruppe

og 10 kroner

rush.

4.

Takstene utenom rushtid settes til to tredeler

5.

Rushtid er fra kl. 06.30 til kl. 09.00 samt fra kl. 14.30 til kl. 17.00 mandag til fredag unntatt for
offentlige fri—og helligdager.

6.

[... kommune

/ Vest—Agder

fylkeskommune]

det oppnås en gjennomsnittstakst
7.

Gjennomsnittstaksten

8.

Det tas utgangspunkt

prisjusteres
i følgende

av takstene i rush.

gir sin tilslutning

til at grunntakstene

på kr 11,40 per passering (2018-kroneverdi).
etter

konsumprisindeksen.

grunntakster:

kan justeres

slik at

2
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..

Takstgruppe

'

*

l
rush

.,N'ullutslippskjøretøy

Takstgruppe
(lette

.

Miljøkategori

"

i

”

'' krö **"

* Kro

1

kjøretøy)

Ladbare hybrider
Andre

(bensin,

diesel,

gass mv.)

Nullutslippskjøretøy

Takstgruppe
(tunge

Utenom
rush

Kr 16

Kr 11

Kr 32

Kr 21

Kr O

Kr O

Kr 63

Kr 42

Kr 78

Kr 52

2

kjøretøy)

Euro 6
Pre-Euro

6 (eldre utslippsteknologi)

Når andelen nullutslippskjøretøy

overstiger 15 prosent, kan det vurderes å innføre betaling

for disse.
9.

Rabattordninger
blant

annet

og fritaksordninger

at kjøretøy

forutsettes

i takstgruppe

å følge

1 med gyldig

10. Kjøretøy med brikke og gyldig avtale skal maksimalt
kun én gang ved flere

11. Det legges til grunn

passeringer

en innkrevingsperiode

12. Den nye Bompengepakkefor

13.

Samferdselspakke

fase 1.

og rabattordningene

finansierer

omlag

og hvor

i vedtakspunktene

i en portefølje
6,1 mrd.

høyeste

forutsettes

forutsettes
over

snarest mulig etter Stortingsvedtak,

Det tas utgangspunkt

Dette

innebærer

rabatt.

takst

og

betales.

på om lag 15 år.

for Kristiansandsregionen

Takstene

takstretningslinjer.

skal ha 20 prosent

betale for 60 passeringer per kalendermåned,

en time,

Kristiansandsregionen

Bompengepakken

bomstasjoner
14.

innenfor

gjeldende

brikke

som gitt

2018—kr. Statlige

etablert

snarest

mulig.

å overta alle forpliktelser
ønskes

gjennomført

i eksisterende

og før de nye bomstasjonene

i saksframlegget.

er etablert.

Det legges til grunn

og fylkeskommunale

Den nye

fra

og kommunale

at bompenger
midler

kommer

i

tillegg.
15.

[Vest—Agder

fylkeskommune

merverdikompensasjon
byvekstavtalen.
16.

Øvrige

Den etablerte

kommune]

/

knyttet
lokale

bidrag

styringsgruppen

bompengepakken.
framforhandlet

tilpasses

18.

Styringsgruppen

proposisjon

gis fullmakt

til Stortinget

forhandlingsresultat

som mottas

som

for Kristiansandsregionen/
om byvekstavtale.

Kristiansandsregionen»

eventuelle

behov

blir styringsgruppe

for endringer

gjennom

for

en

til å foreta

i tråd med forslaget i Statens vegvesens saksgrunnlag.

eventuelle

om Bompengepakke

justeringer

i forbindelse

for Kristiansandsregionen,

med

utarbeidelse

av

slik denne blir tilpasset

for byvekstavtalen.

Finansiering av Bompengepakke
bompengeselskap

20.

med de midler

byvekstavtale.

Det etableres et system for porteføljestyring

Gjelder

i forhandlingene

for « Byvekstavtale

Styringsmodellen

bidra

i bompengepakke

vurderes

17.

19.

vil minimum

til investeringer

for Kristiansandsregionen

(?)/ i det regionale bompengeselskapet

legges inn i Nye Kristiansand
Ferde AS.

kun fylkeskommunen:

Under forutsetning

av Kommunal-

Vest-Agder fylkeskommune
bompengeselskapet,
Kristiansandsregionen,
av eventuelle
Garantien

begrenset

for et maksimalt

godkjenning,
låneopptak

oppad til 1 400 mill. kr. for Bompengepakke

med tillegg av 10 prosent

av til enhver tid gjeldende

garanterer
for

for
hovedstol

til dekning

renter og omkostninger.

gis med pant i bompengese/skapets

garantivedtaket
6,5 prosent

påløpte

og moderniseringsdepartementets

ved selvskyldnerkausjon

legges en beregningsteknisk

rettighet
lånerente

til å innkreve

bompenger.

Til grunn for

på 5,5 prosent

de første

10 årene, deretter
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21. Garantien

gje/der fra første

vegvesen i byggeperioden,
gjelde inntil
opptrekk

Kristiansand,
Jo Viljam

PL Byvekstavtalen

på finansieringen

to år, jf. garantiforskriftenes

på finansieringen

2018.06.08

Drivdal

opptrekk
og gjennom

i forbindelse

i forbindelse

innkrevingsperioden

§ 3. Samlet garantitid
med rekvisisjoner

med rekvisisjoner

fra Statens

på 15 år. i tillegg skal garantien
blir på inntil

17 år fra første

fra Statens vegvesen.
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1 - Forhandlingsutvalgets

Vedlegg

a) Uavklarte

anbefalinger

og vedtak

bomplasseringer

Konklusjon og anbefaling til Statens Vegvesen:
a)

Det etableres et bompunkt

b)

Bompunktet

c)

Bompunktet
bompunkt

d)

ved Sørlandsparken

Øst (på Vest—Agder siden av fylkesgrensen).

i Kjosbukta etableres ikke.
på Gamle Flekkerøyvei flyttes til den nye vegen ned mot E39. Det kan suppleres med et
ved adkomsten

Det tas inn en opsjon

til E39 ved Meieriet

på et bompunkt

(dvs ikke i Eigevannsveien).

ved ny bro til Eg, som kan etableres

dersom

ny bro til Eg blir

åpnet for vanlig trafikk.

b) Miljødifferensierte

satser

Konklusjon og anbefaling til Statens Vegvesen:

NuHutshppsHøretøy

KrO

KrO

Ladbarehybflder

Kr11

Kr16

Andre (bensin,

diesel, gass mv.)

Kr 21

Kr32

NuHutspsHøretøy

KrO

KrO

Euro6

Kr42

Kr63

Pre—Euro 6(eldre
uæhppnekndogn

Kr78

Kr52

Vedtak:
Forhandlingsutvalget
høring

til de berørte

ber administrasjonen
kommunene.

oppdatere

det faglige

grunnlaget

og sende

saken

på

BYVEKSTAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN
Vedlegg 1 – Forhandlingsutvalgets anbefalinger og vedtak

a) Uavklarte bomplasseringer
Konklusjon og anbefaling til Statens Vegvesen:
a) Det etableres et bompunkt ved Sørlandsparken Øst (på Vest-Agder siden av fylkesgrensen).
b) Bompunktet i Kjosbukta etableres ikke.
c) Bompunktet på Gamle Flekkerøyvei flyttes til den nye vegen ned mot E39. Det kan suppleres med et
bompunkt ved adkomsten til E39 ved Meieriet (dvs ikke i Eigevannsveien).
d) Det tas inn en opsjon på et bompunkt ved ny bro til Eg, som kan etableres dersom ny bro til Eg blir
åpnet for vanlig trafikk.

b) Miljødifferensierte satser
Konklusjon og anbefaling til Statens Vegvesen:
Takstgruppe

Miljøkategori

Utenom rush

I rush

Takstgruppe 1 (lette kjøretøy)

Nullutslippskjøretøy
Ladbare hybrider
Andre (bensin, diesel, gass mv.)
Nullutslippskjøretøy
Euro 6
Pre-Euro 6 (eldre
utslippsteknologi)

Kr 0
Kr 11
Kr 21
Kr 0
Kr 42

Kr 0
Kr 16
Kr 32
Kr 0
Kr 63

Kr 52

Kr 78

Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy)

Vedtak:
Forhandlingsutvalget ber administrasjonen oppdatere det faglige grunnlaget og sende saken på
høring til de berørte kommunene.

Region sør
Styrings- og strategistab
7. juni 2018

Bompengepakke for
Kristiansandsregionen
FINANSIERING - Saksgrunnlag til lokalpolitisk sluttbehandling

Forord
Dette saksgrunnlaget er utarbeidet av Statens vegvesen Region sør i samarbeid med

fylkeskommunen og de berørte kommunene, hovedsakelig gjennom arbeidsgruppen for

«Finans og virkemidler». Styringsgruppe for byvekstavtale Kristiansandsregionen har ledet
arbeidet.

Statens vegvesen har ansvar for å utarbeide og kvalitetssikre det faglige grunnlaget for
bompengesaker før lokalpolitisk behandling og Stortingsbehandling. Det vurderes om

bompengepakken er realiserbar innenfor gjeldende retningslinjer og økonomiske

rammer. Forholdet til føringer i Nasjonal transportplan og andre styrende dokumenter, samt

etatens håndbøker blir vurdert.

Saksfremstillingen i dette notatet er basert på lokalpolitisk prinsippvedtak fra

november/desember 2016, samt senere avklaringer gjennom styringsgruppen og
prosjektledelsen.

Alle beløp er gitt for 2018-kroneverdi, med mindre annet årstall for prisnivå er angitt.
Statens vegvesen Region sør
7. juni 2018
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1 Bakgrunn
1.1

Innledning

Kommunene og fylkeskommunene i Kristiansandsregionen samarbeider om areal og

transportløsninger i ATP-samarbeidet. Samarbeidet omfatter Kristiansand, Søgne, Songdalen
og Vennesla kommuner i Vest-Agder, og Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-

Agder.

Bompengepakke for Kristiansandsregionen vil inngå som en sentral del av finansieringen i en

framtidig framforhandlet byvekstavtale. Dette notatet viser premissene for de formelle

prosessene rundt bompengepakken. Bompengepakken må vedtas av Stortinget, og krever

derfor en saksgang som er forskjellig fra byvekstavtalen. Finansiering skal være avklart før

inngåelse av byvekstavtale. Det er lagt opp til at delprosessene rundt bompengepakken og
byvekstavtale for Kristiansandsregionen skal skje mest mulig parallelt.

Dette saksgrunnlaget for bompengepakken er basert på prinsippvedtakene som Kristiansand

bystyre og Vest-Agder fylkesting fattet i november og desember 2016.

1.2

KVU/KS1 og Samferdselsdepartementets beslutning

Konseptvalgutredning (KVU) for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen forelå i
juni 2011. Samferdselsdepartementet hadde fastsatt følgende samfunnsmål:

Innen 2040 skal transportetterspørselen i Kristiansandsregionen
håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte
Regjeringen behandlet saken på grunnlag av KVUen, ekstern kvalitetssikring av denne (KS1)

og lokal høring. Regjeringens beslutning på konseptvalg framgår av brev fra

Samferdselsdepartementet 9.7.2012:

Konklusjonen er at videre planlegging av Samferdselspakke for
Kristiansandsregionen skal ta utgangspunkt i Konsept Ytre ringvei. I den
videre planleggingen skal utredninger og vurderinger av omfanget av gangog sykkeltiltak, omfanget av kollektivtiltak, bruk av restriktive tiltak for
biltrafikken, samt videre utredning av andre samferdselstiltak i regionen
inngå.
KVUen foreslo å starte med økt frekvens for kollektivruter. Det ble videre foreslått at det

tidlig i bompengeperioden skulle bli en betydelig satsing på holdeplassopprustning, gang-

/sykkelhovedveien og prosjektene E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, planskilte kryss på E18 og

E39, bru til Eg og ny Havnegate. Skissen til framdrift viser også at innen åtte år bør det være

realisert infrastrukturtiltak for sykkel for om lag to milliarder kroner og infrastrukturtiltak for
3

buss for nærmere fire mrd. kr i dagens kroneverdi. Mot slutten av bompengeperioden

foreslår konseptvalgutredningen også andre store veiprosjekt: Ytre ringvei og

E39 Grauthellerkrysset 1 – Volleberg, rv 9 Ledningedalen, Ny vei til Kjevik og Vågsbygdveien

syd.

