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1 INNLEDNING
Det er laget et reguleringsplanforslag for Knapstadmarka med utbygging av boliger,
barnehage og en skole. Det er et ønske fra Flora kommune at man ikke bygger
venstresvingefelt i fylkesvegen i forbindelse med utbyggingen fordi dette sannsynligvis vil
kreve grunnerverv og innløsing av bolighus. I følge håndbok N100 vil trafikken som
genereres som følge av tiltaket overstige terskelverdiene for når det er anbefalt å bygge
venstresvingefelt. Det er derfor foreslått å redusere omfanget av tiltaket.
I dette notatet har vi sett på konsekvensene av at omfanget av utbyggingen i Knapstadmarka
reduseres.

Figur 1 Oversiktskart med ÅDT

Utbyggingen er planlagt i 3 byggetrinn:
Byggetrinn 1: BBB1 + barnehage (BBH1)
Byggetrinn 2: BFS2 + BKS6 + BKS1-4
Byggetrinn 3: Skole
Det er beregnet trafikkprognoser for hvert byggetrinn.
Statens vegvesen henviser til håndbok N100 som sier at det bør etableres venstresvingefelt
ved de trafikkmengdene som er beregnet for byggetrinn 2. Bør-krav kan fravikes av
Regionvegkontoret.
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Figur 2 Terskelverdier for etablering av venstresvingefelt (Kilde: SVV; N100)

I dette notatet legger vi til grunn prognoser som er utarbeidet av Statens vegvesen pr.
07.01.2015.
Flora kommune ønsker å søke om fravik fra vegnormalen (Håndbok N100), slik at man kan
bygge et enkelt T-kryss uten venstresvingefelt. Fraviket gjelder for realisering av byggetrinn
2.
Figur 3 viser utsnitt av reguleringsplanforslag for Knapstadmarka. Det er foreslått et enkelt Tkryss uten kanalisering i fylkesvegen. Det er lagt inn en dråpeøy i sidevegen og foreslått
gangfelt. Det er vist fortau langs østsiden av fylkesvegen og tosidig fortau på den første
delen av kommunal veg i Knapstadmarka.

Figur 3 Utsnitt fra områdereguleringsplan for Knapstadmarka
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Figur 4 viser planlagte gangveger med grønt. Det er lagt opp til at man skal ha god
tilgjengelighet til området og i selve området for gående og syklende. God tilgjengelighet gjør
det mer attraktivt å ta de korte turene med gange eller sykkel fremfor bil.
Fortauet langs Havrenesvegen forlenges fra svingen og frem til butikken. Det gjør at
systemskiftet skjer på et rettstrekk i stedet for i svingen.

Figur 4 Gangveger i området
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2 TRAFIKKBEREGNING
Fremtidige trafikkmengder baseres på de samme forutsetningene som er gjort i notat pr
07.01.2015 fra Statens vegvesen.
1% årlig vekst i 10 år utgjør en samlet trafikkvekst på 10,5 %.
2% årlig vekst i 10 år utgjør en samlet trafikkvekst på 22%.
ÅDT2015 i Fv 545 Havrenesvegen er 2471 ÅDT.
ÅDT2025 er 2730 med 1 % årlig vekst og 3012 med 2 % årlig vekst.
Det antas at 10 % av ÅDT avvikles i dimensjonerende ettermiddagstime.
Det er forutsatt 50/50 retningsfordeling for trafikk inn til området (fra nord og sør) og ut av
området (mot nord og sør).

Figur 5 Tabell fra Statens vegvesens notat av 7. januar 2015

2.1

Trafikk inn til området i ettermiddagstimen

Beregningsforutsetningene fra Nordplan gir følgende beregning for trafikk inn til området:
Bolig:
248 boenheter med turproduksjon på 0,6 bilturer i dimensjonerende time gir 149 turer.
Barnehage:
Kapasiteten i barnehagen reduseres fra 150 barn til 120 barn. Øvrige forutsetninger
endres ikke.
120 barn x 75 % (turandel) x 80 % (søsken) x 90 % (bilandel) gir 65 turer.
Barnehageansatte som skal til området om ettermiddagen er satt til 0.
Høyeste prognose med redusert kapasitet i barnehagen gir 214 turer inn til området i
ettermiddagstimen. Med retningsfordeling på 50/50 på Havrenesvegen gir det 107
venstresvingende biler i ettermiddagstimen.
Trafikkmengden på Havrenesvegen er 300 kjt/t.

