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 INNLEIING 

I trafikkanalysen skal kapasiteten i kryssa til det planlagde næringsområdet på Håbakken 

vurderast. Det er i dag eitt kryss som betener hovuddelen av området. Det er også ei 

avkøyrsle i søraust som ein ønskjer å oppgradere slik at den kan brukast av trafikk til heile 

planområdet. Det planlagde krysset i sør vil ikkje ha svingefelt. Det skal planleggast for 

140.000 m2 næringsareal av ulikt slag. 

 

 
Figur 1 Planavgrensning henta frå planprogrammet 
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 DAGENS SITUASJON 

ÅDT2015 langs E16 er 2800. Tungbilandelen er 21 %. Kjelde NVDB. 

ÅDT2015 langs Rv 5 er 2750. Tungbilandel er 16 %. Kjelde NVDB. 

Fartsgrensa på E 16 er 60 km/t. Kjelde NVDB. 

Krysset til næringsparken har et 36 meter langt venstresvingefelt. Det vil seie at det berre er 

plass til eitt vogntog på 22 meter om gangen i venstresvingefeltet. E 16 er forkjørsregulert, 

og sidevegen er vikepliktsregulert med plass til to personbilar i breidda.  

Det er ei avkøyrsle sør for krysset som vert brukt av ei logistikkbedrift. 

I dag er det Håbakken kro, ein bilverkstad, ulike entreprenørverksemder og kontrollstasjonen 

til Statens vegvesen som genererar mesteparten av trafikken i planområdet. 

Samla anslag på døgntrafikken i dag er ut frå erfaringstal berekna til 500 ÅDT. 

 
Figur 2 Dagens trafikkmengde 
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 KAPASITETSVURDERING 

3.1 Årsdøgntrafikk (ÅDT) 

Prognoseår 2025 

Grunnprognoser for persontransport viser at biltrafikken i Sogn og Fjordane skal auke med 

1,5 % til 0,98 % fram til prognoseåret 2025. Vi føreset at årleg trafikkvekst vil vere 2 % for å 

vere på sikker side. Årleg trafikkvekst på 2 % gir ein trafikkvekst i 2025 på 19,5 %.  

Trafikkmengda på E 16 i 2025 er ut frå føresetnadane berekna til ÅDT2025  3350. Vi antar at 
tungbilandelen er den same som i dag, dvs 21 %. 
 
Trafikkmengda på Rv 5 i 2025 er berekna til 3300. Vi antar at tungbilandelen er den same 
som i dag, dvs 16 % 
 

 

 
Figur 3 Grunnprognoser for persontransport 2014-2050 (TØI) 
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Vi antar at 12 % av årsdøgntrafikken for gjennomgangstrafikken vert avvikla i rushtimen 

(Handbok V713). Det gir oss 400 bilar i makstimen på hovudvegen. Figur 4 viser trafikktal i 

prognoseåret 2025 dersom det ikkje skjer noko utbygging i planområdet. Det er kun lagt til 

generell vekst på 19,5 % langs E16/Rv5 basert på grunnprognosane frå NTP. 

 
Figur 4 Trafikkprognosar for 2025 utan utbygging i planområdet 

 

Det er vanskeleg å anslå trafikkmengder frå planområdet fordi ein ønskjer stor fleksibilitet 

med tanke på type verksemd. Det kan vere handel, lager, logistikk- og industriverksemder. 

Erfaringstal frå slike typer verksemder varierer frå 2 til 6 bilturar i døgnet pr 100 m2 BRA 

næringsreal (Handbok V713). Det er planlagd for maksimalt 140.000 m2 næringsareal 

inklusiv parkeringsareal. Dersom vi reknar rundt 20 % til parkeringsareal vil vi ha rundt 

112.000 m2 BRA næringsareal. Ein del av areala er planlagt å vere industri (fabrikk, lager 

verkstad) og ein del er planlagd å vere næring, handel. Det er stor forskjell på kor mykje 

trafikk som vert generert frå areal med kun arbeidsplassar og areal som i tillegg har 

publikumsretta aktivitetar.  

