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ARENDAL 2023

1. Mål og bakgrunn
1.1

Innledning

Analysen skal gi oss kunnskap og anbefalinger inn i videre byplanarbeid,
både i strategisk arbeid og i forhold til konkrete tiltak. Forslagene fra transportanalysen blir spilt inn til den overordnede bystrategien som skal utarbeides i Byplan 2023. Foruten transportanalysen er det 4 andre analyser:

1.4

1.2

Klimaforliket på Stortinget 11. juni 2012 legger føringer for utviklingen av
transportsystemet i Norge. Målet i Klimaforliket er ambisiøst og kan nås dersom berørte parter trekker i samme retning i arbeidet med å tilrettelegge for
attraktive, funksjonelle og miljøvennlige byregioner. Det slås tydelig fast i
Nasjonal Transportplan 2014-2023 (NTP) at veksten i personaltransport skal
tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Fravær av statlig transportpolitikk for de mellomstore byene i NTP, gir finansieringsutfordringer. Denne
analysen skal gi grunnlag for hvordan Arendal kommune kan oppfylle sine
forpliktelser.

Mål

Å sikre en helhetlig - forutsigbar - langsiktig strategi for utviklingen av et mer
levende og attraktivt bysentrum tilpasset alle.
 Ung - voksen -gammel
 Ulike funksjonsevner
 Handlende, festivaldeltaker, arrangør, innbygger, turist

1.3





Utfordringsbilde

1.4.1

Forventet befolkningsvekst i regionen

Forventet utbygging av bolig og næring i Arendal tilsier en vesentlig trafikkøkning på veinettet. Dersom det ikke gjøres tiltak i transportsystemet i Arendal, forventes det en uholdbar situasjon i fremtiden.

Spørsmål som skal besvares angående
transport:

1

Målsetningene til gjeldene overordnede planer og føringer er et velfungerende og effektivt transportsystem som samtidig bidrar til å redusere miljøskadelige virkninger av transport. For byområder som Arendal betyr dette
at alternativene til biltransport prioriteres høyest, og at det investeres tungt i
infrastruktur til kollektiv- og sykkeltrafikk.
Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Arendal er vedtatt, og definerer sykkelnettet i Arendal. Planen gir kostnadsestimater på utbygging av sykkelveinettet i Arendal på 1,6 mrd. Kroner.

Hvordan legge til rette for redusert transportbehov og begrenset bilbruk?
Hvordan legge bedre til rette for kollektivtrafikk og sykkel som transportmiddel?
Hvordan tilrettelegge for økt fysisk aktivitet til og fra byen?
Parkering i byen?

Befolkingsvekst i Arendal:



1

2

2013: 42 800 innbyggere
2023: 49 730 innbyggere
2040: 56 906 innbyggere

Hovedmål NTP og Regionplan Agder (kap 4)
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ARENDAL 2023

Befolkningsvekst i Aust Agder




2013: 113 427 innbyggere
2023: 135 343 innbyggere
2040: 176 409 innbyggere
Tettstedsdefinisjonen(SSB):

Økende antall eldre i Arendal. 67+


En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst
200 personer der (ca. 60-70 boliger).
Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det
er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i
områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver
eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet taes med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
Disse husklyngene kalles tettstedssatellitter.

2013: 5 936
o (I 2012 er 13.45% av Arendal befolkning 67+.
Aldersgruppa 6 – 15 år er 12,25 % av befolkningen. )




2023: 8 286
2040: 12 662

Framskrevet folkemengde, etter alder og tid.
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH), Arendal.

I Aust-Agder bor 69,2 % av befolkningen i tettsteder. Arendal er den mest
folkerike kommunen med 42 239 innbyggere (2012). Nærmere 50 % av befolkningen i fylket er bosatt i kommunene Arendal og Grimstad. I begge disse
kommunene bor over 80% av befolkningen i tettsteder.
Av Aust-Agders totale landareal ligger 0,74 % i tettsteder, noe som tilsvarer
landsgjennomsnittet (0,72 %). Tettsteder utgjør med andre ord en veldig liten
del av totalarealet. Befolkningstettheten er størst ved kysten, slik at tettstedene i disse kommunene prosentmessig beslaglegger mer areal enn tettstedene lenger inn i landet. Fylkeshovedstaden Arendal skiller seg ut ved at
over 10% av arealet i denne kommunen ligger til tettsteder. (Se tabell 2. Andel av befpolkning som bor i tettsteder. Kommuner. 1. januar 2012 SSB)

Figur 1.

