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NOTAT 

 

Fra:  Sivilingeniør Helge Hopen AS 

Til:  Opus Bergen AS v/ Monica Stoknes 

Dato:  10.11.2020 

Tema:  Trafikkanalyse Sandslimarka 260 

__________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn 

 

Det arbeides med detaljreguleringsplan for gnr. 116, bnr. 119, Sandslimarka 260. 

Forslagsstiller er Sandslimarka 260 AS. Planforslagets hovedformål er boligformål, samt 

næring og tjenesteyting. Det tilrettelegges for ca. 245 boenheter, ca. 1.700 m2 næringsareal og 

en barnehage med kapasitet til ca. 75 barn. 
 

Opus Bergen AS har utarbeidet et trafikknotat datert 7.2.2020 med bl.a. beregning av 

trafikkskapning (ÅDT) som følge av planforslaget. 

 

I fagnotat av 10.2.2020 har Bergen kommune vurdert planforslaget og påpekte bl.a. «et 

manglende vurderingsgrunnlag hva angår eksisterende og fremtidig trafikkapasitet på vegnettet.». 

Kommunen ber om at det til 2. gangs behandling blir utarbeidet en trafikkanalyse som 

dokumenterer kapasitetsforholdene i henhold til vurderingene i fagnotatet. 

 

De konkrete vurderingene som etterspørres i fagnotatet er: 

 

Konsekvenser av nyskapt trafikk fra planområdet i et framtidig scenario med utbygging i henhold 

til områdeplanen for Sandsli vest. Følgende kryss skal vurderes: 

 

- kapasitet i lysregulert kryss over bybanesporet som leder til planområdet 

- kapasitet i rundkjøring mellom kv. Sandslimarka og fv. Sandslivegen. 

 

Kapasitetsanalysene skal legge til grunn trafikktall 20 år fram i tid. 

 

I uttale fra aktuell veimyndighet (Vestland fylkeskommune) 29.5.2020 pekes det på de samme 

problemstillingene. 

 

«Til planframlegget er det utarbeidd eit trafikknotat. Den viser ein moderat auke i trafikken frå 

dagens 525 kjt/d til 672 kjt/d. Notatet nyttar trafikkskapingstal frå trafikkanalysen for Minde 

Allmenning (plan-id 201721909) . Vi stiller spørsmål ved om desse tala er overførbare til 

Sandslimarka.  

 

Trafikkvurderinga baserer seg på lågare parkeringsdekking for arealbruksføremåla bevertning, 

kontor, forretning og barnehage enn KPA2018. Vi stiller spørsmål ved dette.  

 

Vidare tek notatet ikkje høgde for kommande utbygging og transformasjon innanfor 

reguleringsplanen for Sandsli vest. Trafikken er heller ikkje vurdert 20 år fram i tid.  
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Vestland fylkeskommune er samd i fagetaten si vurdering når det gjeld trafikkavviklinga. Vi kan 

ikkje sjå at trafikknotatet gir grunnlag for å ta stilling til om omsynet til trafikktryggleik og 

framkomst er tilstrekkeleg ivareteke. For at ein skal kunne stilling til dette, bør notatet blir 

oppdatert og utvida med nye kapasitetsberekningar 20 år fram i tid.»   

 

På denne bakgrunn har Sivilingeniør Helge Hopen utarbeidet supplerende trafikkanalyser i 

henhold til fagnotatet, og resultatene er oppsummert i dette notatet. Trafikkvurderingene er 

utført på oppdrag fra forslagsstiller v/ plankonsulent for Opus Bergen AS. 

 

 

Trafikkforutsetninger 
 

Lyskryss over bybanesporet ved planområdet 

 

Kapasitetsanalysene er utført for ettermiddagsrushet som har høyest trafikkbelastning. 

 

Det er lagt til grunn forventet trafikkmengde for 2040 basert på full utbygging i henhold til 

vedtatte planer, pluss nyskapt trafikk fra planforslaget Sandslimarka 260. 

 

Planforslaget for Sandslimarka 260 tilrettelegger for 154 p-plasser for bolig, 10 p-plasser for 

næring og 8 p-plasser for barnehagen, totalt 172 p-plasser.  Dette vurderes justert ned noe 

frem til 2. gangs behandling, men analysene bygger på opprinnelig forslag med 172 plasser. 

