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1.

INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
I forbindelse med en pågående detaljregulering av Pusnes utenfor Arendal, er Rambøll engasjert
for å utarbeide en trafikk og mobilitetsplan av tiltaket. Vurderingen beskriver dagens situasjon,
beregner fremtidig trafikk og trafikkendring, samt beskriver trafikale konsekvenser av tiltaket.
Den tar også for seg forslag til tiltak som fremmer reiser med kollektiv, sykkel, og gange, samt
bidrar til å begrense bilbruk over tid.
1.2 Planområdet
Planområdet ligger på Tromøya og rett sørøst for Arendal sentrum. Planområdet omfatter et
større område mellom Pusnesbukta og Fjellvig. Lokalisering av planområdet er vist i figur .
Planområdet består i dag av store arealer nedlagt industri med lager. Lokalene brukes av en
båtforhandler samt noen mindre næringsdrivere, blant annet håndverksvirksomheter. Pusnes
gård, tre eneboliger, en nedlagt barnehage og et stort parkeringsareal ligger også innenfor
planområdet. Sørlige del av planområdet er regulert til parkering, båtopplag og marina, mens
nordlige del ikke er regulert.

Figur 1 Plassering av planområdet i Arendal. Kartutsnitt: Finn.no
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1.3

Overordnede føringer

1.3.1
Regional plan i Arendalsregionen
Målet i regional plan for samordnet areal- og transportplanlegging i Arendalsregionen, er å
begrense veksten i personbiltrafikken, og få mer persontransport over på kollektiv, gang og
sykkel. Videre jobbes det for et utbyggingsmønster som reduserer transportbehovet med bil.
Dette innebærer satsing på utvikling av by - og kommunesentra samt prioriterte bydelssentra og
tettsteder.
1.3.2
Kommuneplan
Kommuneplanens samfunnsdel (2020-20303) beskriver en satsing på grønn mobilitet som skal gi
bedre kollektivtilbud, redusere utslipp fra transport og gjøre fritidsaktiviteter mer tilgjengelig for
alle. Her skal det legges til rette for redusert transportbehov og langt mer bruk av kollektive
løsninger, sykkel og gange. Videre skal det legges til rette for en rask overgang til utslippsfri
transport.
Kommuneplanens bestemmelser har krav og retningslinjer for bil- og sykkelparkering.
For sykkel skal det etableres minst 1,5 plass/ boenhet i bygg med 3 eller flere boenheter, minst
1,0 sykkelplass/100 kvm BRA forretning, og minst 2,0 sykkelplasser/100 kvm BRA kontor. Minst
50 % av plassene bør plasseres i umiddelbar nærhet av inngangsparti, dersom de skal være
utendørs på bakkeplan. Det skal tilstrebes overbygg på utendørs sykkelparkeringsplasser,
fortrinnsvis minst 30 % av plassene.
I oppstartsmøtet for reguleringsplanen for Pusnes mente kommunen imidlertid at fokuset mot
klimavennlig planlegging bør tilsi at det legges opp til 2 p-plasser for sykkel per boenhet.
For bil sier kommuneplanens bestemmelser at det ved nyetablering, så skal enkeltbygg med 25
boenheter eller mer, innfri krav om samlet parkering innomhus, i fjell og/eller under bakkeplan.
For bygninger med mer enn 1000 kvm BRA skal maks 50 % av parkeringsplassene anlegges på
bakkeplan. Følgende minstekrav gjelder for bilparkering ved byggesaker i uregulerte områder:
▪
Minst 2 plasser per enhet i enebolig/tomannsbolig
▪
Minst 1 plass per hybel
▪
Minst 1,5 plasser per enhet i rekkehus, kjedebolig og småhus inntil 4 boenheter
▪
Minst 1,25 plasser per enhet i leilighetskompleks over 3 boenheter.
I oppstartsmøtet for reguleringsplanen for Pusnes ble det imidlertid enighet om at det heller skal
legges opp til en maksnorm, og det 1,2 p-plasser for bil per boenhet. I tillegg bør det legges opp
til bildelingssystem.
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2.

PLANER FOR UTBYGGING
2.1 Planforslaget
Planforslaget legger opp til at alt industriareal skal rives, men båtforhandleren skal bli værende i
dagens «Sveisehall». Pusnes gård er ikke i bruk i dag, men planlegges bevart for fremtidig ny
bruk, eventuelt som hotell, restaurant eller med utleie-leiligheter. Eneboligene som er på
planområdet i dag og barnehagen er planlagt revet for å gi plass til ny bebyggelse, i hovedsak nye
boliger, men også ny barnehage, matbutikk og annen næring. Båtplassene ved Fjellvig er antatt
bevart i planforslaget og fergekaia på Skilsøy er foreslått flyttet til Pusnes. Skilsøveien vil fortsatt
være adkomstvei inn til planområdet. Figur 1 viser den foreløpige situasjonsplanen for
planområdet med ny bebyggelse og flyttet fergekai til Pusnes fra Skilsø.

Figur 1 Foreløpig situasjonsplan fra planforslaget. Kjøreadkomster markert med blå piler. Kilde: TAG Arkitekter.

4/20

Rambøll - PUSNES

Boligbebyggelse og parkering
Antall kvm BRA

31 055

Antall rekkehusenheter

55

Antall leiligheter

517

Antall bilparkeringsplasser

739

Antall sykkelparkeringsplasser

Ca. 1 140*

*) Ikke angitt i planforslaget, men basert på kommunens ønske om 2 p-plasser for sykkel per boenhet.