Framskrevet folkemengde etter alder og tid. SSB tab: 9 482

1.4.2

Lav befolkningstetthet i regionens tettsteder






Nær 4 av landets 5 millioner innbyggere bor i tettsteder pr 1.1.2012. Ca. 90
% av landets befolkningsvekst i 2011 kom i tettsteder.

3

I Arendal bor 84,2 % av befolkningen i tettsted.
I Kristiansand bor 96,5 % av befolkningen i tettsted.
I Skien bor 89,9 % av befolkningen i tettsted.
Skedsmo 97,8 % av befolkningen i tettsted.

Arendal er historie – Arendal skaper historie

Byplan 2023 - TRANSPORT

Andel av befolkning som bor i tettsted 2012
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Hva dette innebærer av særskilte utfordringer for
vår region
Få mennesker bor innen 300 m fra tettsted.
o Arendal har 800 m2 pr. person, 1201 innbyggere pr. km2.
Diffus og lite konsentrert knutepunktstruktur.
Ulike servicestrukturer (skole, helse, tjenester).

60
Tettstedsareal (m2 pr. person)

40
20
0

Grimstad
Arendal

Figur 2.

Andel av befolkning som bor i tettsted 2012. Arendal 84,2 % (SSB)

Selv om andelen befolkning i tettsted er høy er befolkningstettheten lav. Det
betyr at det er få mennesker pr. km2.

Tettstedsareal (innbyggere pr. km2)
Størrelse
antall innbyggere pr. km2

Høyest tetthet

Lavest tetthet

10 000 – 19 999 (N=28)

Kristiansund,
Horten, Narvik

Grimstad, Elverum, Råholt

20 000 – 49 999 (N=11)

Bodø, Moss

Arendal, Sandefjord

50 000 – 105 000 (N=5)

Tromsø, Kristiansand

Porsgrunn, Fredrikstad

Figur 4. Mens Stavanger-Sandnes har 440 m2 pr person har Arendal over 800 m2 pr
person. (SSB 2012/Civitas Njål Arge)

Figur 3. Tettsteder med høyest og lavest tetthet etter tettstedsstørrelse (SSB 2011 a).
Ciens-rapport 2-2012

Boligsammensetting og andel bosatte i tettbygde strøk
Andel bosatte i tettbygde strøk sier noe om bystruktur. Tabell 5 viser at andelen som er bosatt i tettbygde strøk stiger med økende innbyggertall. Man kan
dermed forvente at små byer tenderer til å produsere mer biltrafikk og klimagassutslipp per person enn større byer (Næss 1997).
4
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Figur 5. Boliger etter kommunestørrelse og tettbygd strøk. Basert på tall fra SSB (2011b).
”Småhus” inkluderer tomannsboliger og rekkehus.

ARENDAL 2023

Figur 6. Gjennomsnittlig daglig kjørelengde med bil(vognkm) per innbygger i tettstedenes innbyggertall og tetthet. Reiser under 100 km. Omfatter bosatte i tettstedet (unntatt
personer som ikke foretok noen reise under 100 km på undersøkelsesdagen) Engebretsen og Christiansen 2011.

Av tabell 5 ser vi at i tettsted mellom 30 000 og 49 999 innbyggere utgjør
eneboliger omtrent halvparten av boligene. I Arendal utgjør eneboligene ca.
72 %.

Forventet trafikkvekst i Arendal (uten reduserende tiltak)

Den gjennomsnittlige daglige kjørelengden reduseres med økende bystørrelse. Den reduseres også med økende tetthet, utenom for de minste tettstedene. Denne tendensen er klart mer framtredende jo større tettstedene er, som
vi kan se i tabell 6. Arendal har 1201 personer pr. km2 og kommer i kategorien med gjennomsnittlig 21 km pr dag.

Antall flere biler på veien (Forstudiet s. 21):
 Trafikktall framskrevet fra 2010 med årlig trafikkvekst på 1,05 % fram mot
2040 på dagens veinett, gir en vekst på 37 %.
 Dagens veinett har ikke kapasitet til å håndtere veksten uten omfattende
tiltak.
Økt bilbruk:
 I 1950 var det fem ganger så mange barn som biler i Norge
 I dag er det 2,5 ganger flere biler enn barn (ssb 2007)

5
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Pendling inn og ut av Arendal
Pendling i 2012
Arendal
Figur 7.