1.3

Nasjonal transportplan 2018-2029

I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 er det prioritert 1 220 mill. kr 2

i statlige midler til E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen. Prosjektet var i NTP kostnadsberegnet

til 3 060 mill. kr. Prioriteringen forutsetter tilslutning til et opplegg med delvis
bompengefinansiert utbygging.

Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023 (2029) følger opp denne prioriteringen.

Det legges opp til oppstart for 1 610 mill. kr fra bompenger og 250 mill. kr i statlige midler i
perioden 2018-2023, og fullfinansiering etter 2023.

NTP prioriterer også fullføring av E18 Varoddbru i første del av planperioden. Prosjektet
finansieres med statlige midler.

I planperioden er det også prioritert statlige midler til delstrekninger på rv. 41/451 Timenes

– Kjevik innenfor programområdet Utbedring.

NTP setter av til sammen 66,4 mrd. kr til byvekstavtaler og belønningsordningen i de ni

største byområdene i perioden 2018-2029.

1.4

Bompenger

Etablering av bompengepakker i et byområde må skje på grunnlag av planer som ser

arealbruk og transportsystem for det berørte området i sammenheng. Planene må være
lokalpolitisk behandlet.

Det skal være lokalpolitisk tilslutning til bompengeprosjekter. Alle bompengesaker på

offentlig vei skal forelegges Stortinget. Hjemmel til bompengeinnkreving er gitt i veglovens
paragraf 27.

Dette notatet er Statens vegvesens saksgrunnlag til de lokalpolitiske vedtak om bompenge-

ordningen i berørte kommuner og fylkeskommunen. Slike vedtak vil gi grunnlag for å

fremme prosjektet videre via Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet med sikte på
endelig behandling i Stortinget.

1 Kryss på ny E39 kalles nå Grauthelleren. Dette er nytt i forhold til KVU-en. Grauthellerkrysset er Nye veiers ansvar.

Vår bruk av begrepene «Breimyr»/«Breimyrkrysset» omfatter i dette notatet dermed kun kryssløsningen på dagens
E39 ved kommunal vei til Breimyr og Vestheiene, og som dermed er bompengepakkens ansvarsområde.
2 Alle beløp er omregnet til 2018-kroneverdi
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Bompengeordninger skal gi inntekter til finansiering av tiltak som er til nytte for trafikantene
som betaler. I byområder vurderes nytteprinsippet som oppfylt dersom bilistene får en

indirekte nytte av tiltaket gjennom bedre framkommelighet både på veinettet og i
kollektivtransporten.

Bompengeordninger i byområder omfatter en portefølje av samferdselsprosjekter som

finansieres med bompenger og statlige og lokale bidrag. Det etableres styringssystemer for

oppfølgingen av bompengepakken der staten, fylkeskommunen og berørte kommuner deltar.
Organiseringen omtales i Stortingsproposisjonen for bompengeordningen, og må være

tilpasset en mulig byvekstavtale. Omfanget av utbygging og tiltak i bompengepakken må
tilpasses den økonomiske rammen for pakken.

Stortinget har åpnet for at byområder kan differensiere bomtakstene basert på tidspunkt på
dagen, kjøretøyenes vekt eller miljøegenskaper. Takstene skal fastsettes individuelt for det
enkelte byområdet på bakgrunn av en vurdering av de spesielle behovene i det enkelte

området, ut fra hensynet til transportløsningene i området, arealbruken, lokalmiljøet eller

lignende hensyn. Videre kan bompenger brukes til tiltak for drift av kollektivtransport der
dette er en del av en plan om et helhetlig og samordnet transportsystem i et byområde.

1.5

Dagens Samferdselspakke fase 1

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1 ble vedtatt av Stortinget i 2009, og er
siden revidert to ganger. I 2013 sluttet Stortinget seg til innføring av tidsdifferensierte

bompengetakster. I 2017 ble innkrevingsperioden forlenget med om lag to år 3, slik at den nå
ventes nedbetalt rundt årsskiftet 2019/2020. De økonomiske rammene ble da utvidet med
530 mill. kr, fylkeskommunale bidrag inkludert. Samlet ramme for fase 1 er etter dette om
lag 2,8 mrd. kr.

Ved den siste revisjonen ble også takst- og rabattordningen justert. Takstgruppe 2 (tunge

kjøretøy) skal betale 36 kr i rushtid, og 24 kr utenom rushtid. Det gis ikke lenger

brikkerabatt for denne kjøretøygruppen. Takstene for takstgruppe 1 (lette

kjøretøy/personbiler) ble videreført med 21 kr i rushtid, og 14 kr utenom rushtid.

Takstgruppe 1 oppnår 20 prosent rabatt med bompengebrikke og gyldig avtale. Det er

ordning med timesregel, samt et passeringstak på 50 passeringer i måneden for begge
takstgruppene.

3

Stortingets behandling av Prop. 134 S (2016-2017) Samferdselspakke for Kristiansandsregionen i Vest-Agder,

fase 1 – forlenging av bompengeordninga; Innst. 470 S (2016-2017)
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1.6

Mål for Bompengepakke for Kristiansandsregionen
Bompengepakke for Kristiansandsregionen skal bidra til å finansiere
byvekstavtalen og bygge opp under nullvekstmålet for
persontransport med bil i byvekstavtalen.

Nullvekstmålet for persontransport med bil er hovedmål i arbeidet for en byvekstavtale for
Kristiansandsregionen:

Veksten i persontransporten skal tas av kollektiv, sykkel og gange
Dette konkretiseres på følgende delmål:
•

Arealbruk: En arealbruk som demper transportbehovet ved å konsentrere

utbyggingen i og nær eksisterende sentre og i vedtatte utbyggingssaker. Den

regionale areal og transportplanen rulleres i løpet av valgperioden 2015 - 2019.

•

Kollektivtransport: Kollektiv skal ta sin forholdsmessige andel av trafikkveksten slik at

•

Sykkel og gange: Sykkel og gange skal ta sin forholdsmessige andel av trafikkveksten

nullvekstmålet nås.

slik at nullvekstmålet nås.

•
•

Næringstrafikk: Bedre framkommelighet for næringstrafikken.

Klima og bymiljø: Redusert CO2 utslipp fra biltrafikken. Attraktive sentrums- og

boområder med god lokal luftkvalitet. Redusere gateparkering i Kvadraturen.
Begrense parkeringsmulighetene ved offentlige arbeidsplasser.
•

Samfunnssikkerhet: Et sikkert transportsystem som er robust ved uforutsette

hendelser.

Målene er forutsatt nådd gjennom samordning mellom ulike tiltak i en byvekstavtale, der

også bompengepakken inngår.

1.7

Byvekstavtaler

Kristiansandsregionen er et av de ni byområdene som kan forhandle med staten om
byvekstavtale. Byvekstavtalene er en gjensidig forpliktende avtale mellom stat,

fylkeskommune og kommuner om virkemidler for å nå nullvekstmålet for persontransport
med bil.

Avtaleinngåelse forutsetter at finansiering er avklart, og at det er gjort nødvendige vedtak på
kommunalt og fylkeskommunalt nivå i tråd med kravene til bompengefinansiering.
Bompengepakkene skal integreres i byvekstavtalen når disse inngås. Revidering av

bompengepakkene skal deretter håndteres innenfor avtalene. Mål og styringssystem for
bompengepakkene skal da samsvare med forutsetningene for byvekstavtalen.
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Partene har hovedansvaret for finansiering av tiltak og oppgaver innenfor ansvarsområdene
sine. Gjennom forhandlingene om en avtale må partene samordne interessene sine for å
komme fram til helhetlige løsninger som gir best mulig måloppnåelse.

Belønningsordningen fases ut som egen ordning, og midlene videreføres i byvekstavtalene.
Kristiansandsregionen har fått tildelt 300 mill. kr fra belønningsordningen for perioden
2017-2019.

1.8

Prinsippvedtak på bompengefinansiering

Prinsippvedtak i Vest-Agder fylkesting
Fylkestinget i Vest-Agder fattet dette prinsippvedtaket 13.12.2016:
1. Vest Agder fylkeskommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres
et bomsystem i Kristiansandsregionen basert på følgende:

a) 12 - 15 bompunkter (5 eksisterende og 7 – 10 nye) hvor vedlagte kart brukes som
utgangspunkt for endelig plassering.

Dette inkluderer også en vurdering av

bompunkt ved IKEA. Det siste må gjøres i
dialog med Lillesand kommune

b) En økning av dagens satser på 50%.

c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.
d) Fortsatt timesregel.

e) Rabatt – 20% for lette kjøretøy.
f)

Figur 1 Kart fra saksframlegg til fylkestinget til
saken den 13.12.2016 om prinsippvedtaket.

Månedstak på 60 passeringer.

g) Hvis Stortinget åpner for

miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert så tidlig som mulig.

2. Fylkeskommunen vil tilbakeføre mva.-kompensasjon til finansiering av porteføljen.

3. Vest Agder fylkeskommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de
forutsetninger som fremgår av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk

behandles i alle kommuner i Kristiansandsregionen og i begge fylkeskommunene.

4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.

5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på
plass: bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan
omprioriteres.

6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget.
Prinsippvedtak i Kristiansand bystyre
Bystyret i Kristiansand har fattet likelydende vedtak 23.11.2016, med følgende unntak:
•
•
•

Punkt 1 og 3 «Kristiansand kommune ...» i stedet for «Vest-Agder fylkeskommune…»

Punkt 2 het «Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon…»
I punkt 3 var ikke presiseringen «... i Kristiansandsregionen …» med i kommunens

vedtak.
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2 Prosjekter og tiltak
2.1

Satsingsområder for en mulig byvekstavtale

En bompengepakke vil kunne finansiere deler av prosjektene og tiltakene som er aktuelle for
en mulig byvekstavtale.

Kristiansandsregionen har utarbeidet et grunnlagsdokument 4 for en byvekstavtale. Tabellen

nedenfor oppsummerer hovedtall fra tiltakslisten. Tiltakene er også gjengitt i VEDLEGG 1 Tiltakslister.

Tabell 1 Finansieringsbehov
Mill. 2018-kr

Tiltakskategori

Mill. kr

Veiprosjekter og kombinerte vei- og kollektivtiltak

4 700

Kollektivtiltak

3 100

Sykkeltiltak

1 300

Gangetiltak

600

Drift av kollektivtransport (inkludert ordinært fylkeskommunalt bidrag)

5 300

Etablering av bomstasjoner. Planlegging

200

SUM

Cirka 15 000

Beløpene innbefatter også noen tiltak som blir realisert før den nye bompengepakken blir

etablert. Dette gjelder blant annet enkelte tiltak finansiert gjennom eksisterende

Samferdselspakke fase 1 og gjennom belønningsordningen.