Det er stor variasjon i bilbruk på timesbasis. Det gjenspeiles i variasjonsområdet som er
beskrevet i håndbok V713. Genererte turer pr bolig ligger i området mellom 2,5 og 5. Normalt
regner vi at hver bolig genererer 3,5 turer pr døgn. Dette gir en ÅDT på 868 kjøretøy til/fra
boligene (variasjon 620-1240 ÅDT).
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Parkeringsbestemmelsene gir i dag mulighet for å bygge 1,5 til 2 parkeringsplasser pr
boenhet. Flora kommune har signalisert at det i fremtiden vil strammes inn på
parkeringsbestemmelsene slik at det maksimalt kan bygges 1 parkeringsplass pr boenhet.
Dette vil i så fall bygge opp under forutsetningene om at 3,5 turer pr bolig vil være et
sannsynlig nivå.
Dersom vi bruker samme forutsetning som for Havrenesvegen der 10 % av boligtrafikken
avvikles i dimensjonerende time, så vil timetrafikken være 87. Vi antar at 75 % av
boligtrafikken reiser inn til området mens 25 % reiser ut av området i ettermiddagstimen vil
vi få 65 kjøretøyer inn og 22 kjøretøyer ut.
Sammen med barnehagetrafikken vil vi da få 65 + 65 = 130 turer inn til området i
ettermiddagstimen. Med retningsfordeling på 50/50 på Havrenesvegen gir det 65
venstresvingende biler i ettermiddagstimen.

Oppsummert:
Dersom vi bruker forutsetninger gjort av Nordplan (0,6 bilturer pr boenhet i rushtimen) vil
antallet venstresvingende være 107 kjøretøy.
Dersom vi bruker erfaringstall fra håndbok V713 og bruker 10 % av ÅDT i rushtimen vil
antallet venstresvingende være 65.

Ifølge håndbok N100 er terskelverdien for venstresvingende trafikk 90 kjøretøy når
trafikkmengden på hovedvegen er 300 kjt/t.
Figur 5 viser våre beregnede trafikktall med røde piler. Grønn stiplet linje viser terskeltallet
for venstresvingende. Rød pil viser forutsetninger gjort i beregningen fra Nordplan. Blå pil
viser beregninger gjort ut fra erfaringstall i håndbok V713 og med 10 % ÅDT i rushtimen.
Vi ser at opprinnelige forutsetninger gir en venstresvingetrafikk som er over 90 kjøretøy,
mens nye forutsetninger gir venstresvingetrafikk som er under 90 kjøretøy.
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Figur 6 Terkelverdi for vestresvingefelt

2.2

Trafikk ut fra området i ettermiddagstimen

Vi ha beregnet trafikkmengde ut fra området i ettermiddagstimen:
Bolig:
Dersom vi bruker samme forutsetning som for Havrenesvegen der 10 % av boligtrafikken
avvikles i dimensjonerende time, så vil timetrafikken være 87. Vi antar at 75 % av
boligtrafikken reiser inn til området mens 25 % reiser ut av området i ettermiddagstimen vil vi
få 65 kjøretøyer inn og 22 kjøretøyer ut.
Barnehage:
Kapasiteten i barnehagen reduseres fra 150 barn til 120 barn. Øvrige forutsetninger endres
ikke.
120 barn x 75 % (turandel) x 80 % (søsken) x 90 % (bilandel) gir 65 turer
Barnehageansatte som skal hjem:
Antallet ansatte reduseres tilsvarende som for antall barn; dvs fra 55 tilsatte til 44 tilsatte.
44 x 75 % (turandel) x 90 % (bilandel) gir 30 turer.
Beregnet trafikk ut av området er 117 turer fordelt 50/50 på nord og sør.
Vi har også lagt inn fotgjengertrafikk over sidevegen på 50 personer i ettermiddagstimen.
I Nasjonal vegdatabank er det beregnet en tungtrafikkandel på 5 % på fylkesvegen. Vi har i
opprinnelig beregning lagt inn 10 % tungbilandel på fylkesvegen og 1 % tungbilandel på den
nye vegen i Knapstadmarka. Tungbilandelen på 10 % var med tanke på trafikken til/fra
industriområdet. Med en nedlagt trafikk samt framtidig tungbiltrase via Botnastranda, vil
andelen tunge biler bli redusert. Vi regner derfor 5 % tungbilandel i det reviderte
trafikkgrunnlaget.
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2.3