Personer som
pendler inn i
regionen
6 127

Personer som
pendler ut av
regionen

Økningen i pendling i hele Agder fra 2000 er på 37 %, i 2007 26 %, noe som
er betydelig. selv korrigert for økt sysselsetting på 18 %.
Økningen langs "nye E18" er særlig sterk, og var markant også før E18 sto
ferdig. (Pendling på Agder)

Bruttopendling
innpendling+
utpendling)

5 153

ARENDAL 2023

11 280

Endring% brutto pendling "nye E-18 kommuner" 2000-12

Pendling ut og inn av Arendal øker. Fra 10 924 i 2011 til 11 280 i 2012.

Tendensen til å pendle må sees i sammenheng med utviklingen i antall sysselsatte. I 12-årsperioden 2000- 2012 økte antall sysselsatte med arbeidssted i regionen med 18 %. Innpendlingen økte med 39 %, og bruttopendlingen mellom Agder-kommunene økte med 33 %. Siden 2000 har man altså
stadig oftere krysset kommunegrenser på Agder når man beveger seg fra
bosted til arbeidssted.

250 %
200 %
150 %
100 %

Det ser ut til å gå et skille øst for Lillesand. Lillesand har 29 % pendling til
Kristiansand (har steget ca. ett prosentpoeng hvert år de siste år) og som
ifjor kun 3,6 % til Arendal. Grimstad, Froland, Åmli er mhp. pendling mest
vendt mot Arendal. Fra 2011 til 2012 har innpendlingen til Kristiansand økt
med 39,9 % og 27,2 % til Arendal

50 %
0%

Agderkommuner etter størst bruttopendling 2011

25000
Figur 9.

Prosentvis endring brutto pendling etter nye E-18. (Pendling på Agder)

20000

Økningen ser så langt ut til å være mest markant mellom de to tyngdepunktene KRS og Arendal/Grimstad, mens skillet mellom Lillesand og Grimstad/Arendal - som utfra pendletallene å dømme lenge har hatt preg av et
identitetsmessig skille - ser ut til å være i en viss bevegelse.

15000
10000

0

Kristiansand
Arendal
Grimstad
Vennesla
Søgne
Lillesand
Mandal
Songdalen
Froland
Lyngdal
Tvedestrand
Flekkefjord
Risør
Farsund
Lindesnes
Birkenes
Kvinesdal
Evje og…
Marnardal
Gjerstad
Vegårshei
Audnedal
Iveland
Hægebostad
Åmli
Åseral
Bygland
Sirdal
Valle
Bykle

5000

Figur 8. Antall pendlinger over kommunegrensene hver arbeidsdag. (Pendling
på Agder)
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600

334

264

179

134

88

87

53

31

20

19

10

Resten

Lyngdal

Søgne

Vennesla

Mandal

Birkenes

Gjerstad

Åmli

Vegårdshei

Lillesand

Kristiansand

1204

Risør

Froland

2156

Tvedestrand

Grimstad

Pendling inn til Arendal, totalt 5 250 personer(2011) økt med 27,2 % fra
2000

71

Figur 10. Pendling inn til Arendal 2011

Grimstad

Kristiansand

Froland

Tvedestrand

Lillesand

Risør

Søgne

Vegårdshei

Åmli

Birkenes

Evje /
Hornnes

Gjerstad

Mandal

Resten

Pendling ut fra Arendal, 3 418 personer (2011)

1492

763

367

341

198

59

34

29

22

18

18

14

11

52

Figur 11. Pendling ut av Arendal 2011

Bilhold Arendal 2011
1 av 4 husholdninger har ikke bil.


Type husholdning





Husholdninger med 2 barn



Husholdninger med 1 person 38,45 %



2 personer uten barn



3 eller flere personer uten barn



Husholdning med 1 barn



3 eller flere barn



Total

Ingen bil

1 bil



2 biler eller fler

140

817

1 126

3 259

3 556

478

452

2 720

1 744

40

378

1 043

300

1 105

1 130

70

286

476

4 261

8 862

5 997x2=11 994

Figur 12. Bilhold i Arendal.