Porteføljen finansieres gjennom flere ulike kilder: statlige bevilgninger til riksvegprosjekter

som er prioritert i NTP, bompenger, fylkeskommunale bevilgninger, kommunale

bevilgninger, annen lokal finansiering, for eksempel gjennom rekkefølgekrav, samt et statlig
bidrag gjennom byvekstavtale.
Bompenger blir en del av

totalfinansieringen når det

kommer til forhandlinger om

byvekstavtale. Fylkeskommunens
bidrag inkluderer også ordinære
midler til drift av

kollektivtransport.
Figur 2 Finansiering av byvekstavtalen. (Ill. sekretariatet)

4

Tiltakslisten viser hvordan hele

porteføljen henger sammen med

Grunnlagsdokument for bymiljøavtale for Kristiansandsregionen (versjon 5.0 Revidert

27.12.2016)
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de ulike finansieringselementene. Den er utarbeidet av sekretariatet i forarbeidet til
forhandlinger om byvekstavtale.

Dette saksgrunnlaget gjelder kun finansiering av tiltak gjennom bompengepakken.

2.2

Prioriterte tiltak i bompengepakken

Det er beregnet at bompengepakken kan finansiere tiltak for om lag 8 mrd. kr. Beløpet

inkluderer bompenger, forventede tilsagn om fylkeskommunale og kommunale bidrag

gjennom de lokalpolitiske vedtakene på bompengepakken. Videre er prioriterte statlige

midler til E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen i Nasjonal transportplan 2018-2029 inkludert i

beløpet.

Eventuelle statlige midler til programområdetiltak på riksvegnettet avklares gjennom

forhandlinger om byvekstavtale, og vil følgelig komme i tillegg. Belønningsmidler avklares

også gjennom forhandlinger om byvekstavtale. Videreføres dagens nivå for belønningsmidler
med om lag 90 mill. kr årlig, vil det finansiere ytterligere 1,35 mrd. kr i løpet av 15 år.

Tabell 2 viser forslag til hovedprioriteringer for bompengepakken, det vil si innenfor en

økonomisk ramme på 8 mrd.kr. Prioriteringene kan endres gjennom porteføljestyringen

innenfor de kriteriene som blir gitt av Stortinget (jamfør også kapittel 5 om Styringsmodell ).
Tabellen viser konkrete vei- og kollektivtiltak når disse er kostnadsregnet til minst 200 mill.
kr, samt en økonomisk ramme til øvrige tiltak. En liste over mulige tiltak er gjengitt i

VEDLEGG 1 - Tiltakslister. Det vil også kunne vurderes nye tiltak ut fra kriteriene for

porteføljestyringen, blant annet når det gjelder måloppnåelse.
Tabell 2 Forslag til prioriterte tiltak i bompengepakken

Mill. 2018-kr
Tiltak og investeringer

SUM

E39 Gartnerløkka-Kolsdalen

2 960

2 960

Større Kollektivtiltak og Kombinerte vei- og kollektivtiltak
(tiltak med kostnad over 200 mill. kr)

340

Ny Havnegate

340

E18/fv.401 Rona

370

Ny bru Eg-Sødal (Egsbrua)
Rundingen (vei og koll.)

Diverse programområdetiltak og drift av kollektivtransport

210

1 260

3 780

3 780

SUM

8 000

Veiprosjekter, inkludert kombinerte vei- og kollektivprosjekter:
E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen er viktig for utvikling av et robust vegsystem i

Kristiansand. Det bidrar til sammenhengende standard, økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel
og gåing, og gir bedre fordeling av trafikken i Kristiansand by, med økt mulighet til å
9

prioritere kollektivtrafikk. Det foreligger godkjent reguleringsplan, og prosjektering er i

gang. Det legges til grunn framdrift med utgangspunkt i Statens vegvesens

handlingsprogram 2018-2023 (2029). Kostnadsoverslag: 3 060 mill. kr. Om lag 100 mill. kr

av dette finansieres fra dagens Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1, resten fra

den nye bompengepakken.

Ny Havnegate Riksveiprosjektet E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen legger til rette for en lokal
videreføring av Havnegata fram til containerhavn syd og vest i Kvadraturen
(Silokaia/Odderøya). Kostnadsoverslag: 340 mill. kr

E39 Kolsdalen – Meieriet og E39 Meieriet – Breimyr. Disse to utbedringsprosjektene kan også

bli aktuelle å vurdere gjennom porteføljestyringen. De er kostnadsberegnet til hhv. 240 og

490 mill. kr. I første omgang prioriteres delelementer, blant annet nytt Breimyrkryss, og

eventuelt østrettet kollektivfelt fra Breimyr til meieriet. Ytterligere prioritering vurderes

gjennom porteføljestyringen, blant annet avhengig av når Ytre ringvei realiseres. Det er

godkjente reguleringsplaner for strekningen.

Rv. 9 fra E39 til Krossen. Prosjektet er foreløpig ikke prioritert innenfor den økonomiske
rammen, men kan bli vurdert prioritert gjennom porteføljestyringen. Nåværende vei

oppgraderes etappevis gjennom flere mindre enkeltprosjekt over tid. Disse vil fokusere på
trafikksikkerhet og tiltak som kan forbedre situasjonen for gående og syklende. Det er
foreslått satt av til sammen 340 mill. kr dersom tiltaket prioriteres.

Figur 3 Ved Gartnerløkka møtes vei, sjø og bane. Her er byens jernbanestasjon, rutebilstasjon og fergeterminalen.
E18/E39 er hovedfartsåren øst-vest. Rv 9 mot nord gir også adkomst til Jernbanens godsterminal på Dalane.
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Kollektivtiltak, samt kombinerte vei og kollektivtiltak
I byområdet er hovedsatsingen
for kollektivtiltak en

sentrumsnær trasé. Denne skal

binde sammen sentrale punkter
med stor befolkningstetthet og
mange arbeidsplasser:

Kvadraturen, Lund, Universitetet
og sykehuset. Det planlegges

flere prosjekter for byutvikling
og bolig langs traséen.
Tiltak som inngår i

kollektivsatsingen er:
•

Figur 4 Buss-akser i Kristiansand

Ny bru Eg-Sødal (Egsbrua) over Otra foreslås høyt prioritert i bompengepakken. Den
er en viktig premiss for den sentrumsnære kollektivringen. Det er ikke tatt endelig

stilling til om brua også skal være åpen for ordinær trafikk. Brua er kostnadsberegnet
til 370 mill. kr. Det foreligger godkjent reguleringsplan.

•

E18 / Fv. 401 Rona Prosjektet omfatter kollektivknutepunkt i Rona, sykkelekspressvei

fra Varoddbrua til Håneskrysset, og kollektivfelt fra Varoddbrua til Rona. For å spare

kostnader for koollektivprosjektet, gjennomføres utstrossing for kollektivfelt gjennom

Haumyrhetunnelen samtidig med annen oppgradering av tunnelene, finansiert med et
bidrag på 60 mill. kr fra dagens Samferdselspakke. Restkostnad for prosjektet er
340 mill. kr.
•

Rundingen, vei og kollektivtiltak Omfatter en områdeplan for Lund torv med tanke på
å bidra til at arealene rundt torvet utvikles med bymessig karakter og høy utnyttelse.

Forholdene skal bedres for gående, syklende og kollektivbrukerne. Kostnadsoverslag:
210 mill. kr.

•

Diverse kollektivtiltak Hovedtrekket er å etablere et regionalt kollektivnett som binder

sammen kommunesentrene med bysentrum, etablere kollektivterminaler i de
omkringliggende

kommunesentrene, og

innfartsparkeringer på de

sentrale innfartsårene inn til
bysentrum.

Det foreligger godkjente

reguleringsplaner for kollektivtiltak
for om lag 500 mill. kr, samt at det
pågår regulering av et tiltak til om
lag 200 mill. kr.

Figur 5 Overordnet ruteillistrasjon med bynær trasé
(Illustrasjon: Grunnlagsdokument for bymiljøavtale)
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Sykkeltiltak
Sykkelekspressvei. Det skal legges til

rette for høystandard sykkelanlegg

som kan driftes og vedlikeholdes på
en god måte hele året. Del-

strekningene E18 Vollevannet –

Tordenskjoldsgate til 370 mill. kr og
fv. 456 Lumber – Kjosbukta til 200

mill. kr foreslås prioritert. Det

foreligger godkjent reguleringsplan

for E18 Vollevannet – Oddemarka, og

det er igangsatt arbeid med

reguleringsplan for strekningen
videre til Tordenskjoldsgate.

Diverse sykkeltiltak Det legges også
opp til flere sykkel- og

gangeprosjekter i kommunesentrene
og prosjekter som vil binde sammen
eksisterende sykkelveinett og koble
opp mot den sentrale

sykkelekspressveien. Tiltakene i

kommunesentrene planlegges slik at

Figur 6 Sykkelekspressveien, delstrekningene
E18/E39 fra Varoddbrua til Hannevika
fv. 456 Hannevika- Kjosbukta (Nye tiltak er stiplet)

flest mulig vil kunne sykle eller gå fra

bolig til kommunesenteret og kollektivterminalen. Det planlegges også tiltak som vil gi en

bedre mulighet for å sykle fra kommunesentrene og inn til Kristiansand. Tiltakslisten viser
sykkeltiltak for om lag 800 mill. kr, i tillegg sykkelekspressveiene.

Gang og sykkeltiltak for om lag 200 mill. kr er under planlegging, og reguleringsplaner vil
kunne foreligge i god tid før Stortingsbehandling.

Gangetiltak
I tiltakslisten er det foreslått gangetiltak for om lag 540 mill. kr. Dette omfatter blant annet

et større tiltak langs aksen fra Universitetet i Agder over Lund og inn i Kvadraturen. Aksen vil
være viktig for både gående, syklende og kollektivtransport. I tillegg foreslås det en rekke
mindre tiltak: fortau, utbedringer, utvidelser, mv.

Etablering av bomstasjoner
Kostnadene for etablering av bomstasjoner er foreløpig estimert til 30 mill. kr.
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2.3

Drift av kollektivtransport

Porteføljen legger opp til en vesentlig styrking av kollektivsystemet, både med hensyn til

infrastruktur og drift. Kapasiteten må bort imot dobles mot slutten av bompengeperioden for

å håndtere trafikkveksten. Selv om forventet videreføring av belønningsmidler i sin helhet

settes av til drift av kollektivtransport, vil det i bompengeperioden være et betydelig behov
for mer midler. Fylkeskommunen kan ikke løfte dette alene og ser det som nødvendig å
bruke bompenger til dette formålet.
Grunnlagsdokumentet viser en

betydelig opptrapping av behovet
for midler til drift av

kollektivtransport. Ordinært

fylkeskommunalt tilskudd er
om lag 140 mill. kr årlig.

Opptrappingen de første årene
skjer med belønningsmidler.

Videreføres belønningsmidlene

på dagens nivå, finansierer dette

inntil 90 mill. kr årlig. For videre

opptrapping er finansiering med
bompenger aktuelt.

Dette innebærer at det kan være
aktuelt å finansiere totalt 1,5

Figur 7 Finansieringskilder til satsingen på drift av
kollektivtransport basert på Grunnlagsdokumentet.
Finansieringsbehovet øker fra om lag 140 mill. kr årlig i 2018
til 400 mill. kr årlig etter 2030.

mrd. kr fra bompenger. Øverste

felt i figuren, merket «Bompenger», viser at behovet for bompenger starter med et relativt lite

beløp i 2022, og øker raskt deretter. Mot slutten av bompengeperioden er det synliggjort et

behov på 400 mill. kr årlig til drift av kollektivtransport, der om lag 170 mill. kr foreslås
finansiert med bompenger.

Omfanget av bruk av bompenger til drift av kollektivtransport avklares gjennom Stortingets

behandling bompengepakken, og videre gjennom forhandlinger om byvekstavtale. Gjennom
de lokalpolitiske vedtakene for bompengepakken legger man til grunn til at Stortinget vil

åpne for bruk av bompenger til drift av kollektivtransport i Kristiansandsregionen.