Erfaringstal frå industri (fabrikk, lager verkstad) tilseier at det vil vere mellom 2 og 6 bilturar pr 

100 m2 BRA. Det er normalt å bruke 3,5 turar som eit middeltal for industri. Erfaringstal frå 

næring, handel er svært usikre og varierer frå 15 til 105 bilturar pr 100 m2 BRA. Antal turar er 

blant anna styrt av antalet tilgjengelege parkeringsplassar. 

I planen er det mest areal til industri og noko areal til publikumsretta verksemder. Vi tar difor 

utgangspunkt i 3,5 turar og legg på 1 tur for å ta høgde for noko publikumsretta verksemd. Vi 

reknar altså 4,5 bilturar pr 100 m2 BRA for heile området. Med eit areal på ca 112.000 m2 
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BRA vert det ein ÅDT på 5000. For årsdøgntrafikken reknar vi at 2/3 nyttar nordre kryss 

medan 1/3 nyttar søndre kryss. Ut frå desse føresetnadane får vi ei trafikkmengd på E16 på 

mellom 4.000 og 5.000 ÅDT. Dette er altså basert på at heile planområdet er fullt utbygd i 

2025. 

 
Figur 5 Trafikkprognosar for 2025 med full utbygging i planområdet 

3.2 Timetrafikk 

For å kunne vurdere kvaliteten på avviklinga i kryssa, må vi bryte ned døgntrafikktala til 

timestal. Vi reknar at 10 % av årsdøgntrafikken frå planområdet vert avvikla i 

dimensjonerande time. Dimensjonerande timetrafikk frå planområdet blir dermed 500 kjt/t.  

Timetrafikken vil vere forskjellig om morgonen og om ettermiddagen. Sidan det er planlagd 

for ei overvekt av arbeidsplassar i planområdet, vil det vere størst trafikk inn til området om 

morgonen og størst trafikk ut av området om ettermiddagen. Vi reknar difor at om morgonen 

køyrer 70 % av timetrafikken inn og 30 % køyrer ut. Om ettermiddagen køyrer 70 % ut og 30 

% inn.  

Den største ulempa for trafikk ut frå planområdet er stor trafikk som skal svinge til venstre og 

som er avhengig av tidsluke i begge retningar på E16. Samtidig antar vi at dei fleste som 

arbeider i planområdet høyrer heime nord for planområdet. Vi reknar likevel at 50 % svingar 

til venstre og 50 % svingar til høgre morgon og ettermiddag. 
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For trafikk inn til området reknar vi at 2/3 kjem frå nord og 1/3 kjem frå sør morgon og 

ettermiddag. Trafikk frå nord har konflikt med møtande trafikk og er avhengig av tidsluker for 

å komme inn på området. 

Det er gjort ei kapasitetsberekning der all trafikk til/frå området vert avvikla i det nordre 

krysset. Dette er gjort for å teste kor robust dette krysset er med tanke på framtidig 

trafikkmengde.  

Føresetnadane våre gir oss ein timetrafikk på 400 bilar på E16 (gjennomgangstrafikk) og 500 

bilar til/frå planområdet. Til saman blir det 900 bilar i timen inn mot krysset.  

Med dei føresetnadane som er gjort på retningsfordeling vert det følgande timetrafikk i 

rushperiodane: 

Om morgonen kjem det 310 bilar frå sør, 430 bilar frå nord og 160 bilar frå planområdet.  

Om ettermiddagen kjem det 250 bilar frå sør, 310 bilar frå nord og 340 bilar frå planområdet. 

Vi bruker belastningsgrad og kølengde for å beskrive avviklingskvaliteten i eit kryss. 

Belastningsgraden er forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet. Teoretisk grense for fullt 

utnytta kapasitet er talet 1,0. Det vil seie at trafikkvolumet er like stort som tilgjengeleg 

kapasitet. I praksis vil ein belastningsgrad på mellom 0,8 og 0,9 vere terskelverdien for når 

kapasiteten er brukt opp. Ved belastningrad på 0,9 vil det vere ustabil avvikling og 

køsituasjonar. 
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3.2.1 Morgonrush i nordre kryss 

 
Figur 6 Trafikkfordeling i krysset i morgonrushet (timetrafikk) 

 

 
Figur 7 Belastningsgrad i morgonrush 

Belastningsgraden i krysset er lav sjølv om 
all trafikk nyttar nordre kryss ved full 
utbygging.  
 