Øvrig bebyggelse og parkering
Hotell eller utleieleiligheter
Antall rom eller enheter: 28
Parkering: Ca. 20 bilparkeringsplasser
Barnehage
Antall kvm: 862 kvm BRA
Parkering: 8 bilparkeringsplasser
Forretning og næring
Antall kvm: 1 537 kvm BRA
Parkering: 49 bilparkeringsplasser

I hovedsak all parkering etableres i p-kjeller. Noe parkering på bakkeplan etableres i forbindelse
med forretning, og ved forslag til ny fergekai. Det vil også legges opp til noe gateparkering, og
antallet parkeringer ved Pusnes gård vil opprettholdes.
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3.

DAGENS SITUASJON
3.1 Områdebeskrivelse
Planområdet ligger nordvest på Tromøya og ligger omringet av boligbebyggelse og natur. Omtrent
1,5 km øst for planområdet ligger Roligheden barne- og ungdomsskole skole. Videre østover
finnes flere matbutikker og barnehager.
3.2 Dagens trafikkgenerering til planområdet
For å anslå dagens trafikk til planområdet er det brukt erfaringstall, skjønn og antakelser fra
tidligere og tilsvarende vurderinger, se tabellen nedenfor. I tabellen oppsummeres anslått trafikk
til planområdet i dag.
Tabell 1 Anslått trafikk til planområdet i dag.

Formål
Eneboliger (3 stk)
Båtforhandler

Bilturer per døgn
YDT
ÅDT*
12
12
30
27

Øvrige næringsdrivende
Trafikk til båtplasser

12
35

11
32

Dagens trafikk til planområdet

89

80

Kommentar til anslag
Lagt til grunn 4 bilturer per bolig.
Bedriften har 21 ansatte, maks 10 av
disse er antatt være på jobb i løpet av en
dag. 2,5 bilturer per ansatt og dag. Pluss
5 bilturer for øvrig transport og besøk.
Anslag
70 Båtplasser, antar 50 % brukes av
nære beboere som ikke belaster området
med flere bilturer. 50 % i bruk og 2
bilturer per plass.
Gjelder for en gjennomsnittlig dag i
sommerhalvåret når båtplassene er i
bruk.

* For omregning fra yrkesdøgntrafikk (YDT) til gjennomsnittlig døgntrafikk over året (ÅDT), er forholdstall YDT x 0,9 benyttet.

Dagens trafikk til planområdet er anslått til 80 bilturer per døgn (ÅDT). Ikke alt vil bli borte etter
utbygging på Pusnes og Fjellvig. Trafikken til båtplassene og båtforhandleren antatt å bli
værende.
3.3 Vegforhold og trafikkdata
Tvers gjennom planområdet går Skilsøveien (FV409) som er eneste bilvei inn til Pusnes. Både
arealet nord og sør for veien har adkomst fra fylkesveien. Sikten i adkomstene anses som god.
Fartsgrensen i Skilsøveien forbi planområdet er 50 km/time og er skiltet som forkjørsvei. Rett
etter planområdet og videre helt ut til enden av Skilsøy er det skiltet 30 km/time. Skilsøveien
vestover fører til Tromøybrua som er eneste bro fra Tromøya til fastlandet. Fartsgrensen i veien
varierer mellom 40-60 km/time.
Trafikkmengder er vist i figur 2. Trafikktallene er hentet ut ifra nasjonal vegdatabank (NVDB,
Vegkart) og er registrert i 2018. Disse tallene er basert på periodiske tellinger fra utvalgte
tellepunkter og er deretter fordelt på hele vegstrekninger. Det er derfor en stor usikkerhet i disse
tallene. Det er lite realistisk at ÅDT ute på Pusnes er 1700 kjøretøy i døgnet med bakgrunn i
beregningen i kapitlet ovenfor. Her antar vi snarere (basert på antallet boliger lenger ut mot
Skilsøy) at ÅDT ligger rundt 4-500 bilturer per døgn. Det har ikke vært aktuelt å gjennomføre
telling av trafikken for å kontrollere dette på grunn av Covid-19-pandemien.

6/20

Rambøll - PUSNES

Figur 2 Trafikkmengder i dagens situasjon, med tungtrafikkandeler i parentes. Kartutsnitt: Finn.no

3.4 Gående og syklende
Det er lite tilrettelagt for gående og syklende innenfor planområdet i dag. Planområdet består i
stor grad av store åpne parkerings- og asfaltplasser. I Skilsøveien er det tilrettelagt med ensidig
fortau. Fortauet avsluttes i veien vest i planområdet, men fortsetter helt ut til Tromøybrua og
videre inn på fastland. Fortauet er noe smalt enkelte plasser. Det er ikke noe tilrettelagt
gangkryssing over Skilsøveien i planområdet i dag.
Det er heller ingen egen tilrettelegging for syklende langs fylkesveien ute ved Pusnes. Etter
Revesandveien og østover, overgår fortauet til kombinert gang- og sykkelvei. Terrenget i området
er noe kupert, noe som kan påvirke attraktiviteten til å både gå og sykle.
Avstanden til skolen fra planområdet er noe langt. Dette gjør det nærliggende å tenke at en større
andel av skolebarna blir kjørt til skolen enn om skolen hadde ligget nærmere Pusnes. Det antas
dog at flere går eller sykler, spesielt i sommerhalvåret. Det er tilrettelagt med opphøyd gangfelt
ved overgangen til skolen.
3.5 Trafikkulykker
For å beskrive ulykkessituasjonen er det gjort uttak av politiregistrerte trafikkulykker med
personskade fra NVDB for de siste 10+1 årene (2009-2019). År 2009 er tatt med fordi det da
skjedde en alvorlig ulykke. Lokasjoner og skadegrad er vist i figur 3.
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Figur 3 Lokasjon og skadegrad for ulykker i veinettet nært tilknyttet planområdet. Kilde: NVDB. Kartutsnitt:
Finn.no