2.4

Overgang fra eksisterende Samferdselspakke fase 1
til ny Bompengepakke for Kristiansandsregionen

Den nye bompengepakken ønskes igangsatt snarest mulig, og fortrinnsvis før

Samferdselspakke fase 1 er avsluttet. Den nye bompengepakken overtar i så fall alle

økonomiske forhold og samferdselspakkens portefølje, inkludert ansvaret for å sluttføre
igangsatte prosjekt. Eventuelle tiltak som ikke er igangsatt vil gå inn i ordinær
porteføljestyring for den nye bompengepakken.
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2.5

Utbyggingstakt og finansieringsbehov

Tabellen nedenfor viser en mulig utbyggingstakt. Denne framdriften er lagt til grunn for
finansieringsberegningene i dette notatet. Endelige prioriteringer skal skje gjennom

porteføljestyringen. Tiltak kan både byttes ut og skyves på i forhold til det som er vist

nedenfor så lenge det skjer innenfor stortingsvedtaket på bompengepakken og de statlige

føringer som gjelder. Blant annet skal gjelden holdes på et forsvarlig nivå, og den totale
bompengerammen ikke overskrides.

E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen er vist med framdrift som i Statens vegvesens

handlingsprogram fram til 2023, og deretter fordelt skjønnsmessig på de neste tre årene.
Fram til og med 2027 er det lagt til grunn at det i tillegg til E18/E39 Gartnerløkka –
Kolsdalen, kan disponeres om lag 210 mill. kr i gjennomsnitt per år til ulike

programområdetiltak og mellomstore investeringstiltak. Dette beløpet er hovedsakelig

foreslått fordelt på konkrete tiltak i Rona, Ny bru Eg-Sødal (Egsbrua) og Rundingen. Videre er
det foreslått 50 mill. kr årlig til andre programområdetiltak og eventuelt til drift av
kollektivtransport.

Fra 2028 kan bompengeselskapets gjeld knyttet til E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen være

tilnærmet nedbetalt. Beregningene legger derfor til grunn at det deretter disponeres om lag
480 mill. kr per år til programområdetiltak og drift av kollektivtransport fram til
bompengeinnkrevingen avsluttes.

Tabell 3 Utbyggingsplan som grunnlag for finansieringsberegninger til bompengepakken.
Mill. 2018-kr

Tiltak
E39 Gartnerløkka-Kolsdalen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
55

Kollektivtiltak:
Ny Havnegate
E18/Fv.401 Rona
Ny bru Eg-Sødal (Egsbrua)
Rundingen (vei og koll.)
Diverse programområdetiltak
og drift av kollektivtransport
SUM finansieringsbehov

SUM
2 960

270 360 510 560 560 480 160

340
340
370
210

100 140 100
200 140
100 170 100
100 110
35

55

480 480 480 480 480 480

470

3 740

90

525 650 770 780 710 630 350 150 480 480 480 480 480 480

480

8 000

50

50

50

50

50
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50

50

3 Forslag til bompengeordning og finansiering
3.1

Plassering av bomstasjoner

Den foreslåtte bompengeordningen har 16 bomsnitt.
Tabell 4 Plassering av bomstasjoner.
Bomstasjon
Merknad
1. E39 Vesterveien
Eksisterende
2. Rv 9 Grim
Eksisterende
3. Fv 1 Sødal
Eksisterende
4. Presteheia
Eksisterende
5. E18 Bjørndalssletta
Eksisterende
6. E39 Fidjane
Like øst for Nye veiers kryss E39 Grauthelleren
7. Hellemyrbakken
Mellom E39 Kartheiakrysset og kryss Eigevannsveien
8. Tinnheiveien
På «ny» veiforbindelse fra E39 i Kolsdalen
9. Ny bru Eg - Sødal
Ny kollektivbru. Bomstasjon hvis ordinær trafikk tillates
10. E18 Brannstasjonen
E18 vestførende påkjøringsrampe til Oddernesbrua
11. E18 Oddernesbrua
E18 mellom Oddernestunnelen og Oddernesbrua
12. Fv 471 Lahellebakken
Fv 471 øst for Thygeson minde ("Lundsbrua")
13. Fv32 Barstølveien vest Fv 32 Barstølveien nær Timeneskrysset
14. Grasdalen
Kommunal vei Grasdalen
15. Fv 32 Barstølveien øst
Fv 32 Barstølveien ved Barselvann
16. Sørlandsparken øst
Kommunal vei Sydinga, til Sørlandsparken øst

Figur 8 Plassering av bomstasjonene
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Betalingsretning
Til sentrum
Til sentrum
Til sentrum
Til sentrum
Til sentrum
Til sentrum
Til E39
Til E39
Til sentrum / Eg
Til sentrum
Til sentrum
Til sentrum
Til Sørlandsparken
Til Sørlandsparken
Til Sørlandsparken
Til Sørlandsparken

Det blir betaling kun i én kjøreretning, med betaling inn til sentrum eller inn til

Sørlandsparken. I bomstasjon 7 i Hellemyrbakken og 8 på Tinnheiveien betaler trafikk som

kjører til E39.

Slik det ser ut, kan de foreslåtte bomstasjonene etableres innenfor vegareal, uten at det blir
behov for egne reguleringsplaner. Dette under forutsetning av at det kan velges énportal-

løsninger for bomstasjonene, fortrinnsvis uten at saldolys er nødvendig. Mer detaljerte kart
for bomstasjonsplassering er vist i vedlegg 2.

I prinsippvedtaket var det lagt opp til én bomstasjon på E18 Oddernesbrua skulle dekke alle

tre kjørefeltene for vestrettet trafikk. Bomstasjonen plasseres på landsiden ved

brannstasjonen. Den blir da splittet i to, der bomstasjon 10 dekker trafikk fra Torridalsveien
på vestrettet påkjøringsrampe ut på E18 Oddernesbrua, mens bomstasjon 11 dekker
trafikken fra E18 Oddernestunnelen ut på brua. Trafikkgrunnlaget blir uendret.

Justeringer etter prinsippvedtaket
Forhandlingsutvalget for byvekstavtale Kristiansandsregionen har i sitt møte 16. mai 2018

konkretisert prinsippvedtaket med følgende anbefaling til Statens Vegvesen:

a) Det etableres et bompunkt ved Sørlandsparken Øst (på Vest Agder side av
fylkesgrensen).
b) Bompunktet i Kjosbukta etableres ikke.
c) Bompunktet på Gamle Flekkerøyvei flyttes til den nye vegen ned mot E39. Det kan
suppleres med et bompunkt ved adkomsten til E39 ved Meieriet (dvs ikke i
Eigevannsveien).
d) Det tas inn en opsjon på et bompunkt ved ny bro til Eg, som kan etableres dersom ny
bro til Eg blir åpnet for vanlig trafikk.

3.2

Finansiering fra bompengepakken

Bompengepakken ventes å kunne finansiere tiltak for om lag 8 mrd. kr. Beløpet inkluderer

følgende finansieringskilder:
•

Statlige midler forankret i styrende dokument. I Nasjonal transportplan 2018-

2029 er det prioritert 1 220 mill. kr til E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen.

Prioriteringene er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis
bompengefinansiering.
•

Fylkeskommunale og kommunale midler. Statens vegvesen legger til grunn at

fylkeskommunen og kommunene minimum bidrar inn i bompengepakken med
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den mva.-kompensasjonen de mottar for tiltakene på sitt veinett.

Fylkeskommunen og kommunene har ikke signalisert ønsker om at

saksgrunnlaget fra Statens vegvesen skal legge til grunn ytterligere lokale bidrag i
bompengepakken.
•

Bompengeinntekter. Med de forutsetningene som er gitt nedenfor, er det

forventet at bompenger vil kunne finansiere om lag 6,1 mrd. kr.

Statlige belønningsmidler avklares gjennom framtidige forhandlinger om byvekstavtale.

Belønningsmidler inngår derfor ikke i finansieringsplanen. Videreføres dagens nivå på

belønningsmidler, vil det finansiere 1 350 mill. kr i en femtenårsperiode, utenfor selve

bompengepakken

Tabell 5 Finansiering av tiltak i bompengepakke for Kristiansandsregionen.

Mill. 2018-kr

Bompengepakken
Staten: til E39 Gartnerløkka – Kolsdalen
Fylkeskommune og kommuner: Mva.-bidrag (estimert beløp)
Bompenger (finansieringsramme)
Sum bompengepakken

SUM
1 220
640
6 140
8 000

Finansieringsplan for bompengepakken
Det er lagt til grunn at Utbyggingsplanen (fra Tabell 3 i kapittel 2.5 ovenfor) finansieres slik:
Tabell 6 Finansiering av bompengepakken. Grunnlag for beregning av lånekostnader
Tiltak

Mill. 2018-kr

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Staten (E18/E39 Gartn.-Kolsdal)

50

Estimert Mva-refusjon

40

30

40

200 460
30

1 220

410 100

10

20

30

SUM

20

60

60

60

70

60

60

50

640

Bompenger

90

485 620

680

550 240

200 220

130 410

420

420

410

420 420

420

6 140

SUM finansiert

90

525 650

770

780 710

630 350

150 470

480

480

480

480 480

470

8 000

De 1 220 mill. kr i statlig bidrag til E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen samsvarer med

beløpene som er gitt i Statens vegvesens handlingsprogram. Etter 2023 er beløpet fordelt
skjønnsmessig på år. Merverdiavgiftsrefusjonen er estimert ut fra omfang av

programområdetiltak på fylkesvegnettet og kommunalt vegnett. Det er lagt til grunn et

nøkternt påslag for merverdiavgift på i gjennomsnitt 13 prosent, blant annet fordi det ikke er
merverdiavgift på drift av kollektivtransport. Dersom refusjonen blir større, vil man kunne
finansiere flere tiltak.

De årlige beløpene i nederste rad i tabell 6 er lik tilsvarende sum fra utbyggingsplanen i

tabell 4 på side 15. Bompengeselskapet må tidvis ta opp lån for å finansiere bidragene som

er vist i tabellen over. Tabell 6 viser beregnet lånebehov for bompengeselskapet ut fra de

gitte betingelsene.
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Tabell 7 Bompengeselskapets lånebehov hvis utbetalingene deres blir som i tabell 6.

Gjeld i løpende mill. kr

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Bompengeselskapets gjeld

90

310 530

840 1030

860

640

430

90

70

60

50

40

30

10

0

Det er lagt til grunn at kostnader til drift av bompengeinnkrevingen utgjør om lag 550 mill.

kr, og rentekostnader om lag 240 mill. 2018-kr. Disse kostnadene håndteres internt i
bompengeselskapets økonomi, slik at Tabell 5 viser beløpene som går til tiltakene i

bompengepakken.

Oppstart med dagens bomstasjoner
Det er lagt til grunn at den nye bompengepakken fases inn snarest mulig. Nye bomstasjoner
ventes likevel ikke å være satt i drift før tidligst ett år etter Stortingsvedtak. De nye
bomtakstene forutsettes imidlertid implementert snarest mulig etter vedtak.

Ytre ringvei
Ansvaret for utbygging av E18/E39 Ytre ringvei er lagt til Nye Veier AS, og prosjektet

forutsettes delvis bompengefinansiert. Det er valgt å legge til grunn at Ytre ringvei åpner i

2030, slik at det blir et trafikkbortfall med tilhørende inntektsbortfall i bompengepakken fra
dette året. Mengden trafikk som overføres til Ytre ringvei vil blant annet være avhengig av

hvilket takstnivå denne får. Inntektsbortfallet er derfor relativt usikkert, både med hensyn på
nivå og tidspunkt.