7

Antall biler i Arendal: 21 164 (2011)
Antall biler pr innbygger: 0,49 (2011)
1 av 4 husholdninger har ikke bil

ARENDAL 2023
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2. Byplanlegging og transportsystem i
Arendal

80 % av veksten innen arbeidsplasser og boliger bør komme innenfor senter
i kategori 1 og 2. I disse områdene bør:

Befolkningen øker. Andelen eldre øker. Befolkningen bor spredt og 72 % bor
i eneboliger. Trafikken har økt og prognosene fram mot år 2040 viser en
økning på 37 %.




Abeidsplasser primært etableres nærmere hovedkollektivpunkt enn 1 km
Boliger etableres nær hovedkollektivpunkt/skole – maks 1,5 km

Byplanlegging og transportsystem må gå hånd i hånd.
Under vises Prinsippskisse for Arendals arealstrategi. Skraverte områder
viser konsentrert utbygging langs kollektivaksene. Pilene skisserer nye forbindelser i transportsystemet. ( Forstudiet for nytt Hovedvegnett i Arendal)

Figur 14. Eksempel knutepunkt





Figur 13. Prinsippskisse for Arendals arealstrategi.

2.1

Knutepunkt i Arendal er under utvikling og defineres i 2 kategorier

1. Arendal – Grimstad
2. Bydelssentra med kollektivstopp, trafikksikker kryssing(rundkjøring), dagligvarehandel og personlig tjenesteyting som f.eks. tannlege, lege, frisør
osv
8

Hoveddelen av nye boliger komme i tilknytning til hovedveinettet og
næringsveksten komme i Sentrum og på Stoa. Vi kan med rimelig stor
sikkerhet si at trafikkproblemene inntreffer tidligere enn beregningen viser. Trafikkutfordringene har allerede oppstått etter etablering av Kunnskapshavna! NTP gir ikke Arendal noe økonomisk stimuli til å utbedre
denne trafikksituasjonen.
Summeres antall arbeidsplasser innenfor et område på 2 km fra sentrum
øst – vest, og ca. 4 km nordover inkludert Stoa og Myra, er ca. 70 % av
arbeids-plassene i Arendal lokalisert her. I samme område er ca. 39 %
av befolkningen bosatt.
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Mindre og sentrale kjøpesenter gir minst
biltrafikk

Figur 15. TØI, Engebretsen, Strand og Hanssen (2010)

9
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4 busser i timen betyr ikke at alle bussene skal komme samtidig til busstoppet. Her er eksempelvis 3 busser på samme busstopp samtidig.
10
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3.1.1 Hvorfor redusere bilbruk

3. Anbefalinger



Utvikling av transportsystemene påvirker reisemiddelvalg. Om vi ønsker at
kollektivtrafikk, sykkel og gange skal overta mer av transportarbeidet, må
disse bli mulige og attraktive konkurrenter til biltrafikken.



3000 flere biler innen 2023 (prognose viser 37 % økning, Forstudiet s. 21)
Ikke fysisk mulig å utvide innfartsveier med ekstra veibaner og kollektivfelt (Kystveien, Barbudalen og Vesterveien)
Bedre framkommelighet for buss
Redusere klimautslipp
De som busser går mer!

Arealutviklingen definerer rammebetingelsene for reiseadferd – muligheter
og preferanser med tanke på hvor man reiser, hvor ofte og med hvilke transportmidler.





Areal og transport må utvikles slik at vi reiser mer kollektivt, går og sykler i
stedet for med bil.

3.1.2 Hvordan redusere bilbruk




Arealbruk må styres mot fortetting, mot biluavhengig lokalisering av funksjoner og styrking av sentrum og knutepunkt/bydelsentra – ikke byspredning.
Kollektivtilbudet må bedres med tanke på frekvens, framkommelighet og
overganger.



Tilby boliger nær arbeidsplasser.
Plassering av skoler og barnehager i forhold til bolig og arbeidsplasser.
Attraktive alternativer til biltransport. (ferje, buss, sykkel, gange)
Utvikle sammenhengende gang- og sykkelveinett. (Sykkelplanen, Byløypa,
Beinveger).

Det må legges bedre til rette for gangtrafikken og sykkeltrafikken.
Noen restriktive virkemidler mot biltrafikk tas i bruk, både fysiske (parkering)
og økonomiske (parkeringsavgifter, trafikantbetaling).

