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SAMMENDRAG
BME, i samarbeid med PBE, utreder muligheten for å omregulere Lakslia i Arna fra kjøreveg til G/S‐veg.
I den forbindelse har det vært behov for å gjennomføre tellinger av dagens trafikkmengde.
Multiconsult, i samarbeid med Proxll, har fått i oppdrag å gjennomføre trafikktellinger i Lakslia.
Målingene har foregått over 14 dager, fra søndag 30.01.2022 kl. 12:00 til søndag 13.02.2022 kl. 13:00. Det har i
perioden vært varierende værforhold med snøfall, mye vind m.m. som kan ha påvirket resultatene noe.
Resultater fra radarmålingene er presentert i denne rapporten.

00

18.02.2022

Til utsendelse

SAP

KT

SAP

REV.

DATO

BESKRIVELSE

UTARBEIDET AV

KONTROLLERT AV

GODKJENT AV

Multiconsult | Nesttunbrekka 99 | 5221 Nesttun | +47 55 62 37 00 | multiconsult.no

NO 918 836 519 MVA

Trafikktellinger kv. 4700 Lakslia

multiconsult.no

INNHOLDSFORTEGNELSE
1

Innledning ............................................................................................................................................................................ 5
1.1 Plassering av radarmåler....................................................................................................................................................... 5
1.2 Radarutstyr ........................................................................................................................................................................... 6
1.3 Definisjoner av trafikktyper .................................................................................................................................................. 7

2

Resultater begge retninger (inkl. gang‐ og sykkeltrafikk) ....................................................................................................... 8
2.1 Trafikkmengde ...................................................................................................................................................................... 8
2.2 Sammensetning av trafikk .................................................................................................................................................. 10
2.3 Hastighet ............................................................................................................................................................................. 11

3

Resultater begge retninger (eksl. gang‐ og sykkeltrafikk) .................................................................................................... 12
3.1 Trafikkmengde .................................................................................................................................................................... 12
3.2 Sammensetning av trafikk .................................................................................................................................................. 14
3.3 Hastighet ............................................................................................................................................................................. 15

4

Resultater retning fra nord (eksl. gang‐ og sykkeltrafikk) .................................................................................................... 16
4.1 Trafikkmengde .................................................................................................................................................................... 16

5

Resultater retning fra sør (eksl. gang‐ og sykkeltrafikk) ....................................................................................................... 17
5.1 Trafikkmengde .................................................................................................................................................................... 17

6

Feilkilder ............................................................................................................................................................................. 18

10242354‐TVR‐RAP‐001

18. februar 2022 / 00

Side 4 av 19

Trafikktellinger Lakslia

1

multiconsult.no

Innledning

Multiconsult har på oppdrag fra Bergen kommune, Bymiljøetaten, Plan og utvikling ved Håkon Skagen,
utført trafikktellinger på kommunal veg 4700 Lakslia i Indre Arna. Målingene er utført over en periode på 14
dager mellom 30.01.2022 til 13.02.2022.
Oppdraget ble utvidet fra 7 dager til 14 dager for å få med evt. forskjeller i trafikkmønster etter lettelse i
nasjonale koronarestriksjoner fra fredag 11.02.2022.

1.1

Plassering av radarmåler

Trafikktelleren ble plassert på lyktestolpe med skyteretning mot nord, med vegreferanse 4601 KV4700
S1D1 m611. Se referanse fra Vegkart under:

Bilde 1‐1: Plassering av måler fra Vegkart
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Radarutstyr

Radaren som er benyttet er av typen Viacount II, fra Via traffic controlling gmbh, som benytter seg av
24,165 GHz «Doppler» radarsensorteknologi. En dopplerradar bruker dopplereffekten til å måle hastighet
og retning på trafikken ved å se på frekvensforskyvinger i det reflekterte signalet til radarpulsen.
Radaren plasseres mellom 0,5 m og 1,0 m over kjørebanen, og plasseres parallelt med vegen. Dette gir en
45 graders skrå radarbane som fanger opp kjøretøy i begge retninger. Skisse av prinsippet vises under.

Bilde 1‐4: Prinsippskisse radar

Bilder av plassering, samt skyteretning, vises under.