Vi ser at venstresvingande på E16 og i 
sidevegen har høgast belastning. 
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Figur 8 Største opptredande kø i morgonrush 

Største opptredande kø i 
venstresvingefeltet er på 9 meter. Det 
tilsvarar om lag 2 personbilar. 
Forsinkelsen for desse bilane er på rundt 
15 sekund. 
 
Køen av venstresvingande ut frå 
planområdet er også lav.  
 
Trafikk frå sør og trafikk fra nord mot sør 
har ingen forsinkelse sidan dei er primær 
trafikkstrøm utan vikeplikt for andre. 
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3.2.2 Ettermiddagsrush i nordre kryss 

 
Figur 9 Trafikkfordeling i krysset i ettermiddagsrushet (timetrafikk) 

 

 
Figur 10 Belastningsgrad i ettermiddagsrush 

Venstresvingande ut frå planområdet har 
høgast belastning, men de er god 
avvikling i krysset 
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Køen av venstresvingande ut frå 
planområdet er berekna til ca 15 meter. 
Dette tilsvarar rundt 3 bilar i kø. 
Forsinkelsen for desse bilane er på rundt 
15 sekund. 
 
Trafikk frå sør og trafikk fra nord mot sør 
har ingen forsinkelse sidan dei er primær 
trafikkstrøm utan vikeplikt for andre. 

 

Berekningane viser at det er god kapasitet i nordre kryss sjølv med full utbygging i 
planområdet. Dette er basert på at 10 % av årsdøgntrafikken vert avvikla i 
dimensjonerande time. Ut frå kapasitetsomsyn er det ikkje bruk for søndre kryss, men den 
har ei viktig rolle med omsyn til funksjonalitet og fleksibilitet i planområdet. 
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3.2.3 Test av kapasitetsgrensene i nordre kryss 

Vi har gjort ei tilleggsberekning der vi har dobla all trafikk inn og ut av området morgon og 

ettermiddag. Dette er gjort for å illustrere kapasitetsreservene i krysset. Ei dobling tilsvarar at 

20 % av årsdøgntrafikken vert avvikla i den dimensjonerande timen. Det vil seie 1000 bilar 

inn/ut av planområdet på ein time.  

I morgonrush vil venstresvingefeltet vere nesten fullt utnytta. Venstresvingande ut frå 

området vil ha størst belastning med rundt eitt minutt forsinkelse. Køen er berekna til å vere 

rundt 50 meter, det tilsvarar 10 personbilar i kø. Vi ser her at enkelte trafikkstraumar nærrmar 

seg kapasitetsgrensa, men at det framleis er akseptabel avviklingskvalitet. 

 
Figur 11 Belastningsgrad morgon med dobbel 
trafikkmengde 

 
Figur 12 Kølengde morgon med dobbel trafikkmengde 
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I ettermiddagsrush er det enda større press på venstresvingande ut frå området. Den 

praktiske kapasitetsgrensa er nådd med belastningsgrad på 0,96. Kølengden er på 130 

meter. 

  
 

Berekningane viser at det er fornuftig å kople planområdet med internvegar til både nordre 

og søndre kryss. Dette vil gje eit robust og fleksibelt system for trafikken i planområdet. Det 

er spesielt venstresvingande trafikk ut frå planområdet morgon og ettermiddag som får høg 

belastning dersom vi doblar trafikkmengdene i makstimen. Mange av dei venstresvingande 

ville i ein slik situasjon valgt det søndre krysset og dermed ville ein ikkje hatt så høgt press 

på den nordre avkøyrsla. 

Trafikken til/frå planområdet vil i praksis fordele seg på begge dei to kryssa, men vi antar at 

hovuddelen av trafikken vil bruke det nordlige hovudkrysset sidan dette har venstresvingefelt. 

Vi har ikkje gjort eigne berekningar av søndre kryss. Berekningane i nordre kryss viser at det 

er nok kapasitet og at søndre kryss vil gje ytterlegare kapasitet.  

  

 