3.1

ARENDAL 2023





Hvordan legge til rette for redusert transportbehov og begrenset bilbruk?

Innføre korttidsparkering på p-plasser på gateplan i sentrum.
Erstatte p-plasser for bil på gateplan med p-plasser for sykkel og MC.
Trafikkantbetaling/rushtidsavgift.

3.2









Status parkering i Arendal

Det er 1 840 parkeringsplasser i fjell i Arendal sentrum.
I tillegg 710 antall parkeringsplasser på gateplan i sentrum.
41 ladbare biler i Arendal (mars - 13, økning på 17,1 % siste kvartal)
42 vanlige ladepunkter i kommunen, 12 i sentrum.
1 hurtiglader, Stoa.
13 gater har reserverte plasser for forflytningshemmede,
6 gater har gratis MC-parkering i sentrum.
Sykkelparkering finnes ved biblioteket, på torget, ved taxiholdeplassen
og utenfor rådhuset. Ingen plasser under tak.

Det er tilstrekkelig med p-plasser for bil i sentrum. Parkeringshusene har god
kapasitet og er sjelden fulle. Parkeringsgebyrene er meget lave sammenlignet med en bussbillett. For gunstige parkeringsmuligheter stimulerer ikke til å
la bilen stå. Når parkeringsarealet i Barbu forsvinner pga. utbyggingen er det
avgjørende at parkeringshusene benyttes. Nytt framtidig p-hus bør legges i
forlengelse av det eksisterende på Tyholmen, med adkomst fra Vestervegen
ved K.S Hansens bygg. Gateparkeringen kan med fordel prioriteres for korttidsparkering bil max 2 timer, el-bil, sykkel, MC og forflytningshemmede.

60 syklister, 60 biler, 60 passasjerer i buss

11
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Arealutviklingen og utviklingen av transportsystemene påvirker hvordan man
kan - og hvordan man faktisk velger - å reise:

Hvordan legge bedre til rette for kollektivtrafikk
og sykkel som transportmiddel





En avgjørende forusetning for Arendals fremtidige vekst og utvikling er et
effektivt transportsystem i og rundt bykjernen.
Trafikkveksten i biltrafikken på byens hovedvegsystem medfører tiltagende
kapasitets- og rushtidsproblemer. Gjennom Nasjonal Transportplan har Stortinget fastlagt at fremtidig økt transportbehov i byregioner skal løses ved
hjelp av kollektivtrafikk, økt sykkelbruk og flere gående.

reise/ikke reise (frekvens)
hvor man reiser (reiselengde)
med hvilket transportmiddel

For eksempel hvor man handler, hvor ofte man handler og hvordan man
kommer seg dit.

3.4

I Arendal betyr dette behov for investeringstiltak på vegsiden (for å bedre
fremkommeligheten for busser) og en omfattende utbygging av et sammenhengende sykkelveisystem. Kommunen har store utfordringer mht. finansiering av et slikt fremtidsrettet transportsystem.








Det bør derfor igangsettes en planprosess (en enkel konseptvalgutredning)
for å kartlegge hvordan transportsytemet bør tilrettelegges for å sikre fremtidens behov mht. nødvendige investeringer i vegsystemet, nødvendige driftstiltak tilknyttet et mer effektivt kollektivtilbud og hvordan dette kan finansieres.





ARENDAL 2023

Hvem er kollektivreisende

Er under 25 år
Kvinner og barn
Eldre, særlig kvinner
Har ikke førerkort eller bil
Har lav inntekt
I Arendal er 11,4 % av befolkningen i alderen 18 – 66 år uføretrygdet

Buss
Ferje
Sykkel
Gange

Kollektivreisende

3.5






Figur 16. Prinsippskisse for kollektivtrafikk Arendal

12

Mål for attraktivt busstilbud

4 avganger pr. time på hovedrutene
2 avganger pr. time på de andre rutene
Økt kapasitet i rushtiden
Flere ruter/avganger til Sam Eyde vgs/idrettsparken
Ekspressrute Grimstad - Arendal
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Arendal er historie – Arendal skaper historie
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3.5.1 Utfordringer for buss







ARENDAL 2023

Dårlig framkommelighet i rushtidene – samme vei som bilene
Manglende sanntidsinformasjon
Økt service hos sjåfører
Punktlighet
Godt kollektivtilbud til store arbeidsplasser som Sykehuset, Fylkeshuset,
Stoa, Sam Eyde vgs
Dårlig kvalitet på en del holdeplasser



Av totalt 204 000 som årlig tar ferge, vil så mange som 180 000
personer sannsynlig velge privatbil som sitt alternativ hvis ferjene
ikke går – dette vil gjøre køene inntil 1 km lengre.
Fergene er viktige i kollektivtrafikken, og sparer det offentlige for store
utgifter hvert år.