 

Når det gjelder dimensjonerende trafikkmengde i makstimen over lysregulert kryssing av 

bybanesporet, er det lagt til grunn følgende trafikkforutsetninger: 

 

Antall boliger (eksisterende):  90 (Sandslimarka 264 -268) 

Barnehage, eksisterende|  128 (Sandslimarka barnehage) 

Antall boliger (planforslag):  245 (med tilhørende ca.150 p-plasser) 

P-plasser næring (planforslag): 10 

Barnehage, planforslag|  75 barn 

Bilandel, henting barnehage:  30% 

Andel henting i makstimen:  75% (75% av bilbasert henting innenfor makstimen) 

ÅDT pr. p-plass bolig:  4,0 

Makstime boligtrafikk:  12% av ÅDT 

Frekvens p-plasser næring:  60% av p-kapasitet ut i makstimen ettermiddag, 10% inn

   

Framtidig trafikkmengde 2040 for krysningspunktet i dimensjonerende time er på dette 

grunnlag beregnet som følger: 

 

Trafikkmengde (kjt./time)

Funksjon/virksomhet Til planområde Fra planområde

Eksisterende boliger 35                           9                            

Eksisterende barnehage 29                           36                          

Planområdet bolig/næring 60                           21                          

Planområdet barnahage 17                           21                          

Sum 140                         87                           
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Framtidig trafikk består av biltrafikk hjem til eksisterende og nye boliger, til sammen ca. 340 

boliger.  Trafikkskapning pr. bolig er vurdert noe høyere enn anslag i trafikknotat fra Opus.  

Det er lagt til grunn 4,0 ÅDT pr. parkeringsplass for nye boliger (Opus har lagt til grunn 3,0).  

Denne justeringen er basert på en samlet vurdering av bl.a. områdets tilgjengelighet til 

kollektivnettet og sykkelveinettet, samt parkeringsdekning.  Med en parkeringsdekning på ca. 

60% for boligene, antas det høyere frekvens pr. parkeringsplass enn 3,0 ÅDT pga. økt 

sannsynlighet for mer skyss, taxi, flerbruk/bildeling etc. 

 

Når det gjelder bilandel for barnehagetransporten legges det til grunn samme nivå som 

foreslått i trafikknotatet fra Opus.  Det tas høyde for at 75% av hentingen skjer innenfor 

makstimen, og 25% i periodene før og etter makstimen. 

 

Rundkjøring Sandslivegen/Sandslimarka 

 

Når det gjelder framtidig trafikkgrunnlag for kryss Sandslivegen/Sandslimarka har det liten 

hensikt å gjennomføre trafikktellinger for å kartlegge dagens trafikknivå, siden vi ikke har 

normal trafikksituasjon for tiden.  Det er således ikke mulig å kalkulere seg frem til et 

framtidig trafikknivå ved å fremskrive dagens trafikkmengder med å legge til beregnet, netto 

nyskapt trafikk fra transformasjonen innenfor områdeplanen Sandsli vest. 

 

Det beste utgangspunktet for å vurdere framtidig trafikkbelastning i krysset er å benytte 

tilgjengelig modellverktøy.  Her er det imidlertid begrenset informasjon. Statens vegvesen sin 

trafikkmodell (RTM) har ikke detaljert koding av Sandslimarka, og har heller ikke trafikktall 

på timenivå (kun døgntrafikk).  Ny trafikkmodell Aimsun er under utvikling for Ytrebygda i 

forbindelse med trafikkanalyse for Ytrebygda i regi av Bergen kommune. Dette 

modellverktøyet vil imidlertid ikke være operativt før på nyåret. 

 

Det beste av modellerte trafikktall for framtidig situasjon i området som er tilgjengelig, finner 

vi i trafikkanalysene for vedtatt reguleringsplan for Sandslikrysset (planID: 62150000). I 

kapasitetsanalyse av 30.1.2013 fra Rambøll AS foreligger det trafikkprognoser for 

dimensjonerende time i krysset Sandslimarka/Sandslivegen for 2030.  Disse tallene legges til 

grunn for etterfølgende trafikkberegninger.  For å ta høyde for usikkerhetene med 

trafikkprognosen, legges det mest vekt på de relative endringene i kapasiteten i rundkjøringen 

som følge av planforslaget for Sandslimarka 260. 

 

Bast på en overordnet vurdering av trafikkprognosen for 2030 som Rambøll har levert, så 

vurderes dette som er høyt anslag som ikke har tatt høyde for målsettingene om nullvekst i 

personbiltrafikken og virkemidlene som er satt i verk for å oppnå dette, herunder ytre bomring 

og utbygging av kollektiv- og sykkelveinettet. 

 

Forventet trafikknivå for 2040 vurderes derfor å mest sannsynlig ligge lavere enn tallene i 

2030-prognosen. Etterfølgende beregninger som bygger på 2030-prognosen fra 

reguleringsarbeidet med Sandslikrysset, må vurderes i forhold til dette.   