Det er ikke registrert noen ulykker innenfor planområdet, men det har skjedd 3 ulykker 150-200
meter unna. MC-ulykken der involverte ble alvorlig skadd skjedde i 2009 da enslig kjøretøy veltet
i kjørebanen. Ulykken skjedde i krysset Skilsøveien x Revesandveien. Det var dårlig sikt og våt
kjørebane dagen ulykken skjedde, noe som kan ha innvirket på ulykkessituasjonen. I samme
kryss har det skjedd en sykkelulykke. Ulykken var en kollisjon mellom en syklist og en personbil.
Ulykken skjedde i 2019 ved kryssede kjøreretninger uten avsvinging. Fotgjengerulykken skjedde
litt lenger øst for krysset, i 2010 og skjedde da fotgjenger gikk langs kjørebanen.
Ulykkessituasjonen avviker ikke fra den som er forventet på veier av samme type og
trafikkmengde. Antall ulykker totalt sett er på lik linje med sammenlignbare områder.
3.6 Kollektivtilbud
Det er lokalisert tre bussholdeplasser i nærheten av planområdet, Skilsø -, Fjellvig og Pusnes.
Disse betjenes av linje 103 Tromøy Vest – Arendal – Hisøy og har avgangsfrekvens 1 gang i
timen. Bussholdeplassen Fjellvig ligger i planområdet. De tre bussholdeplassene ligger med ca.
300-400 m avstand mellom. Mellom Pusnes og Arendal tar det ca. 30 minutter med buss.
Skilsø fergekai ligger vest for planområdet og betjenes av ferge 103 Tromøya – Arendal – Hisøy.
Ferja har avgangsfrekvens på 30 minutter. Mellom Skilsø og Arendal tar det ca. 5 minutter med
ferge. Ferga seiler til Hisøy på forespørsel. Fra Arendal til Hisøy tar det ca. 5 minutter med ferge.

8/20

Rambøll - PUSNES

Fra Tyholmen fergekai (Arendal) til Arendal bussterminal tar det 5 minutter å gå. Herfra går det
både lokal- og regionalbuss. Langdistansebusser går fra Harebakken som nås fra Arendal
bussterminal med lokalbuss. Mellom Tyholmen fergekai og Arendal stasjon tar det ca. 15 minutter
å gå eller ca. 5 minutter å sykle. Fra stasjonen går Arendalsbanen mellom Nelaug og Arendal. Det
er togforbindelse fra Arendal til de fleste togavganger på Sørlandsbanen.
Kollektivtilbudet med buss til Pusnes er i dag begrenset, men med ferga øker attraktiviteten å
reise kollektivt mellom Arendal sentrum og Pusnes.
3.7 Parkering
Det er i dag mye parkering på planområdet. Ut ifra opptelling fra kart ble det funnet
bilparkeringsplasser til ca. 200 biler sør for fylkesveien. Det ble også funnet båtplasser til minst
70 båter. Nord for fylkesveien er det flere store og mindre asfaltflater tilknyttet den nedlagte
industrien. Disse flatene kan potensielt brukes til parkering, men er ikke oppmerket. Det er
dermed usikkerheter rundt hvor mange parkeringsplasser det er på arealet i nord.
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4.

BEREGNING AV NYSKAPT TRAFIKK
4.1 Metode for beregning
For å vurdere de trafikale konsekvensene av planforslaget brukes reisevanedata og erfaringstall
for å beregne hvor stor den nyskapte trafikken blir og hvor mange bilturer som må avvikles til/fra
planområdet. Beregningene vil også vise potensialet for nyskapte turer med andre
transportformer enn bil.
Utgangspunktet er historiske data om hvor mye trafikk de ulike utbyggingsformålene bolig,
næring og barnehage vil skape. Dette kan regnes ut på ulikt vis, enten med bakgrunn i
erfaringstall fra tilsvarende virksomheter/områder, erfaringer med parkeringsrestriksjoner eller
med bakgrunn i reisevanedata. Disse utregningene kan gi ulike svar på hva man kan forvente å få
av bilturer til/fra området.
For planområdet på Pusnes er det valgt å ta utgangspunkt i reisevanedata. Dette er hentet fra
den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) og utvalg for Arendalsregionen fra 2013/14 som ble
sammenstilt i en rapport fra Urbanet Analyse (2015). For å beregne antallet personturer som
planområdet skaper knyttet til bolig er det også hentet data fra statistisk sentralbyrå om antallet
personer per boligtype i Arendal (SSB 2019). Antallet bilturer regnes deretter frem ut fra den
faktiske reisemiddelfordelingen i Arendal.
For beregning av bilturer til øvrige formål er det brukt både erfaringstall, skjønn og antakelser,
som også er kontrollert med en beregning basert på tilgjengelige parkeringsplasser.

4.2 Beregning av personturer per boenhet
I RVU for Arendal 2013/14 angis det at det gjennomsnittlige antallet turer per person er 3,16.
SSB angir antallet boliger per type, og hvor antallet personer per boligtype. Dette sammen gir oss
en beregning av antallet personturer per bolig (alle turer uavhengig transporttype).
Tabell 2 Data for boligtyper og personer per bolig i Arendal 2019 hentet fra SSB.

Boligtype
Boligblokk
Rekkehus/Småhus
Tomannsbolig
Enebolig

Antall
boliger

Antall
personer

Antall personer
per boenhet

2028
2266
1369
13737

2861
4035
2664
32846

1,4
1,8
1,9
2,4
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Tabell 3 Beregning av antallet personturer per bolig på Pusnes.

