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1.

INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
I forbindelse med pågående arbeid med detaljreguleringsplan for Storetveitvegen 92-100 har planog bygningsetaten bedt om at det blir laget en mobilitetsanalyse. Analysen beskriver dagens
trafikale situasjon, planlagte tiltak og trafikale konsekvenser av planlagt utbygging.

1.2 Planområdet og ny utbygging
Området består i dag av et forretningsbygg, to boliger og et kontorbygg med tilhørende
parkeringsplasser på bakken. All eksisterende bebyggelse forutsettes revet. Ny utbygging vil
omfatte boligbebyggelse og kontor med tilhørende parkering under bakken.

Storetveitmarken

Fantoft
senterområde

Kart med planavgrensning
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2.

DAGENS SITUASJON

Tveitevatnet

Slettebakken

Fantoft
senterområde

Oversiktskart Storetveit

Planområdet ligger langs Storetveitvegen på Storetveit i Årstad bydel, ca. 350 m fra senterområdet
på Fantoft. Planområdet ligger rett over vegen for Storetveitmarken; et stort natur- og
rekreasjonsområde i Årstad.
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2.1

Kommuneplanen

Planområdet ligger innenfor byfortettingsonen i kommuneplanens arealdel.
Byfortettingssonen skal romme tette og varierte boligområder med innslag av næring som ikke er
til ulempe for bomiljøene. Det meste av nye boliger og arbeidsplasser med høy tetthet skal bygges
i sentrumsområdene, som består av sentrumskjernen og i byfortettingssonen.

Slettebakken
Tveitevatnet

Storetveitmarken

Fantoft
senterområde

s
Storetveit i kommuneplanens arealdel
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2.2 Arealbruk
Storetveit, Slettebakken og Fantoft består av store boligområder, som rommer både
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Fantoft og Sletten er sentrumsområder med et variert
tilbud av service og næring. Fantoft senterområde har en matforretning (Meny), hagesenter,
treningssenter, studentboliger, kontorbygg og bybanestopp. Det er en del noe næringsbebyggelse
langs Storetveitvegen. Like nord for planområdet ligger en Montessoriskole med 95 elever. Det er
flere skoler og barnehager innenfor gangavstand fra planområdet. I tillegg er det forholdsvis store
friluftsarealer og fritidsaktiviteter i nærområdet.

Kart med oversikt over funksjoner.
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2.3 Vegforhold - kjøreveger
Storetveitvegen (fv 582) fungerer som hovedveg og innfartsåre mellom Bergen sør og Bergen
sentrum. Planområdet ligger øst for og langs Storetveitvegen. Øvrige veger består hovedsakelig av
kommunale samleveger. Planområdet får sin atkomst fra den kommunale vegen Fantoftvegen sør
for planområdet. Nyttekjøring til planområdet blir fra Vestre Fantoftåsen i nord. Dette er en privat
veg uten gjennomkjøring.
Krysset Storetveitvegen - Fantoftvegen – Kirkevegen er et fullkanalisert lyskryss.
Krysset Storetveitvegen - Vestre Fantoftåsen er et T-kryss med trafikkøy.

Vegsystemet på Storetveit
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2.4 Trafikkmengder og fartsgrenser
Det er hentet ut informasjon om trafikkmengder i området fra NVDB (Nasjonal vegdatabank).
Storetveitvegen har en ÅDT på 6 900 (2019) forbi planområdet og har en fartsgrense på 60 km/t.
ÅDT i veien minsker til 6 300 (2019) sør for planområdet.
Fantoftvegen har en ÅDT på ca. 2 000 ved kryss med Storetveitvegen og ca. 1 000 i veiens
sørlige del. Disse tallene er relativt gamle (fra 2011). Etter 2011 er det bygget et kontorbygg og
noen studentboliger med adkomst i Fantoftvegen. En antatt økning på 0,5 % årlig vil tilsi en ÅDT
på ca. 2 800. Fartsgrense i Fantoftvegen er 50 km/t og er nedsatt til 30 km/t forbi senterområdet.
Vestre Fantoftåsen er privat veg og skiltet med barn leker 20 km/t. Det antas at ÅDT i Vestre
Fantoftåsen ligger på ca. 400. De bygninger som har atkomst fra veien er en Montessori skole, en
bilforretning, 40 rekkehus, 6 tomannsboliger og 2 eneboliger.
Montessoriskolen har 95 elever og 12 lærere. Basert på faglig skjønn opparbeidet gjennom mange
års erfaring av trafikkvurderinger for lignende skoler antas hver elev å generere ca. 1,3
bilturer/virkedøgn (5 dager i uka).
Bilforretningen har en størrelse på ca. 390 m2. Basert på erfaringer fra lignende vurderinger av
trafikkgenerering antas bilforretningen å generere 10 bilturer/100 m2 pr. virkedøgn (6 dager i
uka).
I henhold til erfaringstall hentet fra Statens vegvesens håndbok V713 genererer boliger mellom
2,5 - 5,0 bilturer/bolig pr. døgn. Det er valgt å bruke 5,0 bilturer/bolig pr. døgn for samtlige
boliger. Dette fordi tomannsboliger og eneboliger generelt genererer mer biltrafikk enn f.eks.
leiligheter. Videre er det valgt en høy verdi for ikke å undervurdere trafikkmengdene i området.
Beregningene for trafikkmengdene i Vestre Fantoftåsen vises i tabellen nedenfor.
Tabell 1: Beregning av trafikkmengder i Vestre Fantoftåsen.