 

Det betyr i praksis at eventuelle trafikale utfordringer som påvises i rundkjøringen 

Sandslivegen/Sandslimarka, trolig vil være noe mindre enn det beregningene viser. 
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Kapasitetsanalyse, lyskryss over bybanesporet 
 

Kryssutforming 

 

Lyskrysset som betjener planområdet er trafikkstyrt og fungeres slik at signalplanen «hviler» 

på grønt lys for alle gangbevegelsene.  Når Bybanen ankommer får gangkryssingen over 

banen rødt lys, og Bybanen har grønt lys.  Når biler ankommer, får disse grønt lys ved anrop 

(detektor), forutsatt ingen ankommende bybane. 

 

  

Figur 1. Lyskrysset ved bybanesporet sett fra tilfart fra planområdet - dagens situasjon. 

 

Kapasitetsberegning   

 

Kapasiteten i krysset for dimensjonerende time i 2040, inkl. nyskapt trafikk fra planområdet, 

er beregnet som følger: 
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Figur 2. Beregnet belastningsgrad (trafikk/kapasitet) 2040, ettermiddag. 

Krysset har god kapasitet.  Det er omtrent 25% utnyttelse av tilgjengelig kapasitet. Det vil 

være korte perioder med køoppbygging i forbindelse med signalplanen, men trafikken vil 

tømmes i alle grønnfaser. 

 

Beregningene viser en maksimal kølengde på ca. 16 meter i makstimen ved ankomst klynge 

av biler samtidig som bybanen kommer («peak» innenfor makstimen): 

 

 

Figur 3. Utskrift av trafikkberegning for dimensjonerende time 2040. 
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Vurdering 

 

Trafikkberegningen viser at maksimal kølengde ved lyskrysset innenfor 95% av tiden er ca. 

16 meter (2-3 biler).  Gjennomsnittlige forsinkelser for biltrafikken er ca. 10 sekunder pr. 

kjøretøy. Kømagasinet i stikkveien fra Sandslimarka på vestsiden av bybanesporet er ca. 12 

meter.  Det betyr at det i kortere perioder kan være opp til ett kjøretøy som må vente noen få 

sekunder i Sandslimarka før bilen kan kjøre inn til venstre og krysse bybanesporet.  Dette 

vurderes som en marginal problemstilling, og vil i praksis ikke ha merkbar betydning for 

fremkommelighet og trafikkavvikling i kryssområdet.  Kømagasinet på østsiden er 

tilstrekkelig til å håndtere kortvarig kø når bybanen ankommer, og forsinkelsene er marginale. 

 

Når det gjelder trafikkavviklingen i forhold til rundkjøringen på vestsiden av bybanesporet, er 

det ikke identifisert risiko for problematisk trafikkavvikling.  Krysset på vestsiden av 

bybanesporet er høyreregulert. Det betyr at trafikken fra planområdet kan kjøre uhindret inn 

på samleveien (Sandslimarka mot Sandslivegen), fordi de har forkjørsrett foran trafikken fra 

rundkjøringen.  Det betyr at det ikke er risiko for oppstuing av trafikk og kødannelse tilbake i 

bybanesporet. 

 

Samlet vurdert viser trafikkberegningene at lyskrysset har god kapasitet, og det er ikke 

identifisert risiko for kødannelser som kan gi uheldige virkninger på trafikkavvikling og 

trafikksikkerhet som følge av planlagt utbygging i området. 

 

 
Kapasitetsanalyse, rundkjøring Sandslivegen/Sandslimarka 
 

Kryssutforming 

 

Reguleringsplan for Sandslikrysset, viser følgende utforming av rundkjøringen: 

 

 

Figur 4. Utsnitt fra arealplankart, reguleringsplan Sanslivegen (planID: 62150000). 

Det er tilrettelagt for to kjørefelt fra Sansdlimarka som har høyest trafikkmengde i 

rushperiodene. 
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Kapasitetsberegning   

 

Det er gjort kapasitetsberegning av to ulike varianter: 

 

- med svingefelt som vist på arealplankartet  

- med å øke kapasiteten fra Sandslimarka (2 felt med høyresving mot Flyplassvegen) 

 

Beregnet trafikk i dimensjonerende time 2040 (basert på 2030-prognose i trafikkanalyse fra 

Rambøll i dokumentasjon av reguleringsplan for Sandslikrysset): 

 

 

Figur 5. Trafikkmengde rundkjøring dimensjonerende time 2040 (kjt./time, ettermiddagsrush). 

 

Kapasiteten i rundkjøringen er beregnet som følger: 
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Figur 6. Beregnet belastningsgrad (trafikk/kapasitet), dimensjonerende time 2040. Variant 1, ett felt fra 

Sandslimarka mot Flyplassvegen. 