3.3

Sentrale føringer for takst- og rabattsystem

Gjennomsnittstakst
Stortinget har fastsatt at gjennomsnittstaksten skal presenteres i proposisjonen til Stortinget.
Det skal samtidig gis et anslag på hva det vil gi i grunntakster.

Gjennomsnittstakst er definert som gjennomsnittlig inntekt per passering. Dvs. det bilistene
betaler i gjennomsnitt når en tar hensyn til effekten av rabatter, fritak og fordeling mellom
takstgruppene. Ved å legge til grunn en gjennomsnittstakst og benytte denne som

utgangspunkt for takstfastsettelse, fjernes usikkerhet knyttet til effekten av rabatter, fritak
og fordeling av kjøretøy på takstgrupper. Samferdselsdepartementet har varslet at de vil
komme tilbake til Stortinget med presiseringer av prinsipper for takstjusteringer i

bompengepakker som inngår byvekstavtaler. Det er foreløpig ikke klart hvordan dette blir
håndtert.

18

Rabatter og fritak
Det er anledning til å innføre timesregel, noe som innebærer at det bare betales for en
passering innenfor 1 time.

Det kan også innføres månedlige passeringstak i bompengeringer. Hensikten er å redusere

ulempene for trafikanter som har et reisemønster som medfører urimelig mange passeringer,
blant annet for beboere som kommer på «feil side» av en bomstasjon i forhold til
kommunesenter, transport til barnehage, lokale fritidsaktiviteter eller lignende.

Eventuelle ordninger med gratispasseringer etter timesregel og passeringstak gjelder kun for
kjøretøy med brikke.

Den generelle rabattsatsen er 20 prosent for kjøretøy i takstgruppe 1 med brikke og gyldig

avtale. Takstgruppe 1 omfatter kjøretøy under 3500 kg samt personbiler i kjøretøygruppe

M1. For takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) er brikke obligatorisk, og det gis ikke en slik

brikkerabatt for disse. Takstene for takstgruppe 2 skal normalt være to ganger taksten for

takstgruppe 1.

Følgende gis fritak for betaling: kollektivtransport i konsesjonert rute, utrykningskjøretøy, og
forflytningshemmede med gyldig HC-kort (etter søknad), moped og motorsykkel.
Takst- og rabattordningene forutsettes å følge gjeldende takstretningslinjer.

Tids- og miljødifferensierte takster
Det er anledning til å innføre tidsdifferensierte takster i bompengepakker i byområder.

Rushtidstakstene gjelder i så fall ikke lørdag og søndager og andre offentlige fridager.
Videre er det innført hjemmel for miljødifferensierte takster, slik at takstene kan skille

mellom ulike miljøkategorier for kjøretøyene. Det ble lagt opp til mulighet for følgende

inndeling:
•

Takstgruppe 1: nullutslipp, ladbar hybrid, diesel og andre (bensin, gass, etanol,
etc.)

•

Takstgruppe 2: nullutslipp, ladbar hybrid, Euro VI og «Pre-Euro VI»

Etter gjeldende takstretningslinjer skal el-biler passere gratis. Regjeringen har i Prop.

87 S (2017-2018) foreslått at «I bypakker med miljødifferensierte takster skal

nullutslippskjøretøy ikke betale mer enn 50 pst. av det bensindrevne kjøretøy betaler».
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3.4

Forslag til takst- og rabattsystem for

Bompengepakke for Kristiansandsregionen

Generelt
Det forutsettes at rabatter og fritak for betaling skal følge gjeldende takstretningslinjer for
bompengeprosjekt. Det er videre lagt til grunn følgende:
•

Bompengeperioden varer i 15 år, beregningene legger til grunn fra og med 2020 til
og med 2034.

•
•
•
•

Passeringstak der det betales for maksimalt 60 passeringer i måneden.
Timesregel der kjøretøy passerer gratis en time etter betalt passering.

Rushtidstakst i periodene 0630-0900 og 1430-1700.

Taksten i rush er satt til å være 50 prosent høyere enn takst utenom rush

Det er lagt til grunn at timesregel og passeringstak skal gjelde for begge takstgruppene.

Takster
Prinsippvedtaket innebærer at satsene i dagens bompengeordning skal økes med 50 prosent
i forhold til Stortingsvedtaket i 2013, men uten prisjustering fram til 2018. Det ble samtidig
anmodet om å vurdere miljødifferensierte bomtakster. Forhandlingsutvalget har i sitt møte
16. mai besluttet at det skal tas utgangspunkt i følgende grunntakster:
Tabell 8 Forslag til bompengetakster

Takstgruppe
Takstgruppe 1
(lette kjøretøy)
Takstgruppe 2
(tunge kjøretøy)

2018-kr

I
rush

Miljøkategori
Nullutslippskjøretøy
Ladbare hybrider

Andre (bensin, diesel, gass mv.)

Kr 0

Kr 0

Kr 16

Kr 11

Kr 32

Nullutslippskjøretøy
Euro 6

Pre-Euro 6 (eldre utslippsteknologi)

Utenom
rush

Kr 21

Kr 0

Kr 0

Kr 63

Kr 42

Kr 78

Kr 52

Nullutslippskjøretøy passerer gratis. Det er lagt til grunn at det lokalpolitisk skal kunne

gjøres en ny vurdering av takst for nullutslippskjøretøy når andelen nullutslippskjøretøy
passerer 15 prosent.

Beregningene viser at om lag 43 prosent av passeringene er gratispasseringer. De fleste av

disse skyldes timesregelen, men også passeringstaket og fritaksordninger bidrar noe til
dette.

Disse takstene forventes å gi en gjennomsnittsinntekt på kr. 11,40 per passering.
Takstene er gitt i 2018-prisnivå. Takstene forutsettes regulert i takt med årlig prisstigning.
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Det er knyttet usikkerhet til slike beregninger, blant annet andel gratispasseringer og

hvordan kjøretøyparken endrer seg også over tid, spesielt for andel nullutslippskjøretøy. Det

er lagt til grunn at takstjusteringer skal skje med utgangspunkt i gjennomsnittstaksten, slik
at bompengeinntektene blir mindre påvirket av slike forhold. Prinsippene for dette er

foreløpig ikke klare fra Samferdselsdepartementet. Dersom det ikke skulle bli anledning til å
ta utgangspunkt i gjennomsnittstakst, må porteføljen tilpasses tilgjengelige midler

3.5

Følsomhetsberegninger og garantiansvar

Følsomhetsberegninger
Dersom alt går som forutsatt i beregningene, vil bompengeselskapets gjeld nå sitt

maksimum i 2023, med litt over 1 mrd. kr.

Det vil alltid være betydelig usikkerhet i beregninger og prognoser, både for antall kjøretøy
som passerer bomstasjonene, og for gjennomsnittlig inntekt per passering. Det foreslåtte

systemet er relativt komplisert, blant annet fordi det kan bli en stor andel gratispasseringer

på grunn av timesregelen. Lånegarantien bør legge til grunn et mer pessimistisk alternativ.
Det er derfor gjort en følsomhetsberegning med følgende forutsetninger:
•
•
•

Trafikkmengden gjennom bomstasjonene er 10 prosent mindre enn beregnet

E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen får 10 prosent kostnadsøkning (bompengebidrag)

Øvrige investeringstakt beholdes uendret fram til 2027

Gjelden i bompengeselskapet vil i så fall nå sitt maksimale nivå i 2023, med om lag 1,4 mrd.
kr. Det er lagt til grunn at de årlige bompengebidragene de første årene blir som i Tabell 5
side 17, på tross av trafikknedgangen. Dette innebærer at dersom ett igangsatt tiltak (for

eksempel E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen) får kostnadsøkning med behov for økte
bompengebidrag, skal andre tiltak utsettes.

Dersom økonomien i bompengeselskapet utvikler seg negativt i forhold til beregnet, skal

bompengeuttaket tilpasses slik at gjelden hele tiden holdes på et forsvarlig nivå med hensyn
til både rentekostnader og størrelsen på lånegarantier. Videre skal bompengeselskapet være

uten forpliktelser når innkrevingen avsluttes etter 15 år. Illustrert med tall: Hvis man først

rundt år 2023 tar inn over seg at de pessimistiske trafikkprognosene ovenfor blir varige, må
innsatsen reduseres med om lag 90 mill. kr årlig de neste årene, for at bompengeselskapet

blir gjeldfritt når bompengeinnkrevingen avsluttes etter 15 år.

Takstøkning eller forlengelse utover det Stortinget har vedtatt krever at det blir lagt fram en
ny sak for Stortinget.

Garantiansvar
Med forutsetningene som er brukt i følsomhetsberegningene over, er nødvendig garantibeløp
i størrelsesorden 1 400 mill. kr.
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Lånebehovet oppstår under bygging av E39 Gartnerløkka – Kolsdalen. Gjelden vil imidlertid

kunne være tilnærmet nedbetalt relativt kort tid etter at prosjektet står ferdig, forutsatt at

porteføljestyringen de påfølgende årene ivaretar dette.
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4 Virkninger og bidrag til måloppnåelse
4.1

Trafikale virkninger av foreslått bomkonsept

Beregninger viser at trafikken gjennom bomsnittene reduseres med om lag 9 pst.

sammenliknet med dagens situasjon. I dagens situasjon har fem av disse snittene bom, men

med en lavere takst enn i framtidig ordning. 13 av de framtidige snittene er i dag uten bom.
De første fem prosentpoengene av denne trafikkreduksjonen oppnås allerede ved å øke

takstene i dagens fem bomstasjoner.

Bompengepakken ventes å redusere antall bilturer i Kristiansand kommune med om lag

20 000 i døgnet, tilsvarende 9 prosent reduksjon.

Når flere nye steder får bomavgifter, endres reisemønsteret mellom områdene i

Kristiansandsregionen. Beregningene viser at når ny bompengeordning erstatter dagens
bompengeordning, vil om lag 8 000 biler i døgnet velge reisemål utenfor Kristiansand

kommune istedenfor å reise til Kristiansand kommune. Det er også flere som velger reisemål
internt i området for å slippe bompengene. Trafikken til Sørlandsparken går ned med om lag
3 000 bilturer i døgnet. Samtidig er det økning i trafikken i Kristiansand internt i områdene

som ikke krever passering av bomstasjoner. Denne endringen er som følge av at de reisende

velger en annen destinasjon eller en annen reisemåte eller lar være å foreta turen. Disse

endringen tyder på at innføring av nytt hovedsystem for bompenger i Kristiansandsregionen
medfører at en del litt lengre reiser erstattes med kortere reiser.

Det er beregnet en samlet reduksjon i totalt antall turer i modellområdet på om lag 3 500 per
døgn. Antall bilbaserte turer reduseres med rundt 8 300 turer per døgn, mens antall

kollektivreiser øker med om lag 2 800 turer per døgn. Antall gang- og sykkelturer øker med

om lag 2 000 turer per døgn. Endringene gir uttrykk for en liten dreining av

reisemiddelvalget som følge av innføring av nytt bompengesystem. Endringene skjer omtrent
bare innenfor Kristiansand kommune.

De endringene som skjer på grunn av økte kostnader i form av bompenger, er endringer som
ofte tar tid før folk tilpasser seg virkeligheten. Transportmodellen beregner at alle disse

endringene skjer umiddelbart etter at bomstasjonene er på plass. Dette gjør at effekten av

bompenger på kort sikt kan gi noe overestimering av trafikkavvisningen. På lengre sikt kan
man anta at denne overestimeringen reduseres.

