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Beskrivelse

Notatet beskriver planlagt trafikkmønster og løsning for renovasjon som ligger til grunn for
planforslaget. Trafikksikkerhet knyttet til løsningene, er også vurdert.
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1.

Innledning

I forbindelse med planforslag til Nøstet sjøfront, er Nøstegaten foreslått regulert til sambruksområde.
Det skal også etableres et renovasjonspunkt og tilrettelegges for varelevering innenfor planområdet.
Formålet med notatet er å belyse hvordan trafikken generelt, men særlig større kjøretøy til renovasjon
og varelevering, er tenkt løst og hvordan løsningene påvirker trafikksikkerheten i gatene.

2.

Beskrivelse av trafikale løsninger i planforslaget

2.1

Generelt

Hele Nøstegatens utstrekning innenfor planområdet, er foreslått regulert til gatetun o_SGT. I denne
sammenheng, vil det åpne for en etablering av sambruksområde, fremfor en tradisjonell løsning med
kjøreveg og fortau. Ved overgang til vegen Georgernes Verft, er det regulert kjøreveg og fortau.
For beregning av sikt i Nøstegaten er det lagt til grunn et fartsnivå på 30 km/t. Dagens fartsgrense er
50 km/t. Ved realisering av planen, vil Nøstegaten anlegges med fokus på de myke trafikantene. Dette
innebærer blant annet å senke fartsnivået til maksimalt 30 km/t.
Nøstegaten er regulert som sambruksområde. Håndbøkene fastsetter ikke hvordan siktlinjene skal
beregnes i disse tilfellene. For beregning av siktlinjer til plankartet, er det lagt til grunn en mulig
fordeling mellom fortau og kjørebane. Dette er vist i figuren under.

Figur 1 Tverrsnitt Nøstegate. Hele gatetverrsnittet er foreslått regulert til sambruksareal. Bredder for
fortau og kjørebane er lagt til grunn for siktanalyser.
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2.2

Ordinær trafikk

2.2.1
2.2.1.1

Omfang
Harde trafikanter

Tabell 1 Antall boliger, parkeringsplasser, barnehageplasser og næringsareal i planforslaget.

Boliger
Parkering

246
Inntil 97 plasser

Barnehage
Næring i BKB- servering, kontor og kulturaktivitet

55 barn/560 m2
1340 m2

Eksisterende kontorbygg BK

3955 m2

Tiltaket vil fjerne noe av dagens trafikk og tilføre ny. I trafikkutredningen vedlagt tidligere planforslag,
var det den gang beregnet til å utgjøre ca. 500 kjøretøy i økt ÅDT. Dette innebar en reduksjon på ca.
360 kjøretøy når dagens funksjoner fjernes, og en tilførsel av ca. 850 nye. Dette gir en samlet ÅDT på
ca. 1700, som er å anse som lavtrafikkert.
Turberegning etter Håndbok V713 Trafikkberegninger tar utgangspunkt i antall boliger, ikke i antall
parkeringsplasser. Dersom antall p-plasser legges til grunn for beregning av trafikken, vil man få andre
tall. I nåværende planforslag legges det til rette for inntil 97 parkeringsplasser. Om en legger til grunn
at hver plass genererer 4 turer pr. dag vil det utgjøre en ÅDT på 388, tilnærmet den trafikk som
forsvinner med dagens funksjoner.
I dag har Nøstegaten gateparkering på denne strekningen. Med fortausbredder ned mot 1 m går det på
bekostning av de gående. Dagens gateparkering i Nøstegaten er forutsatt fjernet. Det er ikke avsatt
annet areal til boligsoneparkering i planen.
Angående trafikk utenfor planområdet, forventes det ikke utvikling med særlig trafikkgenerende
virksomheter på Verftet. Det pågår et planarbeid på Dikkedokken for utvikling av nytt kulturhus. Dette
forventes å gi økt behov for varelevering og gjerne også økt trafikk i forbindelse med arrangementer,
tilsvarende som for USF Verftet i dag. Omfanget av forventet trafikkmengde er vanskelig å tallfeste, da
arbeidet med Dikkedokken er i oppstartsfasen. Dette er ikke vurdert nærmere i dette notatet.
2.2.1.2