 

Beregningene viser en belastningsgrad på ca. 1,07 fra Sandslimarka.  Gjennomsnittlige 

forsinkelser fra tilfart fra Sandslimarka er beregnet til ca. 1,5 min pr. kjøretøy, og snitt 

kølengde ca 180 meter. Beregningene samsvarer med resultatene fra trafikkanalysen i 

forbindelse med reguleringen av Sandslikrysset. 

 

Etterfølgende figur viser kapasitet med justert feltinndeling i krysset (2 felt fra Sandslimarka 

mot Flyplassvegen): 

 

 



 

  9 

 
 

Figur 7. Beregnet belastningsgrad (trafikk/kapasitet), dimensjonerende time 2040. Variant 2, to felt fra 

Sandslimarka mot Flyplassvegen. 

 

Beregningene viser god kapasitet i krysset, og maksimal belastningsgrad på ca. 0,6 fra 

Sandslimarka.   

 

 

Relativ effekt av planforslag Sandslimarka 260 

 

Det er gjort trafikkberegning av rundkjøringen med og uten beregnet trafikkøkning fra 

planforslaget for Sandslimarka 260.  

 

Beregningene viser en økning av belastningsgraden i rundkjøringen med 0,01 som følge av 

trafikkøkningen fra planområdet, dvs. marginal påvirkning av kapasitet og fremkommelighet. 

 

 

Vurdering 

 

Kapasiteten i rundkjøringen Sandslimarka/Sandslivegen er testet med tilgjengelig 

trafikkprognose for framtidig situasjon inkl. utbygging/transformasjon på Sandsli vest. 
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Beregningene viser at rundkjøringen har god kapasitet slik den er regulert, bortsett fra arm fra 

Sandslimarka der kapasiteten er fullt utnyttet.  Dette innebærer noe køer og forsinkelser på 

lokalveinettet som ikke vil gi noe tilbakeblokkering til kryssområdet for øvrig. Beregningene 

samsvarer med trafikkanalyse utført som del av godkjent reguleringsplan for Sandslikrysset. 

 

Det er også sett på en variant der kapasiteten for den største trafikkstrømmen økes (to 

hyresvingefelt fra Sandslimarka). Denne justeringen vil gi god kapasitet og trafikkavvikling i 

rundkjøringen. 

 

Det er gjort trafikkberegninger som viser kapasiteten i rundkjøringen med og uten 

planforslaget for Sandslimarka 260.  Beregningene viser at den relative endringen i kapasitet 

som følge av utbyggingen er marginal (økning i belastningsgrad på 0,01). 

 

Trafikkprognose for framtidig situasjon er usikker.  Prognosen som er benyttet er vurdert som 

noe høy, ved at den ikke bygger på nullvekstmålet og virkemidlene som er tatt i bruk for å nå 

dette målet.  På denne bakgrunn er konklusjonene mht. trafikkavvikling i rundkjøringen, og 

planforslagets marginale innvirkning på kapasiteten, vurdert som robust. 

 

 

Oppsummering og konklusjon 
 

Det er gjort kapasitetsberegninger av lyskryss over bybanesporet og rundkjøring 

Sandslivegen/Sandslimarka som etterspurt i Bergen kommune sitt fagnotat av 10.2.2020.   

 

Trafikkberegningene legger til grunn estimert trafikknivå 20 år fram i tid, og tar høyde for full 

utbygging/transformasjon i området i henhold til vedtatte planer.  Analysen ser spesielt på den 

relative effekten av utbyggingen av planområdet for Sandslimarka 260. 

 

Lyskryss over bybanesporet 

 

Trafikkberegningene viser at lyskrysset har god kapasitet, og det er ikke identifisert risiko for 

kødannelser som kan gi uheldige virkninger på trafikkavvikling og trafikksikkerhet som følge 

av planlagt utbygging i området, inkl. nyskapt trafikk til/fra planområdet. 

 

Rundkjøring Sandslivegen/Sandslimarka 

 

Beregningene viser at rundkjøringen har god kapasitet slik den er regulert, bortsett fra arm fra 

Sandslimarka der kapasiteten er fullt utnyttet.  Dette innebærer noe køer og forsinkelser på 

lokalveinettet som ikke vil gi noe tilbakeblokkering til kryssområdet for øvrig. Beregningene 

samsvarer med trafikkanalyse utført som del av godkjent reguleringsplan for Sandslikrysset. 

 

Det er også sett på en variant der kapasiteten for den største trafikkstrømmen økes (to 

hyresvingefelt fra Sandslimarka). Denne justeringen vil gi god kapasitet og trafikkavvikling i 

rundkjøringen. 

 

Det er gjort trafikkberegninger som viser kapasiteten i rundkjøringen med og uten 

planforslaget for Sandslimarka 260.  Beregningene viser at den relative endringen i kapasitet 

som følge av utbyggingen er marginal (økning i belastningsgrad på 0,01). 

 