Bilde 1‐2: Plassering radar og skyteretning
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Definisjoner av trafikktyper

Programvaren for radaren skiller på 5 forskjellige standard kjøretøygrupper basert på lengde. Disse typene
er vist under:

Resultatene presentert i denne rapporten, er derfor basert på disse 5 typene av kjøretøy.
Gang og sykkeltrafikk vil ut i fra dette inngå i kategori 1, two‐wheelers. For å skille på gående og syklende
fra andre kjøretøy, er det videre i kap. 3 oppsummert resultater hvor minste lengde for registrering er
justert til 200 cm (2 m). Resultater i kap. 3 er derfor for kjøretøy alene, mens det i kap. 2 er inkl. gående og
syklende.
For å ha likt sammenligningsgrunnlag mellom retningene på trafikken, er det kun presentert resultater uten
gående og syklende i kap. 4 og 5.
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Resultater begge retninger (inkl. gang‐ og sykkeltrafikk)
ÅDT er basert på målingene registrert til 828.
Hastighet (85 % fraktil) er registrert til 61 km/t. Hastigheten på stedet er 50 km/t.
Tungbilandel er 9,38 %

2.1

Trafikkmengde
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Sammensetning av trafikk
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Hastighet
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Resultater begge retninger (eksl. gang‐ og sykkeltrafikk)
ÅDT er basert på målingene registrert til 770.
Hastighet (85 % fraktil) er registrert til 61 km/t. Hastigheten på stedet er 50 km/t.
Tungbilandel er 10,09 %

3.1

Trafikkmengde
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Sammensetning av trafikk
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Hastighet
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Resultater retning fra nord (eksl. gang‐ og sykkeltrafikk)
ÅDT er basert på målingene registrert til 296 fra nordlig retning.
Hastighet (85 % fraktil) er registrert til 64 km/t. Hastigheten på stedet er 50 km/t.
Tungbilandel er 3,83 %

4.1

Trafikkmengde
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Resultater retning fra sør (eksl. gang‐ og sykkeltrafikk)
ÅDT er basert på målingene registrert til 388 fra sørlig retning.
Hastighet (85 % fraktil) er registrert til 59 km/t. Hastigheten på stedet er 50 km/t.
Tungbilandel er 17,11 %

5.1

Trafikkmengde
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Feilkilder

I perioden målingene har foregått, har det vært en del snøfall. Dette medfører perioder med mye snø, og
tilhørende mindre biltrafikk. Det må videre påregnes noe feilkilder ifm. registrerte lengder, men ikke
nødvendigvis antall. Videre medfører kaldt vær og snø trafikk fra brøytebiler og salting over disse dagene
målingene foregikk. Dette påvirker spesielt andel tungbiltrafikk.
Målingene skiller på kjøretøygrupper ut i fra total lengde, jf. kap. 1.3. I disse lengdene vil det også kunne
være feilkilder i form av bil + henger som oppfattes som lastbil, sykler i tett formasjon m.m.
Det vil videre være naturlig å forvente at ingen store lastebiler kan komme i fra sørlig retning, ettersom
jernbanebruen har begrenset bredde og høyde. Jf. bilde 6‐1 fra Google Maps under.
Når målingene fremdeles viser «Trucks» og «Semi‐Trucks», vil dette delvis kunne forklares med brøytebiler
(som snur før bruen), samt kjøretøy tilknyttet lager lokalet der hvor måleren står, jf. bilde 6‐2. Dette
gjenspeiles også i den lave registrerte hastigheten på disse kjøretøyene.
Det er registrert hastigheter opp til 122 km/t som høyeste. Basert på lokalkunnskap, er dette ikke
usannsynlig. Bakomliggende bakke (sør for måleren) gir et «sug» i magen ved kjøring i stor nok hastighet.
Av registreringene er det en voldsom registrert aktivitet mellom torsdag 2. februar kl. 23:00 og fredag 3.
februar kl. 01:00, samt lørdag 5.februar mellom 14:00 og 18:00.
Natt til fredag kan muligens forklares med stort snøfall og brøyteaktivitet. Lørdag er mer usikker, men det
er verdt å sjekke opp i om vegen andre steder ble stengt i dette tidsrommet og om vegen ble brukt som
omkjøringsveg, sykkelritt eller andre arrangement som kan ha påvirket målingene.

Bilde 6‐1: Jernbanebru med høyderestriksjoner sør for radarplassering
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Bilde 6‐2: Lagerlokale i Lakslia
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