3.6.1 Utfordringer for ferjene








Svak økonomi i ferjeselskapene.
Økt offentlig støtte betyr anbud.
Gamle ferjer, ikke universelt utformet
Dårlig koordinerte ruter og billettsystem med buss.
Manglende sykkel- og bilparkering i nærheten av noen ferjeleier
Dårlig kvalitet på venteplasser
Utfordring å bevare M/S Kolbjørn som kulturminne i en anbudsrunde!

3.6.2 Løsninger for ferjene





Fergene må bli en del av kollektivsystemet
Bedre interaksjon mellom buss og ferge
Flere fergeleier ved framtidige befolkningssentra i Tromøysund.
Universelt utformete ferjer og ferjeleier.

I Arendal kjører 2 hybridbusser.

3.5.2 Løsninger for buss







Attraktiv opplevelse på reisen
Bedre rutetilbud mellom knutepunkter
Sanntidsinformasjon
Park&ride for både bil og sykkel
Utleiesykler på knutepunktene.
Koordinering både billett og avgang med ferje

3.6




Mål for ferjene
Tromøyferga og M/S Kolbjørn

Attraktiv reiseopplevelse til jobb, skole og fritid.
Bidra til et levende sentrum, lokalsamfunn og kulturhistorie.
Reduserer biltrafikk
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Hvordan legge til rette for økt fysisk aktivitet til
og fra byen?



Prioritere vanlige syklister og barn til skolen.
o Sykle til jobben, Beintøft, Sykkelbyen Arendal





Gjøre sykkelturen tidsmessig konkurransedyktig med bilturen
Skille syklende fra gående med separate anlegg
Økt sykkelbruk = bedre folkehelse



ARENDAL 2023

Legge til rette for trygg skoleveg så 80 % av barn og unge skal sykle eller
gå til skolen.
Bidra til at det blir trygt og mer attraktivt å sykle i Arendal gjennom et
godt tilrettelagt sykkelveinett.

Sykkeltelling på vei inn til byen!

3.7.2 Utfordringer sykkel






Sykkelbanen på His.

3.7.1 Mål for sykkel

Finansiering – bl.a. bypakke, trafikksikkerhetsmidler
Attraktiv, trygg og flere sykkelparkeringsplasser
Vedlikehold sommer og vinter
Bakkebyen Arendal
Lite sammenhengende sykkelstier

3.7.3 Løsninger for sykkel








Figur 17. El-sykkel ble lansert på Byplancafé i mars 2012.



Øke sykkeltrafikken i Arendal fra 5 % til 10 % av alle reiser.
14

Utlån og ladestruktur for El-sykkel
Tryggere og flere sykkelparkerings-plasser
Sykkelparkering ved skoler, arbeidsplasser, serviceomåder og
knutepunkt.
Feiing og vedlikehold av sykkelstier
Økonomi – bypakker, ATP, KVU
Årlig prioritering i budsjett
Sammenhengende sykkelstier
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Størst potensiale innenfor 3 km!

”SKAL ARENDAL LYKKES MED Å BLI EN
SYKKELBY OG FÅ DEN STORE ØKNINGEN I SYKKELBRUK SOM VI ØNSKER ,
ER EL - SYKKEL ENESTE ALTERNATIV ”.

Agderposten 27.4.2012

Figur 18. Hovedplan for sykkeltrafikk Arendal. Kommunedelplan for sykkel i Arendal 2011

Eksempel på sykkelparkering - Drammen kommune
15
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Mål for gående

3.9


Øke andel gående til og fra jobb og skole
Øke kombinasjonen gående og kollektivtransport.
Kort avstand til bussholdeplassen.