Boligstørrelse
2-roms
3-roms
4-roms
5-roms og rekkehus

Personturer
per yrkesdøgn
og boenhet
4,5
4,5
5,0
5,6

4.3 Reisemiddelfordeling
Figuren nedenfor viser reisemiddelfordeling for Arendal i 2013/14 (Urbanet analyse, 2015).
Bilandelen hadde da økt 10 % i Arendal siden 2009 da den foreliggende reisevaneundersøkelsen
ble gjennomført. Nyere data for Arendal fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2018 er ikke
tilgjengelig, men på nasjonalt nivå har bilandelen holdt seg relativt stabil med en liten nedgang.
Med dette som bakgrunn er det derfor valgt å legge seg på nivå med bilandelen i 2013/14 for
Arendal tilsvarende for Pusnes, det vil si en bilførerandel på 66% på daglige reiser.
Ut ifra fordelingen mellom bilfører og bilpassasjer er bilbelegget beregnet til 1,12 personer per
bil.

Bil, som
passasjerer
8%

Annet
3%

Gange
15 %
Sykkel
4%
Kollektiv
4%

Bil, som fører
66 %
Figur 4 Reisemiddelfordeling i Arendal 2013/14.

4.4 Beregning av fremtidig biltrafikk for bolig
Antallet personturer og bilturer per yrkesdøgn, samt antallet bilturer per gjennomsnittsdøgn er
beregnet ut fra tabell 3 og figur 4. Resultatet presenteres i tabell 4 som viser antall turer til og fra
planområdet tilknyttet bolig etter full utbygging.
Beregningen av antallet bilturer angir trafikkbelastningen per yrkesdøgn (YDT). For omregning til
gjennomsnittlig døgntrafikk over året (ÅDT), er forholdstall YDT x 0,9 benyttet.
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Tabell 4 Beregnet antall person- og bilturer (YDT og ÅDT) til bolig på planområdet.

Type
bolig
2-roms
3-roms
4-roms
5-roms
Rekkehus
SUM

Antall
boenheter

Antallet personturer
per yrkesdøgn

Antallet bilturer
per yrkesdøgn
(YDT)

Antallet bilturer per
gj. snittsdøgn (ÅDT)

129
98
213
77
55
572

575
437
1074
433
309
2829

412
313
762
305
218
2010

371
282
686
275
196
1809

Antall personturer til/fra planområdet vil altså bli ca. 2 830 per yrkesdøgn. Med
reisemiddelfordelingen tilsvarende i 2013/14, vil tiltaket generere opp mot ÅDT 1 810 bilturer per
døgn. I dette regnestykket inngår både bilturer for beboere i området og for besøkende til
beboerne. I tillegg til dette kommer også bilturer i forbindelse med renovasjon. Det antas ca. 10
bilturer per døgn ekstra på årsgjennomsnittet som følge av dette.
Legger vi til grunn en antakelse om at 15 % av boligtrafikken avvikles i rush på hverdager, vil det
gis en maksbelastning på 273 bilturer per time.

4.5 Beregning av fremtidig biltrafikk for øvrige formål
Statens vegvesens håndbøker og rapporter fra PROSAM har en del erfaringstall for turgenerering
for øvrige formål. Erfaringstallene suppleres med eget skjønn og erfaring opparbeidet fra mange
år med tilsvarende vurderinger. Bruk av erfaringstall er beheftet med usikkerhet og derfor brukes
gjerne tall som er noe høye, men likevel reelle.
Nedenfor presenteres erfaringstallene i beregningene for hotell, barnehage, kontor, næring og
forretning. Bak erfaringstallene er det noen antakelser som er forklart i samme tabell. En viktig
antakelse som er lagt til grunn for beregning av biltrafikk til øvrige formål, er effekten av sambruk
Vi antar at mange som bor i området, også handler og går i barnehagen her. I tillegg antas det at
det også er en del beboere som også arbeider der. På grunn av dette sambruk er det derfor gjort
en reduksjon på alle formål unntatt for hotellet.
Tabell 5 Grunnlag og antakelser for beregning av biltrafikk for øvrige formål.

Hotell/Utleieleiligheter

Antall
kvm BRA
3209
(28 rom)

Erfaringstall
(per yrkesdøgn)
2,9 bilturer per
rom

Reduksjon for
sambruk i området
Ingen reduksjon

Barnehage

862

-50 %

Kontor og
øvrig næring
Forretning og
butikk

1979

45 personturer per
100 kvm
8 bilturer per 100
kvm
45 bilturer per 100
kvm

Formål

1537

Kommentar
Antar gjennomsnittlig
belegg på 50 % (høyt
anslag).
Reisemiddelfordeling
som angitt i figur 2.

-50 %
-50 %

Det er også valgt å gjøre en beregning basert på de tilgjengelige parkeringsplassene til øvrige
formål. For å gjøre dette er antakelsene i tabellen på neste side lagt til grunn.
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Tabell 6 Grunnlag og antakelser for beregning av biltrafikk for øvrige formål basert på tilgjengelig parkering.

Hotell/Utleieleiligheter

20

Belegg
på pplassene
60 %

Barnehage

8

100 %

Næring og
forretning

49

60-80 %

2,5 bilturer per
ansatt, 2 bilturer
per besøkere

Fergekai

20

80 %

Gateparkering

Ca. 10

90 %

3 bilturer per pplass
4 bilturer per pplass

Formål

Antall
p-plasser

Erfaringstall
(per yrkesdøgn)
2,5 bilturer per
ansatt, 3,5 bilturer
per besøkere
2,5 bilturer per
ansatt, 4 bilturer
per foresatt

Kommentar
Parkering som i dag, antar at
halvparten brukes av ansatte hvis
hotell.
Antar at halvparten brukes av
ansatte. Antar 1,5 times tid for
levering om morgenen og 1,5 times
til for henting om ettermiddagen.
Hver henting/levering tar 10 min.
Antar at 10 % brukes av ansatte og
at disse har 80 % belegg.
Resterende brukes av besøkere, men
har 60 % belegg. Hver p-plass for
besøkere brukes 5 ggr i løpet av en
dag.
I hovedsak ferge-reisende, men kan
også brukes av besøkere.
I hovedsak brukt av besøkere.