Myke trafikanter

Det forventes at tiltaket vil bidra til å øke antall gående og syklende betraktelig. Det vil komme nye
beboere i området, og området vil også få funksjoner/attraksjoner som vil tiltrekke besøkende.
Ved å fjerne gateparkeringen i Nøstegaten, blir det mer areal til myke trafikanter. Bedre tilrettelegging
og fremkommelighet i Nøstegaten, samt etablering av sjøpromenade, forventes å øke antall gående og
syklende vesentlig.
2.2.2
2.2.2.1

Trafikkmønster
Harde trafikanter

Nøstegaten er hovedgaten gjennom planområdet. Gaten er kommunal med et tverrsnitt på ca. 12 m, og
utgjør adkomst til hele planområdet. Eksisterende bebyggelse i felt BK og o_SHL, samt ny bebyggelse i
BKB5, har adkomst via Nøstegaten og Nordre Nøstekaien. De øvrige feltene kjører direkte inn fra
Nøstegaten.
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Figur 2: Trafikkmønster for adkomst til parkeringskjeller til boliger, samt felt BK.

For felt BK, o_SHL vil adkomst være fra Nøstegaten til Nordre Nøstekaien, som i dag. For felt BK
reduseres antall parkeringsplasser fra dagens 13, til 8. Disse er langs byggets nordre og østre vegger.
For feltene for øvrig, er det planlagt et underjordisk parkeringsanlegg med inntil 97 parkeringsplasser.
Det er regulert to avkjørsler til parkeringsanlegget, knyttet til Nøstegaten. Dette er gjort for å sikre
uavhengighet mellom de to utbyggerne i prosjektet.
Nøstegaten er en blindveg som ender opp i en snuplass på Verftet. Her er det tilrettelagt for snuing med
biler opptil størrelse lastebil (L). Det er i planforslaget ikke lagt til rette for lastebil skal kunne snu i
Nøstegaten.
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Figur 3 Sporing med lastebil ut til Georgernes Verft og snuplass her.
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2.2.2.2

Myke trafikanter

På torget ved Bjørgeboden vil det kunne bli en svært viktig trasé for myke trafikanter til Verftet, dersom
broen over Dikkedokken realiseres. Ved å benytte denne traseen kan man gå langs sjøen tilnærmet
uten stigning, og man unngår det bratte og smale partiet i Georgernes Verft

Figur 4 Mulige hovedgangtraseer i tilknytning til Nøstegaten, er vist med stiplet svart strek i figuren. De
som forventes å bli mest brukt, er markert med tykkere strek. Traseen over Dikkedokken er vist i blått.
Denne blir først aktuell dersom bro over Dikkedokken realiseres.
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2.3

Varelevering

2.3.1

Omfang

Omfanget av varetransport, vil avhenge av type næring. Det er også store variasjoner innenfor den
samme næringstypen.
Planforslaget åpner for næringsformål i kombinasjon med bolig for feltene BKB1 – BKB4. BKB5 skal ha
barnehage i første etasje. Næring kan kun anlegges i første etasje. Bestemmelsene åpner for formålene
kontor, forretning og tjenesteyting. I forretning ligger også mulighet for matvarebutikk. For å kunne
beregne behov for varelevering er det satt opp en antatt fordeling av formålene. Næringsarealene er
forholdsvis små, og det er lite trolig at det vil komme noen matvarebutikk her, men i beregning av
leveranser har vi likevel tatt høyde for det.
•

Næringstyper:
o BKB1 kontor/tjenesteyting, serveringssted
o BKB2 butikk, matvare
o BKB3 kontor/tjenesteyting
o BKB4 tjenesteyting, treningssenter
o BKB5 tjenesteyting, barnehage
o BK kontor

Beregninger i dette notatet er basert på Statens vegvesens håndbok V126 Byen og varetransporten,
samt masteroppgave fra juni 2012 1 for vurdering av varelevering til barnehagen. For felt BK er data
innhentet fra driftsansvarlig for bygget.
0F

Det finnes lite oppdatert litteratur som angir hyppighet av varelevering for ulike typer næringsformål.
Nevnte håndbok er fra 2005. Det er siden den gang blitt langt mer vanlig med samlasting, og tallene
som presenteres i håndboken er nok høyere enn dagens gjennomsnitt. Nedre verdier er derfor benyttet
i beregningene. Også for barnehager er variasjonen stor – mellom 2 og 6 leveranser pr. dag i den
nevnte undersøkelsen, uavhengig av størrelse/antall barn. Tallene under må ansees som anslag.
Det er også gjort følgende antakelser:

Feltnavn
BKB1
BKB2
BKB3
BKB4
BKB5
BK

Næringstype
Serveringssted/
Tjenesteyting
Antatt to virksomheter
Dagligvare
Kontor/tjenesteyting
Treningssenter
Barnehage
Kontor

Næringsareal i m2

Antall
leveranser
pr. dag

980, fordelt på 3 etg

1-5

5

125
100
160
560
3955

5-10
1-5
1-5
3-6

5
1
1
4
0.6

ÅDT, varelevering
1

Leveranser pr. dag pr.
virksomhet,
intervall fra litteratur

16,6

Masteroppgave, Etablering av turproduksjonstall for barnehager, NTNU, juni 2012
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Denne trafikken er forventet å fordele seg med 4, 6 og 12 kjøretøy pr. dag på henholdsvis
Nordre Nøstekaien og Nøstegaten.
Disse tallene omfatter vareleveranse med både små og store biler. Tall fra en kartlegging av
varelevering i Drammen sentrum, viste en gjennomsnittlig fordeling mellom liten varebil, stor varebil og
stor lastebil med rundt en fjerdedel for hver type. Den gjenstående andelen besto av andre typer
kjøretøy.
2.3.2

Trafikkmønster

Varelevering til felt o_SHL, BK og BKB5 har adkomst via Nordre Nøstekaien. Kjøretøy kan ta oppstilling i
felt o_SGT10 eller o_SK. Biler med lengde inntil 8 m kan kjøre rundt bebyggelsen i felt BK 2 og kjøre ut
igjen samme veg. Dette er sikret i bestemmelsene § 3.2.5.1.
1F

Figur 5 Sporing for liten lastebil (LL) med lengde 8 m, rundt felt BK. Denne sporing forutsetter at
sjåføren stanser kjøretøyet og svinger før han kjører videre, mellom felt o_SHL og BK. Sporingsanalyse
viser at bil med lengde inntil 7 m, kan kjøre rundt uten denne manøveren.

Varelevering til felt BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4 vil kunne foregå fra Nøstegaten. Kjøretøy må ta
oppstilling i gaten og levere fra gateplan. Det vil være tilstrekkelig plass i tverrsnittet til oppstilling med
lastebil samtidig som øvrig trafikk kan passere. I figur 6, er det illustrert to muligheter for oppstilling
med lastebil (L) der sikt fra avkjørsler og for gjennomgangstrafikk i gaten, er tilfredsstillende. Areal til
varelevering kan markeres i gategulvet med avvikende belegning. Ett eksempel er vist i bildet under,
hentet fra Strandgaten i Bergen. Dette sikrer at kjøretøy tar oppstilling der det er tilstrekkelig sikt for
annen trafikk som skal forbi, og unngår konflikt med avkjørsler langs gaten.
Dersom flere enn to vareleverandører ankommer samtidig, er det mulig å stille opp videre bak den
opptatte oppstillingsplassen, uten at dette går ut over fremkommelighet til verken myke eller harde
trafikanter, se figur 10.

2

Sporingsanalyse viser begrenset fremkommelig med kjøretøy med lengde 8 m. Bergen brannvesen har opplyst at de kjører sine mannskapsbiler, lengde 8
m, rundt bygningen i felt BK. Dette er lagt til grunn i planforslaget.
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Figur 6 Løsning for varelevering i Strandgaten. Foto: Google.

Figur 7 To mulige oppstillingsplasser for varelevering i Nøstegaten. Siktlinjer fra avkjørsler i blått og for
gjennomgående trafikk i grønt.
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Figur 8 Mulig oppstillingsplass for varelevering ved felt BKB1. En parkert lastebil vil være synlig for
trafikken bak, 38 m unna.
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Figur 9 Mulig oppstillingsplass for varelevering vis a vis felt BKB4. En parkert lastebil vil være synlig for
trafikken bak, minst 100 m unna.
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Figur 10 Muligheter for flere samtidige vareleverandører, med tilfredsstillende siktforhold for
forbipasserende trafikk.
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2.4 Utrykning
Illustrasjonsplanen viser oppstillingsplasser for brannvesenets høydemateriell i Nøstegaten og inne på
torget o_ST.

Figur 11 Illustrasjonsplan med oppstillingsplasser for brannvesenets høydemateriell

Brannbiler er sikret fremkommelighet inn mot bebyggelsen via o_SGG3, som vist under. Brannbilen kan
snu på o_ST og kjøre ut igjen samme veg.