3.8.1 Utfordring gående






Vintervedlikehold
Manglende kjennskap til gangavstander og snarveier (skilt og merking)
Mangler sammenhengende gangstier
Bratte bakker og dårlige trapper
Lite stimulerende omgivelser

Løsninger gående

Kampanjer , informasjon, skilting og nye gangveger
o Beintøft – gå og sykle til skolen-aksjon
o Gå og kollektivreise/Jeg kjører grønt-aksjon
Skille gående fra syklende
Trygt og hyggelig på gåturen
God belysning
Universell utforming
Gangkart
Beinveg
Byløypa

Figur 19. Skilting av beinveier
Figur 20. Gangavstander med tidsanvisning
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4. Tabeller
Tettstedsareal i prosent av landarealet i forskjellige kommuner.
SSB 1. januar 2012. Tabellen viser antall bosatte i og areal av tettsteder, samt den prosentvise endringen i det siste året.
Folkemengde og areal i tettsteder. Kommune. 1. januar 2012
Folkemengde

Areal, km
I kommunen

I tettsted

Prosent endring 2011-2012

I kommunen

Med stedfestet
adresse i tett1
sted

111 495

78 044

70,2

9 159

71,03

0,78

1,31

2,07

2,29

Risør

6 899

4 532

65,9

193

3,47

1,8

0,41

-0,07

0

Grimstad

21 301

17 916

84,3

304

15,87

5,23

2,3

2,35

0,89

Arendal

42 801

35 957

84,2

270

29,93

11,09

1,35

1,28

0,77

Gjerstad

2 478

676

27,3

322

1,19

0,37

-0,76

-1,02

2,59

Sarpsborg

53 333

48 697

91,5

406

35,08

8,65

1

1,02

0,29

Skedsmo

49 698

48 445

97,8

77

22,05

28,61

1,94

1,85

0,87

Oslo

613 285

608 013

99,7

454

136,38

30,04

2,35

2,28

0,09

Drammen

64 597

63 054

97,9

138

25,25

18,37

1,6

1,53

0,24

Larvik

42 947

35 961

83,9

534

24,79

4,64

0,72

0,56

0,81

Skien

52 509

47 138

89,9

779

31,28

4,01

0,83

0,73

0,45

Kristiansand

83 243

80 079

96,5

276

41,2

14,9

1,03

1,13

1,58

Aust-Agder

Andel med
stedfestet
adresse i tett1
sted. Prosent

2
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Andel i
tettsted

Folkemengde i
kommunen

Folkemengde
med stedfestet adresse i
tettsted

Tettstedsareal
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18 bud for attraktiv og konkurransedyktig kollektivtransport
Bud 1: Du skal gjøre det enkelt, lett og trygt for alle å reise kollektivt
Bud 2: Du skal lage ett reisenettverk for hele regionen som er enkelt for alle å bruke
Bud 3: Du må ta på alvor at omstigning er en nødvendig del av kollektivtransporten
Bud 4: Du skal sørge for optimal avstand mellom avgangene
Bud 5: Du skal satse helhetlig på noen stamlinjer
Bud 6: Du bør foretrekke å ha en linje pr strekning
Bud 7: Du skal gi bussen full fremkommelighet
Bud 8: Du skal sørge for optimal avstand mellom stoppestedene
Bud 9: Du skal la bussen gå rett fram
Bud 10: Du skal gi bussen plass i et bilfritt sentrum
Bud 11: Du skal sørge for topp tilgjengelighet til stamlinjer og knutepunkter
Bud 12: Du skal lage lange pendellinjer
Bud 13: Du bør sørge for takting i knutepunkter
Bud 14: Du skal bygge funksjonelle holdeplasser med kvalitet
Bud 15: Du skal velge kjøretøyer som er tilpasset oppgaven
Bud 16: Du skal ta betalt i forhold til kvalitet
Bud 17: Du bør aldri tro at tingene ikke kan gjøres enda bedre
Bud 18: Du kommer ikke til Soria Moria når du kjører med bil i feil retning
TØI, Gustav Nielsen, 2009
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5. Kollektiv-, gang- og sykkelbasert arealutvikling gir redusert biltrafikk

Lokalisering som
minimerer
reisevei

Satsing på
kollektivtrafikk/ gange
og sykkel i
stedet for
vei/bil

Kortere
reiser

Mindre biltrafikk

Mer sentral
lokalisering

Mer kollektiv- tilgjengelig
lokalisering

Lavere bilandel

Lokalisering = arealutvikling
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