Basert på tabellene og antakelsene ovenfor er det beregnet følgende trafikkbelastning for de
øvrige formålene som planlegges utbygget i planområdet. Tabellen viser både utregningen basert
på erfaringstallene i tabell 5 og basert på tilgjengelige parkeringsplasser, tabell 6:

Tabell 7 Beregnet biltrafikk for øvrige formål.

Formål
Hotell/Utleieleiligheter
Barnehage
Kontor og
øvrig næring
Forretning og
butikk
Fergekai
Gateparkering
SUM

Antallet bilturer per
yrkesdøgn (YDT)
41

Antallet bilturer per
gj.snittsdøgn (ÅDT)
37

ÅDT basert på
tilgjengelige p-plasser
35

128
79

115
71

139

346

311

247 (både kontor og
butikk)

48
0*
642

43
0*
577

43
32
496

* Gateparkering er satt til null da de er medregnet i summen for øvrige formål når beregningen gjøres basert på erfaringstall
(tabell 5). Når beregningen gjøres basert på tilgjengelige parkeringsplasser kommer de derimot som tillegg.

Det er beregnet at hotell, barnehage, kontor, næring og forretning, samt trafikk til/fra fergekai
totalt vil generere ÅDT ca. 580 bilturer per døgn. Sammenlignet med beregningen av bilturer
basert på tilgjengelig parkering (ÅDT ca. 500) er dette noe høyere antall bilturer per døgn. Dette
forklares av at antallet parkeringsplasser for næringsformålene virker begrensende på
bilturproduksjonen. Det er likevel valgt å legge til grunn beregningen basert på erfaringstallene da
dette gir et robust anslag.
Det legges til grunn at ca. 25 % av trafikken til/fra barnehagen avvikles i makstimen, og at ca. 20
% av næringstrafikken og øvrig trafikk genereres i makstimen. Dett gir en maksbelastning på ca.
120 bilturer i timen for øvrige formål enn bolig.

13/20

Rambøll - PUSNES

4.6 Oppsummering beregnet fremtidig biltrafikk til planområdet
I tabellen nedenfor oppsummeres beregnet fremtidig biltrafikk til og fra planområdet. Tabellen
inneholder også estimert trafikk til planområdet i dag, ref. kap. 3.2. Dette inkluderer trafikk til/fra
båtforhandler og øvrige næringsdrivende på Pusnes, trafikk til et par eneboliger og trafikk til/fra
båtplassene på Fjellvig (ikke trafikk til/fra dagens fergekai på Skilsø).
Tabell 8 Dagens og fremtidig biltrafikk til planområdet.

Bilturer per døgn (ÅDT)
Bolig
Øvrige formål
SUM fremtidig trafikk
Dagens trafikk til planområdet

1 820
580
2 400
80

Planforslaget er beregnet å generere ca. 2 400 bilturer per døgn etter full utbygging. I tillegg
kommer trafikk til/fra båtplassene som er antatt å bevares (ca. 30 bilturer per sommer/vårdøgn).
Dette er en betydende økning fra trafikken til/fra planområdet i dag.
Beregnet trafikk er et robust anslag for å synliggjøre mulige trafikale konsekvenser av tiltaket ved
full utbygging. Dersom man klarer å få til endrede reisevaner vil bildet kunne se annerledes ut.
Mer om dette i kap. 6.
4.7 Fordeling av turer på øvrige transportslag
Foran er antallet bilturer beregnet etter full utbygging på Pusnes ut fra den faktiske
reisemiddelfordelingen. Nedenfor vises hvordan personturene (per døgn) for bolig vil fordeles på
øvrige transportslag.
Figuren viser at en betydende andel av turene til/fra Pusnes vil foregå med bil hvis vi legger til
grunn dagens reisevaner. Her finnes det stor potensiale for å endre på fordelingen ved å legge til
rette for mer kollektivbruk, sykkel og gange. Forslag til tiltak for å oppnå dette beskrives i kap. 6.

2500
2093
2000

1500

1000

500

424
113

113

Sykkelturer

Kollektivturer

0
Gangturer

Bilturer (både
som passasjerer
og fører)

Figur 5 Beregnet antall turer per døgn og transportslag for boligutbyggingen på Pusnes.
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5.

TRAFIKALE KONSEKVENSER
5.1 Fordeling av biltrafikk i vegnettet
Den beregnede fremtidig biltrafikken (ÅDT 2 400) som følge av utbygging på Pusnes i kapitlet
foran, er forventet å fordele seg i vegnettet mot Tromøybrua.
For å vurdere hvor mye av trafikken som også vil kjøre over Tromøy bru er det hentet ut
informasjon fra transportmodellen RTM. Modellen viser at 84 % av trafikken fra Pusnes kjører
over brua i dag. Da kan det diskuteres om alle nye boliger skaper ny trafikk over Tromøybrua. I
henhold til markedsundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med detaljreguleringen for
Pusnes, ble det vurdert at 24 % av de som er mulige kjøpere av ny bolig på Pusnes, allerede er
Tromøybeboere, og dermed allerede er trafikkgenererende over brua. Men når eksisterende
boliger selges vil de naturlig nok også få nye kjøpere. Så selv om det vil skje en del intern flytting
på øya, vil det tross alt bygges et stort antall nye boliger på Pusnes, som i forhold til eksisterende
antall boliger på Tromøya vil kunne øke befolkningen her merkbart. Uansett om disse flytter til
Pusnes eller til solgte boliger andre steder på Tromøya vil det være tilflyttere med bil fra
fastlandet, som også i stor grad arbeider der. Med bakgrunn i dette er det derfor valgt å legge til
grunn at 84 % av den nyskapte trafikken fra Pusnes også trafikkerer Tromøybrua.
I figur 6 vises ÅDT inkludert den nyskapte trafikken og fordelingen langs fylkesveien mot Tromøy
bru. I parentes vises endringen i forhold til dagens ÅDT.