Kapasitetsberegning

Til å beregne kapasitet og avvikling i krysset har vi brukt SIDRA. Programmet er utviklet i
Australia og er et anerkjent beregningsverktøy som også benyttes av Statens vegvesen.
Beregnet trafikk for byggetrinn 1 + 2 i
ettermiddagstimen i 2025.
Det er beregnet trafikk i et enkelt Tkryss uten venstresvingefelt.
A=150 + 65 (Havrenesvegen sør)
Cr=150 (trafikk fra nord mot sør)
Cv= 65 (venstresvingende)
Antallet biler ut fra sidevegen er 59 i
hver retning.
Tungbilandel på 5 % i hovedveg og 1
% i sideveg.
50 kryssende fotgjengere over
sidevegen.
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Figuren viser største opptredende kø i
antall meter i ettermiddagstimen.
Vi ser at det er 6 meter kø i
venstresvingefeltet som tilsvarer ca 1
bil. Fra sidevegen er det 4 meter kø
tilsvarende 1 bil. Fra sør er det ingen kø
siden vegen er forkjørsregulert.

Figuren viser belastningsgraden i
ettermiddagstimen.
Belastningsgraden er trafikkvolumet
dividert med kapasiteten i krysset. Når
belastningsgraden er 1,0 vil all teoretisk
kapasitet være brukt. Vanligvis bruker vi
0,8 som grensen for praktisk kapasitet i
krysset.
Vi ser av figuren at vi ligger langt under
praktisk kapasitetsgrense.
107 biler i timen tilsvarer knappe 1,8
biler pr minutt. Disse 1,8 bilene skal vike
for 265 biler i timen. Det tilsvarer 4,3
biler pr. minutt. Det vil si at de
venstresvingende bilene i snitt har
tidsluker på 14 sekunder.
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Vi har gjort en følsomhetsanalyse som viser smertegrensen for antallet venstresvingende i
krysset uten venstresvingefelt.
Kravene i håndbok V100 med grense på 90 venstresvingende gir en kølengde på 7 meter
(største opptredende kø i rushtimen). Dette tilsvarer vel en bil.
Dersom vi dobler antallet venstresvingende til 180 får vi en kølengde på 9 meter. Dette
tilsvarer knappe 2 biler i kø.
Grunnen til at det er relativt beskjeden kø selv med en dobling av venstresvingende (og
høyresvingende) er at trafikknivået på Havrenesvegen er relativt lavt. Venstresvingende har
dermed lange tidsluker.

2.4

Konklusjon trafikkavvikling

Ut fra trafikkprognosene for 2025 vil det ikke være avviklingsproblemer i T-krysset ved
Knapstadmarka. Beregningene viser at det nesten ikke vil være kø i hovedvegen (maksimalt
1 bil i dimensjonerende ettermiddagstime og forsinkelsene vil være små.
Selv med en dobling ut over terskelverdien, vil kølengden i Havrenesvegen være liten.
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3 TRAFIKKSIKKERHET
Fv 545 Havrenesvegen har funksjon som samleveg for store deler av Florelandet. Det er
mange direkteadkomster til fylkesvegen og en del kommunale samleveger. Selv om ikke
trafikkmengdene er så store, så er det mange konfliktpunkter på grunn av mange kryss og
avkjørsler. Fartsgrensen er 40 km/t. Vi vil karakterisere denne vegen som en Sa2-veg i
henhold til klassifiseringen i håndbok N100. Det er en intern vegforbindelse i en by med
vegbredde på 6 m og ensidig eller tosidig fortau. Trafikkmengden for Sa2 er over 1500 kjt.

3.1

Trafikkulykker

Vi har sett på politirapporterte ulykker i Havrenesvegen som ligger i Nasjonal vegdatabank.
Det er sett på strekket fra Stadionvegen til Sjølvbyggarvegen i perioden 2006-2016.
Sted
v/Nordnesvegen
v/Vestnesvegen
v/Nyheimvegen

3.2

Tidspunkt
Januar 2016
Mai 2013
Desember 2006

Type ulykke
Møting i kurve
Møting, uklart forløp
Fotgjenger krysset
kjørebanen

Skadegrad
Lettere skadd
Lettere skadd
Drept

Geometri på hovedveg

I kryssområdet gjelder følgende krav for primærvegen for en Sa2-veg:



horisontalkurveradius bør være ≥ 100 m
overhøyden bør ikke overstige 6 %

Begge disse kravene ser ut til å kunne oppfylles.