I forhold til dagens bomring, medfører nytt bompengesystem en reduksjon i antall kjørte
kilometer (trafikkarbeidet) på om lag åtte prosent i forhold til dagens situasjon med

samferdselspakke fase 1. Antall bilturer reduseres med om lag sju prosent.

Uten andre tiltak, vil trafikkarbeidet øke igjen, og til om lag 11 prosent over dagens nivå i

2030, utfra framtidig befolkningsprognoser.
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4.2

Vurdering av måloppnåelse

Bompengepakke for Kristiansandsregionen skal inngå i byvekstavtalen for

Kristiansandsregionen. Øvrig måloppnåelse vil bli vurdert ut fra samlet virkemiddelbruk i
byvekstavtalen.

Det legges til grunn at nullvekstmålet for persontransport med bil skal nås gjennom ulike

restriktive tiltak som gjennomføres som en del av en framforhandlet byvekstavtale, inkludert

tiltakene som gjennomføres i bompengepakken.

4.3

Oppfyllelse av KVU

Hovedprioriteringene i bompengepakken er i overensstemmelse med prioriteringene i

regjeringsbeslutningen til konseptvalgutredningen. Det er en økt vektlegging av tiltak som

kan bidra til nullvekstmålet for persontransport med bil, blant annet ved at prosjektene rv. 9

Ledningedalen og fv. 456 Lumber – Kjosbukta er nedprioritert. Ansvaret for utbygging av

E18/E39 Ytre ringvei samt E39 vestover fra Grauthellerkrysset er nå lagt til Nye Veier AS, og
inngår derfor ikke i bompengepakke for Kristiansandsregionen. Rv. 41/451 Ny vei til Kjevik
er tatt ut av bompengepakke for Kristiansandsregionen, og vurderes som egen

bompengeordning. En bompengeordning for Kjevik forventes å ha minimal påvirkning på
inntektsgrunnlaget i Bompengepakke for Kristiansandsregionen.
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5 Styringsmodell
Prosjekter og tiltak skal prioriteres gjennom porteføljestyring. Det innebærer at tiltakene blir
prioritert på grunnlag av en samlet vurdering basert på bidrag til måloppnåelse, disponible

midler, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, planstatus og kapasitet på planlegging og

gjennomføring. Det kan bli foretatt endringer innenfor pakken for å sikre rasjonell framdrift
og økonomistyring.

Det legges til grunn at omfanget på utbyggingen må tilpasses den økonomiske rammen og

de føringer om gjeld som blir fastsatt for Bompengepakken for Kristiansandsregionen. Det

forutsettes sterk kostnadskontroll. Kostnadsøkninger må derfor håndteres innenfor den

økonomiske rammen. Dersom kostnadene for ett eller flere prosjekter øker, innebærer dette

at andre prosjekter ikke kan gjennomføres. Dersom enkelte prosjekt blir rimeligere enn

forutsatt, kan det derimot bli rom for å gjennomføre flere prosjekt.

Arbeidet med porteføljestyringen skal skje gjennom årlig rullering av et fireårig

handlingsprogram med hovedvekt på mål- og resultatstyring.

Det legges til grunn at bompengepakken skal inngå i en byvekstavtale.
Inntil det foreligger en byvekstavtale, vil dagens organisering av «Byvekstavtale

Kristiansandsregionen» være utgangspunkt for organisering av bompengepakken.

Styringsgruppen ledes av ordføreren i Kristiansand, og består ellers av representanter for
Vest-Agder fylkeskommune, ATP-utvalget (samarbeidsorgan i Kristiansandsregionen),

regionvegsjefen i Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Fylkesmannen møter som

observatør.

Det legges til grunn at sentrale føringer for styringsmodell for byvekstavtaler vil bli

implementert i Bompengepakke for Kristiansandsregionen gjennom forhandlingene om

byvekstavtale, jf. omtale av styringsmodell i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan

2018–2029.
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6 Videre saksgang
6.1

Videre saksgang

Saken om «Finansiering av Bompengepakke for Kristiansandsregionen» må politisk behandles
av Kristiansand kommune, og deretter av Vest-Agder fylkeskommune. Vest-Agder

fylkeskommune sender saken til høring i alle kommunene i Kristiansandsregionen, og til
Aust-Agder fylkeskommune.

Forutsatt lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for bompengeinnkreving, tiltaksportefølje og
opplegg for porteføljestyring, vil dette gi grunnlag for å oversende saken til
Samferdselsdepartementet for videre saksgang.

Vedtakene oversendes Statens vegvesen Region sør. Etter at de lokalpolitiske vedtakene er
oversendt regionvegkontoret, vil Statens vegvesen ferdigstille grunnlagsdokumenter for

videre saksgang. Før saken kan legges fram for Stortinget for endelig vedtak, skal det
gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) av finansieringsberegningene og av store
veiprosjekter med tidlig oppstart.

6.2

Forslag til lokalpolitiske vedtak

1. Det etableres en Bompengepakke for Kristiansandsregionen som angitt i

«Bompengepakke for Kristiansandsregionen, Finansiering – Saksgrunnlag til
lokalpolitisk sluttbehandling» fra Statens vegvesen, datert 7. juni 2018.

2. Innkrevingen baseres på enveis innkreving og innkrevingspunkter som vist i Statens
vegvesens saksgrunnlag.

3. Taksten for nullutslippskjøretøy settes til om lag 30 prosent av takstene for

konvensjonelle kjøretøy. For kjøretøy i takstgruppe 2 betaler dobbel takst av

takstgruppe 1. Taksten for kjøretøy i takstgruppe 2 som ikke tilfredsstiller Euro-6kravene gis et tillegg på ytterligere 15 kroner i rush, og 10 kroner utenom rush.

4. Takstene utenom rushtid settes til to tredeler av takstene i rush.
5. Rushtid er fra kl. 06.30 til kl. 09.00 samt fra kl. 14.30 til kl. 17.00 mandag til fredag
unntatt for offentlige fri- og helligdager.

6.

[… kommune / Vest-Agder fylkeskommune] gir sin tilslutning til at grunntakstene

kan justeres slik at det oppnås en gjennomsnittstakst på kr 11,40 per passering
(2018-kroneverdi).

7. Gjennomsnittstaksten prisjusteres etter konsumprisindeksen.
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8. Det tas utgangspunkt i følgende grunntakster:
Takstgruppe
Takstgruppe 1

(lette kjøretøy)
Takstgruppe 2

(tunge kjøretøy)

Miljøkategori

I

Utenom

Kr 0

Kr 0

Kr 16

Kr 11

rush

Nullutslippskjøretøy
Ladbare hybrider

Andre (bensin, diesel, gass mv.)
Nullutslippskjøretøy
Euro 6

Pre-Euro 6 (eldre utslippsteknologi)

Kr 32

rush

Kr 21

Kr 0

Kr 0

Kr 63

Kr 42

Kr 78

Kr 52

Når andelen nullutslippskjøretøy overstiger 15 prosent, kan det vurderes å innføre
betaling for disse.

9. Rabattordninger og fritaksordninger forutsettes å følge gjeldende takstretningslinjer.
Dette innebærer blant annet at kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke skal ha 20
prosent rabatt.

10. Kjøretøy med brikke og gyldig avtale skal maksimalt betale for 60 passeringer per
kalendermåned, og kun én gang ved flere passeringer innenfor en time, og hvor

høyeste takst betales.

11. Det legges til grunn en innkrevingsperiode på om lag 15 år.
12. Den nye Bompengepakke for Kristiansandsregionen forutsettes etablert snarest

mulig. Den nye Bompengepakken for Kristiansandsregionen forutsettes å overta alle
forpliktelser fra Samferdselspakke fase 1.

13. Takstene og rabattordningene i vedtakspunktene over ønskes gjennomført i

eksisterende bomstasjoner snarest mulig etter Stortingsvedtak, og før de nye
bomstasjonene er etablert.

14. Det tas utgangspunkt i en portefølje som gitt i saksframlegget. Det legges til grunn at
bompenger finansierer om lag 6,1 mrd. 2018-kr. Statlige og fylkeskommunale og
kommunale midler kommer i tillegg.

15. [Vest-Agder fylkeskommune / … kommune] vil minimum bidra med de midler som
mottas som merverdikompensasjon knyttet til investeringer i bompengepakke for
Kristiansandsregionen / byvekstavtalen. Øvrige lokale bidrag vurderes i
forhandlingene om byvekstavtale.

16. Den etablerte styringsgruppen for «Byvekstavtale Kristiansandsregionen» blir

styringsgruppe for bompengepakken. Styringsmodellen tilpasses eventuelle behov for

endringer gjennom en framforhandlet byvekstavtale.
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17. Det etableres et system for porteføljestyring i tråd med forslaget i Statens vegvesens
saksgrunnlag.

18. Styringsgruppen gis fullmakt til å foreta eventuelle justeringer i forbindelse med
utarbeidelse av proposisjon til Stortinget om Bompengepakke for

Kristiansandsregionen, slik denne blir tilpasset forhandlingsresultat for
byvekstavtalen.

19. Finansiering av Bompengepakke for Kristiansandsregionen legges inn i Nye

Kristiansand bompengeselskap (?)/ i det regionale bompengeselskapet Ferde AS.

Gjelder kun fylkeskommunen:
20. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning,
garanterer Vest-Agder fylkeskommune ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt
låneopptak for bompengeselskapet, begrenset oppad til 1 400 mill. kr. for

Bompengepakke for Kristiansandsregionen, med tillegg av 10 prosent av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.

Garantien gis med pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve bompenger. Til
grunn for garantivedtaket legges en beregningsteknisk lånerente på 5,5 prosent de
første 10 årene, deretter 6,5 prosent

21. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner
fra Statens vegvesen i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. I

tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid
blir på inntil 17 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med

rekvisisjoner fra Statens vegvesen.
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VEDLEGG 1 - Tiltakslister
Tabellen omfatter tiltak som er aktuelle for finansiering både fra bompengepakken, statlige
midler til byvekstavtale og belønningsordning, samt fylkeskommunale midler. Det er noe
ulike forutsetninger for hvordan de ulike midlene kan disponeres. Bompengemidler kan
benyttes til tiltak gitt av vegloven, og for øvrig innenfor rammene av Stortingsvedtak på
bompengeproposisjonen.

Forklaring til tabellene
Prioriteringsgrupper

Tiltakene ble i Grunnlagsdokumentet gruppert inn i fase 1-4, angitt som

prioriteringsgrupper i første kolonne i tabellene nedenfor. Porteføljestyringen vil imidlertid
innebære en dynamisk prioritering blant annet ut fra måloppnåelse, inkludert at også helt
nye tiltak kan bli vurdert.

Forkortelser i kolonnen Planstatus:
Reg.pl.

= Det foreligger vedtatt reguleringsplan

(Reg.pl.)

= Arbeid med reguleringsplan er igangsatt

Byggepl.

= Det foreligger byggeplan

(Byggepl.) = Arbeid med byggeplan er igangsatt
(Forpr.)

= Arbeid med forprosjekt er igangsatt

SPK1

= Tiltaket er aktuelt for finansiering fra Samferdselspakke fase 1

Forkortelser i kolonnen Annen finansiering:
Bel.

= Tiltaket er aktuelt for finansiering med belønningsmidler 2017-2019

Tiltakene kan også bli aktuelle for den nye bompengepakke for Kristiansandsregionen
dersom de ikke oppnår finansiering tidligere.
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Bomstasjoner og planlegging
Mill. 2018-kr
Pri

gr.

1

(Vei)-eier Bomstasjoner og planlegging
Stat

3

Planstatus

Bomstasjoner – planlegging mv.

Kostnad

Annen

finans.