Figur 6 ÅDT langs fylkesveien mot Tromøybrua etter fordeling av den nyskapte trafikken med full utbygging på
Pusnes. Tall i parentes viser endring i forhold til dagens ÅDT.
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Som beskrevet i kap. 3.3 er dagens ÅDT fra tilgengelige kilder ikke helt realistisk for
Pusnesområdet. Dagens ÅDT er derfor noe justert nærmest planområdet mot et mer realistisk
nivå.
For å synliggjøre planforslagets konsekvenser er det derfor anbefalt å gjøre en trafikkregistrering
når trafikksituasjonen etter Covid-19 stabiliserer seg mot normale nivåer.
Som en følsomhetsbetraktning er det sett på en trafikkfordeling mer i detalj ved Pusnes med to
ulike utgangspunkt. En med utgangspunkt i dagens ÅDT fra Vegkart, og en fra en antakelse om
dagens ÅDT basert på opptelling av boliger og registrering av annen aktivitet. Figur 7 viser ÅDT
langs fylkesveien ute på Pusnes med de to ulike utgangspunktene.

Figur 7 ÅDT langs fylkesveien ved Pusnes etter fordeling av den nyskapte trafikken med full utbygging på
Pusnes. Tall i parentes viser endring i forhold til dagens ÅDT. Figur til venstre viser et utgangspunkt i ÅDT som vi
mener er mer realistiske enn ÅDT fra vegkart, figur til høyre.

5.2 Kapasitet og fremkommelighet
Selv om tiltaket innebærer en stor økning i trafikk i forhold til i dag, er det antatt at
fremkommeligheten fortsatt vil være god, både langs strekning og i kryss. Slik kapitel 5.1
beskriver og som figur 6 viser, vil mesteparten av den nyskapte trafikken også kjøre over Tromøy
bru. Her er det beregnet en økning av ca. 2 000 i ÅDT som gir en ÅDT på ca. 12 900 over brua.
Dette tilsvarer ca. 1 300 kjøretøy i makstimen i rush. Med en antakelse om maks 70/30-fordeling
mellom kjøreretningene i rushtimen vil maksbelastningen i den ene retningen være på ca. 900
kjøretøy.
Kapasiteten for en vegstrekning med to kjørefelt under ideelle forhold (rett vegstrekning, flatt
terreng og ingen kryss) er 2 800 kjøretøy (for begge retninger). Da Tromøybrua er en forholdsvis
rett vegstrekning uten avkjørsler vil veien tåle beregnet maksbelastningen uten antydning til
fremkommelighetsproblemer.
Inne på planområdet antas også fremkommelighetene å være god. Sporingskontroller for brannbil
og renovasjon er kontrollert inne på planområdet. Utover dette, legges det ikke opp til kjøring
inne på planområdet foruten inn- og ut fra p-kjellere og for noe varelevering.
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5.3 Gående, syklende og trafikksikkerhet
I kommunedelplan for sykkel 2011-2030 er fortau vist forbi planområdet med sykling i
kjørebanens slik som planforslaget også legger til rette for. Det vil si, bevaring og opparbeidelse
av fortau på begge sider av Skilsøveien innenfor planområdets avgrensning. Fergekaia er planlagt
flyttet til Pusnes fra Skilsøy, noe som vil gi færre gående og syklende på strekningen som
mangler tilrettelegging for myke trafikanter i dag. Det betyr at flere gående og syklende vil ha en
trygg vei for å nå kollektivknutepunktet etter utbygging.
Det er videre lagt fokus på å tilrettelegge for sikker kryssing over Skilsøveien spesielt med tanke
på gående mot barnehagen og kollektivknutepunkt. I hele området vil det videre være viktig å
etablere god belysning for å øke trygghetsfølelsen for mye trafikanter, og også med tanke på
universell utforming.
Det ses på som positivt at planområdet planlegges som mer eller mindre bilfritt med parkering
hovedsakelig i kjeller. Dette gjør området attraktivt for myke trafikanter og kan skape trygge
rammer for gående og syklende.
Trygg og forsvarlig skolevei er viktig. Nærmeste skole er Roligheden barne- og ungdomsskole,
som ligger 1,5 km unna planområdet. For å opprettholde en trygg og forsvarlig skolevei fra
planområdet er det viktig med tilrettelagte overganger i krysningspunkter. Nytt foreslått
krysningspunkt over Skilsøveien legger til rette for god sikt. I tillegg foreslås det en
fartsreduksjon til 30 km/time forbi planområdet, dette ved å forlenge 30-sonen som i dag starter
ved sveishallen og gjelder helt ut til enden av Skilsøy.
I øst heller Skilsøveien bratt ned mot planområdet. Dette kan medføre syklister i stor fart nedover
bakken mot krysningspunktet med internveien til den sørlige delen av planområdet. I dette
krysningspunktet vil det være spesielt viktig med god sikt mellom syklister og bilister. Dette må
ses på i sammenheng med trygg og forsvarlig skolevei.
5.4 Kollektivtilbud
Ved utbygging forventes det en økning av passasjerer både med buss og ferge. Kollektivtilbudet
er i dag begrenset til og fra Pusnes. Ved større utbygginger, slik som i dette tilfelle, vil det derfor
være en naturlig konsekvens å undersøke mulighetene for å øke hyppigheten på avgangsfrekvensen til kollektivtilbudet i området. Om man vil endre på dagens reisemiddelfordeling i
området anbefales det å se på denne muligheten både for ferge og buss. Å øke
avgangsfrekvensen på ferge antas å være mest effektivt for å få redusert bilbruken, siden denne
konkurrerer ut bilen i reisetid til/fra Arendal sentrum. Økning i frekvensen på buss og spesielt
ferge, vil også lønne seg om man ønsker flere besøkende, både for rekreasjon og besøkende til
beboerne i området.
Det bør tilrettelegges for trygg og værbeskyttet sykkelparkering, samt noe bilparkering ved det
nye kollektivknutepunktet. I tillegg må det tilrettelegges for muligheten at lett ta med seg sykkel
på fergen.