3.3

Dråpeøy i sidevegen

Figur 7 Terskelverdier for etablering av dråpeøy i sideveg (Kilde:SVV, N100)

Timetrafikken på hovedvegen er beregnet til 530 kjt/t.
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Timetrafikken på sidevegen er beregnet til 168 kjt/t. Ut fra disse tallene er det anbefalt å
anlegge en dråpeøy i sidevegen som både er med på å styre trafikken og å gi mulighet for
fotgjengere til å krysse ett felt om gangen. Bredden på øya ved gangfeltet bør være 2 meter
bred for å gi plass til barnevogner og lignende.

3.4

Sikt

Ut fra antall boenheter og barnehage i byggetrinn 2 vil ÅDT i sidevegen overstige 500 kjt. Vi
regner normalt 3,5 turer i døgnet pr. boenhet. Antall boenheter i byggetrinn 1 + 2 er 248. Det
blir 868 bilturer (ÅDT). I tillegg kommer trafikk fra barnehagen. Med forventet ÅDT på over
500 kjt skal L2 være 6 m ved fartsgrense 40 km/t, se figur 6.

Figur 8 Sikt L2 i sekundærveg (Kilde:SVV, N100)

Havrenesvegen er forkjørsregulert, så sikttrekanten skal være som vist i figur 7.

Figur 9 Sikttrekant Ls=45 m og L2=6 m (Kilde: SVV, N100)

Siktkravet i reguleringsplanen er oppfylt for krysset Havrenesvegen x Knapstadmarka. Det vil
si 6 m x 54 m.

3.5

Myke trafikanter

Det er lagt opp til et system for gående og syklende som bygger opp under dagens tilbud.
Dråpeøyen i sidevegen letter krysningen for myke trafikanter og gir en mer entydig
plassering for de ulike trafikkstrømmene.
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Det vil være naturlig å skilte den kommunale vegen i Knapstadmarka med fartsgrense 30
km/t. For å kunne anlegge gangfelt skal det være minst 40 kryssende fotgjengere i timen,
men det kan også vurderes gangfelt dersom det er mange fotgjengere med særskilt behov
eller på viktige gangtraseer. Dette krysningspunktet må kunne anses å være del av en viktig
gangtrase og at det dermed bør vurderes å anlegge gangfelt.

3.6

Trafikantadferd

Trafikkberegningene viser at det ikke er behov for venstresvingefelt på Havrenesvegen med
hensyn på avvikling. Det er ingen andre kryss på Havrenesvegen/Kinnvegen som har
venstresvingefelt. Det vil si at alle T-kryssene har samme type utforming. Trafikkmengden
ved det nye krysset ved Knapstadmarka skiller seg ikke ut fra de andre T-kryssene med
hensyn på trafikkmengde. Det vil derfor ikke være unaturlig å anlegge også dette krysset
som et enkelt T-kryss.
Kjørende på Kinnvegen er vant til å måtte stoppe bak biler som skal foreta venstresving
siden alle kryssene er likt utformet. Vi kan derfor ikke se at dette er et spesielt stort
risikomoment med tanke på mulig påkjøring bakfra. Ifølge Nasjonal vegdatabank er det ikke
spesielt mange politiregistrerte personskadeulykker på Havrenesvegen, og ingen av dem er
påkjøring bakfra i kryssområder.

3.7

Konklusjon trafikksikkerhet

Strekket har hatt få ulykker og ingen av ulykkene ser ut til å være forårsaket av krysstypen
på strekket. Kryssene på strekket er bygget som enkle T-kryss tilsvarende det som ønskes
bygget ved Knapstadmarka. Det vil dermed være en kjent krysstype for trafikantene der
avsvingende biler venter i gjennomgående kjørefelt ved motgående trafikk.
Det ser ut til at de geometriske kravene til et enkelt T-kryss kan oppfylles innenfor arealet
som er foreslått regulert.
Myke trafikanter ser ut til å være ivaretatt ved kryssing av sidevegen, forutsatt at bredden på
dråpeøyen er 2 m bred.
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