Figur 12 Sporing for brannbil med stige inn på torget o_ST.
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2.5 Renovasjon
Den nye bebyggelsen skal knytte seg til bossnettet for fraksjonene restavfall, papp, papir og plast. For
glass og metall er det satt av plass langs Nøstegaten til nedgravde containere, som må hentes med bil.
Her skal det også settes av plass til en mulig fremtidig fraksjon.
2.5.1

Trafikkmønster

De nedgravde containerne ligger sentralt i planområdet, med tilkomst og oppstilling for lastebil (L).
Det er lagt til grunn at renovasjonsbilen kjører ut til Verftet for å snu, som vist i figur 3, før tømming.
Oppstillingsplassen ligger innenfor formålet gatetun o_SGT (sambruksområde) i plankartet. Plasseringen
av renovasjonspunktet, er basert på hensyn til øvrige trafikanter. Dette er vurdert som den beste og
tryggeste plasseringen i forhold til tilgjengelighet, fremkommelighet og sikkerhet. Renovasjonsbilen skal
ikke være til hinder for passerende trafikk, verken harde eller myke.

Figur 13 Renovasjonsbilen vil bryte ganglinjen langs vestsiden av Nøstegaten/Georgernes verft ved
oppstilling. De grønne linjene i figuren viser aktuelle ganglinjer ved oppstilling av renovasjonsbil.
Figuren til høyre viser siktlinjer for kjørende og gående ved oppstilling. Det er god sikt for både myke og
harde trafikanter forbi oppstillingsplassen.

Det vil være tilstrekkelig plass for øvrig trafikk å passere renovasjonsbilen mens den står oppstilt. Bilen
vil bryte med en ganglinje her, og gående må gå på ene eller andre siden av bilen ved tømming. I
sentrale strøk som her, vil det være vanskelig å finne plassering for renovasjon som ikke er i berøring
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med ferdselsårer for gående. Her er det særlig viktig å sikre gode ledelinjer for svaksynte i detaljfasen,
til tross for at hendelsen er relativt sjelden.
De viktigste ganglinjene er ikke i konflikt med renovasjonsbilen under oppstilling og kraning.

2.5.2

Omfang

Avhengig av hvilken type fraksjon BIR ønsker i den tredje containeren, vil tømmefrekvensen ligge
mellom 1-3 ganger i måneden. Situasjonen ved oppstilling med renovasjonsbil vil dermed inntreffe
relativt sjeldent.

2.5.3

Næringsavfall

For næringsbebyggelsen i felt BK, hentes det avfall maks 1 gang i uken. Dette skal hentes med bil som
kan kjøre rundt bebyggelsen for å snu, som vist i figur 5.
For den nye bebyggelsen, vil næring være kombinert med bolig i samme bygning. Næringsavfall for
kombinasjonsbygg skal behandles som husholdningsavfall, altså via bossnettet.

3.

Trafikksikkerhet ved varelevering og renovasjon

Ved regulering av sambruksareal, er ivaretakelse av trafikksikkerhet et viktig tema. Nøstegaten
forventes å få et fartsnivå på 30 km/t eller lavere ved ferdigstilling som i planforslaget. Gaten er en
blindveg med lav trafikk.
Vareleveranser og tømming av containere krever fremkommelighet og sikker oppstilling for store
kjøretøy. Nøstegaten og delvis Nordre Nøstekaien benyttes til disse formålene. Foreslåtte
oppstillingsplasser for vareleveranse, sikrer tilfredsstillende sikt og er ikke til hinder for andre
trafikanter. For varelevering fra Nordre Nøstekaien, må dette skje med mindre biler, inntil 8 m lange,
som kan kjøre rundt BK. Det etableres et tvungent kjøremønster rundt bebyggelsen i felt BK for å unngå
rygging.
Renovasjonsbilen, som kommer mellom en og tre ganger i måneden, må stille opp i konflikt med en av
ganglinjene mellom Nøstegaten og Georgernes Verft. Myke trafikanter kan passere bilen på ene eller
andre siden, med tilfredsstillende sikt til kjørende. Både for varelevering fra Nøstegaten og for
renovasjon, er det forutsatt at lastebilene snur på Verftet.
Vår vurdering er at trafikksikkerheten blir tilfredsstillende ivaretatt ved foreslåtte løsninger. I skisserte
situasjoner vil sjåfører, syklister og gående kunne se hverandre, og tilpasse seg situasjonen. Fartsnivå
og trafikkmengde i gaten tilsier også at risikoen for ulykker er liten.

15/15