17/20

Rambøll - PUSNES

6.

YTTERLIGERE TILTAK FOR REDUSERT BILBRUK
Nedenfor beskrives tiltak som kan vurderes for å tilrettelegge for en minsket andel bilturer.
Effekten av tiltakene vil variere og er ennå ikke tilstrekkelig dokumentert. Erfaringsmessig er det
imidlertid de harde tiltakene som har størst betydning som f. eks. å redusere antallet
parkeringsplasser. I tabellene nedenfor er tiltakene delt inn etter målet med tiltaket.
6.1

Tiltak for å begrense bilkjøring

Tabell 9 Tiltak for å begrense bilkjøring.

Tiltak

Beskrivelse

Begrunnelse

Restriksjoner på
parkering

Det er planlagt å benytte
seg av en lavere
parkeringsnorm enn angitt i
kommuneplanen.
Ta et gebyr for bruk av
offentlige parkeringsplasser.
F.eks. times-, dags- eller
månedspris.
Plassere parkeringsplasser
slik at gangavstand fra bolig
til parkeringsplass er lenger
enn for andre reisemiddel.

Å begrense antallet parkeringsplasser er et
svært effektivt tiltak. Det forventes at dette vil
ha en god innvirkning på begrensning av
bilkjøring.
Kostnader for parkering fører til lavere
etterspørsel og dermed mindre bilkjøring. Kan
være aktuelt ved fergekai.

Priset parkering

Avstand til parkering

Bilpool (med elbiler)

Anskaffe en bilpool med
delingsordning til boligene
eller for forretningene.

Samordning av
leveranser og bestillinger

Samordne leveranser til
virksomhetene i området.

6.2

Forskningen viser at økt avstand til
parkeringsplassen reduserer behovet for en
egen bil. Dersom det er lenger å gå fra
parkeringsplassen enn fra sykkelparkering
eller kollektivholdeplass, brukes bilen mer
sjeldent.
Ved å ha en bildelingsordning minskes
behovet for å ha en egen bil. Dette føre i sin
tur til mindre bilkjøring og mindre behov for
parkeringsplasser.
Behov for registreringssystem.
Ved å samordne bestillinger til forretning og
dagligvare vil omfanget av varelevering
minske. Å velge samme leverandør vil også
minske dette omfanget.

Tiltak for å få mange kollektivreisende

Tabell 10 Tiltak for å få mange kollektivreisende.

Tiltak

Beskrivelse

Begrunnelse

Leskur

Anlegge leskur på bussholdeplasser
og fergekai.

Reiseinformasjon

Skjermer med sanntidsinformasjon
kan settes opp ved
kollektivknutepunkt, torg eller annen
hensiktsmessig plassering.

Gratis billetter

Virksomheten som f.eks. barnehagen
dekker kostnader for de ansatte ved
å reise med kollektivtrafikk. Dette
kan gjøres på flere måter, f.eks. ved
at virksomheten dekker månedskort.

Beskyttelse mot vær på bussholdeplassen
gjør det mer attraktivt å reise kollektivt selv
ved dårlig værforhold.
På vei ut av døra får en nødvendig
informasjon om avgangstidspunkt og evt.
forsinkelser. Denne type informasjon fra AKT
er åpent tilgjengelig. Eneste behov er telefon,
PC og skjerm.
De ansatte motiveres til å reise kollektivt.
Dette er foreløpig skattepliktig for de ansatte.

Avgangsfrekvens

Hyppigere avgangsfrekvens på buss
og spesielt ferga, samt
avgangsfrekvenser som
korresponderer.

Ved å ha hyppige avganger fra bussholdeplass
og fergekai blir det mer attraktivt å reise
kollektivt.
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6.3

Tiltak for å få flere syklende og gående

Tabell 11 Tiltak for å få flere syklende og gående.

Tiltak

Beskrivelse

Begrunnelse

Sykkelparkering

Sykkelparkering under tak/i
låsbar fasilitet.
Sykkelparkeringen bør
plasseres nært innganger og
kollektivknutepunkt.
Tilrettelegging for gående og
syklende slik som fortau,
gang- og sykkelvei,
sykkelfelt e.l.
Gode koblinger mellom
internt og eksisterende
gang- og sykkelnett.
Arrangering av kampanjer
for miljøvennlig
reisemiddelvalg med
premiering. Premiering for
miljøvennlig
reisemiddelvalg.

Værbeskyttet sykkelparkering gjør det mer
attraktivt å sykle selv i dårlig vær. Innendørs
sykkelparkering gjør det tryggere å sette fra seg
sykkelen og dermed mer attraktivt å sykle.

Tilrettelegging

Tilknytting til
eksisterende nett
Holdningsskapende
arbeid -Kampanjer
og premiering

Følgevennordning,
«gåbuss»,
«sykkelbuss»

Opprette følgevennordninger
for barn som går på skole,
hvor flere barn går eller
sykler sammen med en eler
flere foresatte.

Informasjon

Informasjon om
sykkelvegnett og
gangforbindelser.
Anskaffe en el-sykkelpool
med delingsordning til
boligene eller for
forretningene.
Vedlikeholdsavtale med
sykkelverksted.

Utleie av el-sykler,
sykkeltilhengere og
sykkelseter
Innleid sykkelservice
Selvbetjent
sykkelserviceanlegg

Etablere selvbetjente
sykkelserviceanlegg.