30

Planlegging – framtidig bompengeperiode, etter 2033

150

SUM

180

Veiprosjekter og kombinerte vei- og kollektivtiltak
Mill. 2018-kr
Pri

gr.

(Vei)-eier Veiprosjekter og kombinerte vei- og kollektivtiltak

1

Stat

E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen

1

Stat

E18 Håneskrysset

1

Fylkesk.

1

Stat

2

Stat

3

Fylkesk.

3

Stat

Planstatus
Reg.pl.

Kostnad

Annen

finans.

3060

Byggepl.

130

SPK1

Fv. 456 x fv. 457 Kjoskrysset

Reg.pl.

120

SPK1

E39 Kolsdalen - Meieriet

Reg.pl.

240

E39 Meieriet - Breimyr

Reg.pl.

490

Ny Havnegate

Reg.pl.

340

Rv. 9 fra xE18/E39 til Krossen

310

SUM

Infrastrukturtiltak kollektivtransport

4710

Mill. 2018-kr
Mill. 2018-kr

Pri

gr.

(Vei)-eier Infrastrukturtiltak kollektivtransport

Planstatus

Kostnad

Annen

finans.

1

Fylkesk.

Kollektivterminal Songdalen

16

SPK1

1

Fylkesk.

Kollektivterminal Søgne

16

Bel.

1

Fylkesk.

Kollektivterminal Vennesla

16

SPK1

1

Fylkesk.

Kollektivterminal Lillesand

21

SPK1

1

Fylkesk.

Kollektivterminal Birkenes

16

SPK1

1

Fylkesk.

UiA Ventebu, dobling kapasitet

1
1

Byggepl.

Eg, dobling holdeplasslengde
Stat/fylk E18 / Fv. 401 Rona,

3

Reg.pl.

2

(Forpr.)

210

Reg.pl.

100

1

Komm.

Rutebilstasjonstomten, regulert terminalområde (delvis 10 mill)

1

Komm.

Gateterminal Henrik Wergelandsgate (kan bli midlertidig)

1

Fylkesk.

Tollbodgata X Elvetagta X Dronningensgate

1

Fylkesk.

Rundingen, vei og kollektivtiltak

(Reg.pl)

210

1

Fylkesk.

Bru Sødal - Eg

Reg.pl.

370

1

Komm.

Kollektivtrace Anders Kjærsvei, bidrag

1

Fylkesk.

Bussdepotanlegg, Dalane

Bel.

21
5

83
Bygges

210 Bygges

1

Ladestasjon, Sørlandsparken vest

3

1

Ladestasjon, Voiebyen

2

1

Reguleringsplasser, Hortemo og Grovane

1

Innfartsparkering med fasiliteter, Songdalen

16

1

Innfartsparkering med fasiliteter, Vennesla

16

5

30

Mill. 2018-kr
Pri

gr.

(Vei)-eier Infrastrukturtiltak kollektivtransport

1

Planstatus

Kostnad

Innfartsparkering med fasiliteter, Lillesand (2stk)

21

Innfartsparkering med fasiliteter, Birkenes

16

Sykkelparkering ved holdeplasser - alle kommuner

16

1

Holdeplasser: Voiebyen, Slettheia, Kjos Haveby, Søm

37

1

Oppgradering av holdeplasser for leddbusser

21

1

Sanntidsskjermer

1

Kollektivfelt, Vågsbygdv Kjoskrysset- Flødemelka

1

Diverse mindre framkommelighetstiltak

52

2

Gateterminal Dronningensgate (østgående busser)

31

2

Kollektivfelt, E18 ØstreRingvei - Vollevannet

2

Østre Ringvei, 4 felt - Kongsgård Alle - E18

2

UiA, andre byggetrinn

2

Gateterminal Vestre Strandgate

2

Sykehuset - Eg

21

2

Innfartsparkering med fasiliteter, Kristiansand nord

21

2

Innfartsparkering med fasiliteter, Kristiansand øst

21

2

Opprustning av holdeplasser, riks- og fylkesveier

2

Oppgradering for kollektiv - begge sider av Lundsbrua (del I)

100

2

Kollektivtrace, Otra - UiA - Bjørndalssletta (del I)

220

3

Oppgradering for kollektiv - begge sider av Lundsbroa (del II)

100

3

Reguleringsplass - Søm

10

3

Reguleringsplasser - Andøya, Fidje, Jærnesheia

10

3

Kollektivtrace, Otra - UiA - Bjørndalssletta (del II)

3

Kollektivfelt, Varoddbrua - Rona (østgående, delvis tunnel)

3

Kollektivprioritering , Barstølveien

3

Uspesifisert

21

4

Opprustning av holdeplasser, kommunale veier

83

4

Uspesifisert

1
1

Komm.

Annen

finans.

5
210

21
160
21
100

52

92
210
5

42

SUM

3060

Sykkeltiltak
Mill. 2018-kr
Pri

gr.

1

(Vei)-eier Sykkeltiltak
Stat

Planstatus

Sykkelekspressvei Vollevannet - Oddemarka
Sykkelekspressvei Oddemarka-Tordenskioldsgt. m. ny

Kostnad

Reg.pl.

170

(Reg.pl)

150

1

Stat

1

Fylkesk.

G/S Sentrum-Kilane

1

Fylkesk.

Salemsveien etappe 1

1

Fylkesk.

G/S Torridalsvn: Haus-Kvarstein bru

38

1

Stat

Sykkelvei langs E39 og planskilt kryss ved Brennåsen

47

1 Fylk/kom Tiltak i Kvadraturen og øvrige kommunesentra fase 1 (delvis 3 mill)

14

1

-

2

Stat

Otrasykkel/gangbru - del I

-

SPK1

16
4

Informasjons- og adferdstiltak fase 1

8

Sykkelekspressvei Oddemarka-Tordenskioldsgt. m. ny
Otrasykkel/gangbru - del II

2 Fylk/kom Tiltak i Kvadraturen og øvrige kommunesentra fase 2
2

Annen

finans.

Informasjons- og adferdstiltak fase 2

(Reg.pl)

45
34
8

31

Bel.

Bel.

Pri

gr.

(Vei)-eier Sykkeltiltak

Planstatus

Høvågveien, Rona - Dvergsnesveien inkl ny bru ved Gamle

2

Fylkesk.

2

Fylkesk.

G/S Doktorsvingen-Moseidmoen

2

Fylkesk.

Sykkelekspressvei Auglandsbukta - Kjos

2

Fylkesk.

Sykkelekspressvei Lumber - Auglandsbukta

2

Fylkesk.

Holteveien - Granliveien

2

Fylkesk.

Ryen - Brattvollsløyfa

3

Fylkesk.

G/S bru over Østre ringvei

3

Fylkesk.

Vesterøya mellom Skudeviga og Kilura.

3

Fylkesk.

G/S Gamle Mollestad bru – Birkenes kirke

Kost-

Annen

nad

finans.

55

Strømmeveien

44
100
96
?
?
47
5
16

3 Fylk/kom Tiltak i Kvadraturen og øvrige kommunesentra fase 3

38

3

-

Informasjons- og adferdstiltak fase 3

10

3

Fylkesk.

Viadukten Bellevue

17

3

Komm.

G/S Tangvall-Linnegrøvann, + arm over Søgneelva

31

3

Komm.

G/S Bjørnebakken: E18 - Marthas vei

3

Komm.

G/S Slettheiveien: Kartheia-Gislemyrveien

3

Komm.

G/S Bipegra – Kløvertun

3

Komm.

G/S-kryssing Hånesvn v/ Fruktveien

10

3

Fylkesk.

G/S Vikeland-heisel bru

21

3

Fylkesk.

G/S Ålefjærvn.: Grostølvn. - Justvik skole

10

3

Fylkesk.

G/S Sømsveien: Randesundsheimen - Sømskleiva

94

3

Fylkesk.

Sykkelskulder Sødalsida

4

Komm.

G/S bru Vågsbygd ringvei: Bosmyrv-Vågsb.senter

10

4

Fylkesk.

G/S Bruveien

16

4

Fylkesk.

G/S bru Kystveien v/ Holtevn

13

4

Fylkesk.

Gangbru Ålefjærvn.: v/ Olav Trygvassonsv. nord

13

4

Komm.

Separering G/S Odderhei: Dvergsnes skole - Odderhei terrasse

2

4

Komm.

G/S Skonnertveien: Steindalen-Jolleveien

5

4

Komm.

4

Fylkesk.

4

-

Informasjons- og adferdstiltak fase 4

4

-

Uspesifisert

83

SUM sykkel

1324

5
13
5

Bel.

?

Separering G/S Tretjønnvn.: Margretes vei-Fagerholdt, Prestheia -

10

Borghildsvei

Undergang Krooddveien.: v/ Skonnertvn.

13
8

Gange
Mill. 2018-kr
Pri

gr.

(Vei)-eier Gange

Planstatus

Kostnad

1

Komm.

Øvre Slettheia, gangvei Rugdev. 27a til Rugdev.

1

1

Komm.

Øvre Ringv.fortau Hasselbakken - busslomme

1

1

Komm.

Strandpromenaden,fast dekke/lys Vestre Strandgate - Elvegata

3

1

Komm.

Moneheia, fortau Balchensv. – Båsefjellsv. (del I)

7

1

Komm.

Slettheiv. fortausutvidelse Tranestien – Rugdeveien

4

1

Komm.

Auglandsveien, fortau K.Flagsstadsvei

8

Komm. Snarveier nr 1 – 38 i fagrapport (delvis 2 mill)

8

1

32

Annen

finans.

Bel.

Pri

gr.

(Vei)-eier Gange

Planstatus

Gangakse Uia – Kvadraturen, separering av gående og syklende

Kostnad

1

Fylkesk.

1

Fylkesk.

Tøane – Valetjønn sør

1

1

Komm.

Helldalslia - Verktøymakeren

1

1

Komm.

Monan – Birkelid i Songdalen

2

1

Komm.

Smååsane – Askedalen, Lomtjønn vest, Lomtjønn - Piningen

1

1 Fylk/kom

Marviksveien – Parkveien

Sentrumsområder, trafikksikkerhetstiltak, krysningspunkter, belysning,
hvilebenker - alle kommuner

89
4

1

-

4

1

Fylkesk.

Gangakse Uia - Kvadraturen

2

Komm.

Eivind Jarlsgt., fortau Lillemyrv. - Steindalen

7

2

Komm.

Tinnheiv. – ny gangbru Blyv. – Tinnheia senter

6

2

Komm.

Snarveier nr 39 – 57 i fagrapport

2

Komm.

Gangakse sykehuset - Kvadraturen

2

Fylkesk.

Morhomv. – Valestrand skole

1

2

Komm.

Tingssaker skole – Tingsaker senter

1

2

Komm.

Fåmyra, Lillegrøvan, Rinnev.- Monev.

1

2

Komm.

Uspesifisert - Vennesla

1

2

Komm.

Uspesifisert - Songdalen

1

2

Komm.

2

Komm.

Adkomst til bussholdeplasser

8

2

Komm.

Motiveringstiltak, informasjon

4

2

Komm.

Brov., fortau Auglandsv. – Åsv.

16

2

Komm.

Høietun- Leidalen g/sv

10

2

Fylkesk.

Utbedring GS Dvergsnesveien - Strømmeveien - Høvågveien

26

2

Komm.

Ringlebekkv. – fortau/stign Torridalsv.-Kvernv

10

3

Komm.

Odderhei, separering GS bakke mot Dvergsnes skole

2

3

Komm.

Agder alle, GSv. og lys Joh.Øydegårdsv. – Østre ringsvei

1

3

Komm.

Skogv.- Postv., GS vei og lys

1

3

Komm.

Gundhildsv., fortau nedre del

1

3

Komm.