Separate anlegg for gående og syklende fører til
økt sikkerhet og trygghetsfølelse. Det gjør gåing og
sykling mer attraktivt.
Sykling og gåing blir mer attraktivt da det eksister
et sammenhengende nett av anlegg for myke
trafikanter.
1. Arrangere aktiv til jobben-aksjon. Bør i tillegg
inkludere gående. Her kan det eksempelvis
konkurreres virksomhetene eller imellom på
Pusens.
2. Gi de ansatte som sykler sykkelbekledning med
reklame for sin virksomhet.
3. Arrangere aktiv til barnehagen kampanje.
Å gå sammen flere barn i gruppe, gjør det tryggere
å gå og sykle til skolen. Alle foresatte har ikke tid
til å følge sitt barn til fots eller med sykkel. Ved å
ordne grupper vil dette være lettere. Mindre
kjøring til skole og barnehage skaper mer
trafikksikre skoleveier.
Informere nye beboere om Arendal kommunes
sykkelkart, og mulighet til å ta med sykkel på
ferga.
Ved å ha en sykkeldelingsordning minskes behovet
for å ha en egen sykkel og vil gi et utvidet tilbud til
beboerne. Behov for registreringssystem.
Innleie av sykkelmekaniker til virksomhetene et
antall ganger per år til å utføre service på de
ansattes sykler.
Sykkelserviceanleggene kan inneholde funksjoner
for påfylling av luft, olje mm. Dette vil gi et utvidet
tilbud til beboerne som vil gjøre det mer attraktivt
å velge sykkel.

6.4 Planforslaget og tiltakenes betydning for nullvekstmålet
Som et mål i den regionale planen for samordnet areal- og transportplanlegging i
Arendalsregionen, skal altså veksten i personbiltrafikken tas av kollektiv, gange og sykkel.
Tiltakene beskrevet ovenfor vil fremme bruk av slike reisemidler som vil bidra til å begrense
bilbruk over tid og dermed være en del i arbeidet mot målet om nullvekst. En utbygging og
fortetting i et område som Pusnes ligger godt til rette for dette.
Nullvekst i personbiltrafikk kan normalt sett ikke løses isolert i hvert enkelt utbyggingsprosjekt.
Derimot må det legges til rette for at tiltak som beskrevet ovenfor kan iverksettes på enklest
mulig måte. Parkeringsregulering er som tidligere nevnt, et meget viktig virkemiddel som Pusnesprosjektet også benytter seg av ved å legge seg under kommunens p-norm.
I tillegg kreves det mer overordnede grep som for eksempel innføring av restriktive tiltak for bruk
av personbil og bedring av kollektivtilbudet. I kombinasjon med prosjektets tiltak vil da effekten
av tiltakene bli større. Forbedring av fergetilbudet til Pusnes vil være et godt tiltak, for at flere kan
velge bort bilen. Dels ved å øke frekvens og kapasitet, men også ved å forbedre fergeanløpet på
Tromøy ved å gi flest mulig innbyggere gangavstand, samt et godt byttepunkt hvor en kan
komme med buss og sykkel.
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7.

OPPSUMMERING
Med full utbygging på Pusnes er det forventet en trafikkøkning på ca. 2 350 bilturer per døgn.
Hovedparten av den nyskapte trafikken vil også trafikkere Tromøy bru. Det er likevel vurdert at
trafikkavviklingen og fremkommeligheten vil være god, både langs strekning og i kryss.
For å redusere bilbruken til og fra planområde er det foreslått en rekke tiltak som kan få flere til å
gå, sykle, eller bruke kollektivtransport. Her kan man oppnå en annerledes reisemiddelfordeling
enn den som ligger til grunn for beregnet antall bilturer. Å begrense antallet parkeringsplasser er
et viktig virkemiddel, samt det å legge til rette for enkel, trygg og sikker bruk av sykkel og
kollektivtransport. Her vil det være viktig å legge til rette for at sykkel enkelt kan brukes i
kombinasjon med ferga, effektiv overgang mellom buss og ferge, P&R, K&R og venteskur. Dersom
en ved hjelp av det økte kundegrunnlaget også øker frekvensen på ferga, vil det kunne øke
antallet passasjerer fra hele Tromøy vest.
Samtlige av disse tiltak vil bidra til å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken, men kan likevel
ikke løse det alene. Mer overordnede tiltak kreves for å oppnå full effekt som for eksempel
restriktive tiltak for bruk av personbil.
En utbygging av Pusnes vil altså kunne øke kundegrunnlaget for fergen mellom Tromøy-Arendal
sentrum, og gir mulighet til en ny fergekai med økt komfort som vil komme hele Tromøy vest til
gode. Det økte kundegrunnlaget vil både komme fra nye innbyggere på Pusnes, men også fra
innbyggerne i Arendal sentrum som alle vil få god tilgang til fergen.
Pusnes vil tilrettelegge for friluftsliv hvor allmennheten kan ta i bruk flotte friluftsområder rundt
Pusnes gård som i dag ikke er lett tilgjengelig med kollektiv, sykkel og gange. Området vil føles
innbydende også for dem som ikke bor der, ved at det også lages gaterom, torg, cafe og
nærbutikk, samt noe næringsvirksomhet.
Med foreslått reduksjon av fart forbi planområdet til 30 km/time og med godt tilrettelagt
gangkryssing over Skilsøveien, antas også det være mulig å opprettholde god trafikksikkerhet. Et
tilnærmet bilfritt planområde tilsier også gode rom for myke trafikanter.
Basert på overstående, vil en utbygging av Pusnes kunne gi lavere bilbruk en eksisterende
boligområder på Tromøya, samt bidra til å redusere bilbruk for eksisterende innbyggere på
Tromøy Vest. Hvor stor denne effekten er veldig avhengig av hvilke restriktive tiltak Arendal
kommune innfører for bil, samt hvor høy frekvens en ønsker å tilby på fergen.
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