Odderhei terasse 79 – GSv, GSv og lys

1

3

Komm.

Arenfeldsv., fortau Gimlev. – Gml. Kirkev.

1

3

Komm.

Arenfeldsv., fortau nr 8 – nr 12

1

3

Komm.

Kobberv.- Duekniben, GSv og lys

2

3

Komm.

Fylkesmuseet – A-klinikken, GSv.

3

3

Komm.

Andreas Kjærsv., Solbergv – Dovrev.

3

3

Komm.

Snarveien nr 58 – 78 i fagrapport

4

3

Komm.

3

Komm.

Stokkelandsskogen, Vedderheia, grøfter. Benker og skilting

1

3

Komm.

Uspesifisert - Vennesla

2

3

Komm.

Uspesifisert - Iveland

1

25

9
16

Sentrumsområder, trafikksikkerhetstiltak, krysningspunkter, belysning,
hvilebenker - alle kommuner

Lillesand ungdomskole- Holta, Engekjær – Skuggeviksletta, Øvreberg Bellevue

Sentrumsområder, trafikksikkerhetstiltak, krysningspunkter, belysning,

3

Komm.

3

Komm.

Adkomst til bussholdeplasser - alle kommuner

3

Komm.

Motivasjonstiltak, informasjon - alle kommuner

3

Komm.

Mæbøv, fortau Vesterøya - Bånefjell.

hvilebenker - alle kommuner

62

1

11
10
5
13

33

finans.

21

1 Fylk/kom Adkomst til bussholdeplasser - alle kommuner
Motiveringstiltak, informasjon - alle kommuner

Annen

Bel.

Pri

gr.

(Vei)-eier Gange

Planstatus

Kostnad

3

Stat

Stat 9 Setesdalsv., undergang Mølla - Grimsbekken

16

3

Fylkesk.

3

Stat

Gangakse Uia - Kvadraturen
Ravndalspv. – fortau rv. 9 – Grimsbekken

26

3

Komm.

Kokleveia. – fortau Brinken – Ringlebekkv.

3

Komm.

Moneheia, fortau Balchensv. – Båsefjellsv. (del I)

14

3

-

Uspesifisert

19

4

Komm.

Linnkjellv., fortau fv. 457 - Brøviglia

6

4

Komm.

Bjørnebakken, fortau E18 – Marthasv

5

4

Komm.

Mesanv.- Steindalen, gangv til busslomme, lys

6

4

Komm.

Jegersbergv. – Tretjønnv, gangbru og fortau

5

4

Fylkesk. Fv456 Vågsbygdv., undergang ved Skonnertv.

Annen

finans.

5
8

7

4

-

Motivasjonstiltak, informasjon - alle kommuner

4

4

-

Uspesifisert

20

SUM gange

564

Drift av kollektivtransport
Mill. kr
Pri

gr.

Eier

Drift av kollektivtransport

inkludert ordinær fylkeskommunale bidrag (138 mill. kr per år)

Kostnad

1

Fylkesk. Kollektiv drift

1330

2

Fylkesk. Kollektiv drift

1470

3

Fylkesk. Kollektiv drift

1630

|4

Fylkesk. Kollektiv drift

830

Fylkesk. SUM kollektiv drift

5260

34

Annen

finans.

VEDLEGG 2 – Plassering av nye bomstasjoner
. Nedenfor vises forslag til plassering av nye bomstasjoner.
Pilene viser innkrevingsretning

1-5 Dagens bomstasjoner

7. Hellemyrbakken

Bomstasjonen plasseres på kommunal vei
Hellemyrbakken, mellom E39

Kartheiakrysset og kryss med

Eigevannsveien. Innkreving for trafikk
retning til E39.

Bomstasjonene 1 til 5 tilsvarer dagens

bomstasjoner i Samferdselspakke for
Kristiansandsregionen fase 1.

8. Tinnheiveien

6. E39 Fidjane

Bomstasjonen plasseres på E39 mellom

Breimyrkrysset og planlagt

Bomstasjonen plasseres på kommunal vei

Grauthellerkryss. Innkreving for trafikk

Tinnheiveien, på den «nye» forbindelsen

retning til sentrum.

mellom E39 i Kolsdalen og Tinnheia.

Innkreving for trafikk retning til E39.

35

minde («gamle Lundsbrua») inn mot

9. Ny bru Eg – Sødal

sentrum.

Detaljplassering av bomstasjonen vurderes
i forbindelse med prosjektering og

bygging av ny bru Eg – Sødal (på eller ved

13. Fv32 Barstølveien vest

brua). Betaling for trafikk fra Sødal-siden
mot Eg/sentrum

10. E18 Brannstasjonen
11. E18 Oddernesbrua

Bomstasjonen plasseres i sørvestre ende

av fv. 32 Barstølveien, og betjener trafikk
inn mot Sørlandsparken fra E18-kryss

nr. 90 Timeneskrysset (x rv. 41)
Disse to bomstasjonene dekker trafikk
over Oddernesbrua på vei mot

14. Grasdalen

Baneheiatunnelen. Bomstasjon 10

plasseres på vestrettet påkjøringsrampe
fra Torridalsveien til E18, mens

bomstasjon 11 plasseres på E18 på
trafikkøya mellom av- og

påkjøringsfeltene til Torridalsveien.

12. Fv 471 Lahellebakken

Bomstasjonen plasseres på kommunal vei
Grasdalen, og betjener trafikk inn mot
Sørlandsparken fra E18-kryss nr. 89

Lauvåsenkrysset.

Bomstasjon plasseres på fv 471 Østerveien
og dekker trafikk som kjører Tygeson

36

15. Fv 32 Barstølveien øst

Bomstasjonen plasseres i nordøstre ende

av fv. 32 Barstølveien, og betjener trafikk
inn mot Sørlandsparken fra E18-kryss
nr. 88 Barstølkrysset samt fra fv. 420

16. Sørlandsparken øst

Bomstasjonen plasseres i Kristiansand

kommune, på kommunal vei Sydinga. Den
betjener trafikk inn mot Sørlandsparken

øst fra E18-kryss nr. 87 Dyreparkkrysset

samt fra fv. 420.
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å foreta
korrigeringer).
b) En økning av dagens satser på 50 %.
c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20 % for lette kjøretøy.
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved første
reforhandling av avtalen.
2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av
porteføljen.
3. Søgne kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger som
fremgår av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og
begge fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på
plass: bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan
omprioriteres.
6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget
Bakgrunn for saken:
ATP utvalget har sendt denne saken ut på høring til de syv kommunene (Søgne, Songdalen,
Kristiansand, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand) og de to fylkeskommunene

(Aust- og Vest-Agder) som inngår i Bymiljøavtalen, og anbefaler at kommunene og
fylkeskommunene fatter et vedtak som det som er gjengitt over.
Saksutredning:
Det er nå utarbeidet et forslag til en portefølje for en fremtidig Bymiljøavtale for
Kristiansandsregionen. Selve avtalen skal fremforhandles med staten. Før disse forhandlingene
kan starte må regionen fatte et prinsippvedtak om bompengefinansiering. Dette
prinsippvedtaket må på plass slik at staten ser at det er en vilje til regional del-finansiering av
porteføljen.
Forslaget til portefølje er utarbeidet med utgangspunktet i føringene fra staten blant annet
gjennom inneværende Nasjonal Transportplan (NTP). Den førende målsettingen for en
Bymiljøavtale er at personbiltrafikken skal ha nullvekst. Dette innebærer at veksten i
persontrafikken må tas av kollektiv, sykkel og gange. De ulike tiltakene vektes etter den effekt
de for å nå nullvekst-målet.
Forslaget til portefølje legger opp til en betydelig satsning på kollektiv, både forbedret
infrastruktur og økning i driftsopplegget. På sikt planlegges det at kapasiteten i
kollektivsystemet må opp mot dobles.
Kristiansandsregionen ligger langt fremme med en høy andel syklende og i forslaget ligger det
inne en betydelig satsning for at regionen skal fortsette den positive utviklingen som har vært
de senere årene.
Det foreslås å bygge ut Gartnerløkka – Kolsdalen og videre til Breimyr sammen med en
utbedring av RV 9 fra Gartnerløkka til Krossen. Dette vil gi en forbedret transportløsning,
løsning for godstransport til havna, jernbaneterminalen på Dalane og øst-vest forbindelsen på
E18 / E39. I tillegg vil prosjektet gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Prosjektet
inkluderer også en strekning av sykkelekspressveien.
For jernbanens del ligger det inne i forslaget å bygge dobbeltspor til havna. Dette vil kunne
være med på å legge grunnlaget for å få mere gods bort fra veien og over på jernbane.
Jernbaneverket arbeider med en utredning for lokaltog på strekningen Vennesla – Kristiansand
– Nodeland. Konklusjonene fra den pågående utredningen, samt tiltak som vil legge til rette for
velfungerende stasjonsområder og knutepunkt, vurderes videre i arbeid med bymiljøavtalen.
Ved bevisst arealpolitikk i kommunene kan tog få en større betydning for persontransport i
regionen enn i dag.
Transportbehovet styres i stor grad av hvordan arealpolitikken utformes. Dersom det bygges ut
boliger og arbeidsplasser langs eksisterende kollektivtraseer og kollektivknutepunkter vil
transportbehovet kunne reduseres. Regionen har vedtatt en areal- og transportplan (ATP-plan)
som legger opp til en slik utvikling. Planen har vært i funksjon i fire år og kommunene har i
denne perioden fattet hensiktsmessige vedtak og foretatt utbygginger i tråd med planens
intensjoner. Selv om det gjenstår en del er utviklingen dreiet i riktig retning. Planen skal nå
rulleres i perioden 2016-19 og det vil i denne forbindelse bli et tema å ytterligere styre
utviklingen i ønsket retning.

I Kristiansand sentrum arbeides det med sikte på å få en større andel av parkeringen under
bakkenivå slik at sentrum kan åpnes opp for kollektivtrafikk, syklende og gående. Dette
innebærer å fjerne deler av gateparkeringen. Dette vil være særlig viktig for den viktigste
strekningen for kollektivsystemet – gjennom byen. Å få en hinderfri fremføring av
kollektivtrafikken gjennom sentrum er avgjørende for å få et attraktivt tilbud til kundene og på
den måten få flere til å sette fra seg bilen og heller reise kollektivt.
Det porteføljeforslaget som nå er utarbeidet vil, dersom kommunene slutter seg til det, være
regionens forhandlingsgrunnlag. Porteføljen vil være dynamisk og vil måtte justeres etter at
forhandlingene er gjennomført.
Porteføljen skal være gjenstand for porteføljestyring og vil reforhandles, antakeligvis hvert
fjerde år. I en slik sammenheng vil tiltak måtte prioriteres opp eller ned og nye tiltak kan
komme til eller forsvinne ut av listen. Det er tiltakene i den første fasen som er mest detaljert.
Desto lenger ut i perioden man kommer desto større vil usikkerheten være.
Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til flere faktorer som vil påvirke hvordan porteføljen
vil se ut. Det statlige bidraget er ikke avklart, detaljerte beregninger av bominntekter er ikke
klar, og tilstøtende prosjekter i Vegselskapet vil påvirke inntektsnivået.
Saken har vært fremlagt for ATP utvalget som har sendt saken ut på høring til kommunene og
fylkeskommunene. Høringsfristen er satt til 2. september. Dette er en kort frist men med en slik
frist vil det være mulig at regionen kan be om å starte forhandlinger før jul.
Det er utarbeidet fem vedlegg som gir nærmere informasjon om bomsystem, takster, bakgrunn
for Bymiljøavtalene, mv. Det vises blant annet til hvordan bom-takstnivået i andre
sammenliknbare byer er.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.
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