Aktivitet/bygning

Montessori skole
Bilforretning
Rekkehus
Tomannsbolig
Enebolig

Antall/størrelse

95 elever
390 m2
40 st.
6 st.
2 st.

Erfaringstall
(bilturer/døgn)

1,3
10
5
5
5

ÅDT

89
33
200
30
10
362

Tilsvarende beregninger er blitt gjort for Kirkevegen, som antas å ha en ÅDT på ca. 1 100. Denne
trafikken antas å bestå av trafikk til/fra et par skoler, et par barnehager 6 tomannsboliger og 43
eneboliger. I henhold til antakelsene for Vestre Fantoftåsen antas det også her at skolene vil
generere 1,3 bilturer/elev pr. virkedøgn. Hver enkelt bolig antas videre å generere 5,0
bilturer/døgn. Basert på mange trafikkvurderinger av trafikkgenerering til/fra barnehager antas
det at barnehagene genererer 2,2 bilturer/barn pr. virkedøgn. Tabell 2 viser beregningene for
trafikkmengdene i Kirkevegen.
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Tabell 2: Beregning av trafikkmengder i Kirkevegen.

Aktivitet/bygning

Stortveit ungdomsskole
Storetveit Barnehage
Tryllefløjten
Steinerbarnehage
Rudolf Steinerskolen i
Bergen
Tomannsbolig
Enebolig

Antall/størrelse

Erfaringstall
(bilturer/døgn)

ÅDT

1,3
2,2

375
113

77 barn

2,2

121

237 el., 34 lærer
6
43

1,3
5
5

220
30
215
1 074

404 el., 36 lærer
72 barn

Trafikkmengder i området.
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2.5 Trafikkulykker
Det er politiregistrert flere trafikkulykker med personskade langs Storetveitvegen de siste 10
årene. De fleste av ulykkene er påkjøringsulykker bakfra i og tett på kryss, eller at man har kjørt
utfor veien. Samtlige ulykker har kun ført til lettere personskade.

Politiregistrerte ulykker i området de siste 10 årene.
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2.6 Vegforhold – gang og sykkel
Storetveitvegen har fortau på begge sider. Fantoftvegen har også fortau på begge sider, for øvrig
er mange av samlevegene uten eget tilbud til gående og syklende. Det er to gangbruer over
Storetveitvegen for gående som skal krysse vegen – en like sør og en like nord for planområdet.
I regi av Statens vegvesen/Vestland fylkeskommune planlegges en ny sykkelveg med fortau langs
østsiden av Storetveitvegen. Denne føres også opp til Fantoft senterområde. Sykkelvegen inngår
som en prioritert del av sykkelnettet i henhold til Bergen kommunes sykkelstrategi 2019-2030, og
vil på sikt gi sammenhengende sykkeltrase til Bergen sentrum.

Gang/sykkelveger i området.
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2.7 Kollektivtilbud
Kollektivtilbudet er godt. Langs Storetveitvegen går busslinje 83 mellom Nesttun og Bergen med
bussholdeplasser like nord og like sør for planområdet. Bussen går med halvtimes frekvens.
Bybanen har holdeplass på Fantoft, 350 m fra planområdet. Bybanen har avganger hver 5-8 min.
på dagtid og hvert 10 min. på kveld.

Kollektivtilbud i området.
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2.8

Parkering

Det er ca. 170 parkeringsplasser i forbindelse med dagens kontorbygg, og ca. 15 plasser knyttet til
forretningsbygget.

Dagens parkering i planområdet.
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3.

NY SITUASJON
3.1

Planforslaget

Planforslaget legger opp til at det skal etableres kontor og boliger. Kontorbygget er på 7 000 m2 og
skal inneholde kontorlokalene til Veidekke AS. Boligdelen inneholder 8 boligbygg med totalt 105
boenheter.
Det skal etableres totalt 90 parkeringsplasser for bil, 68 for boligdelen og 22 for kontorbygget. Det
skal etableres 278 sykkelparkeringsplasser.

Fordeling bolig og kontor.

All parkering legges i anlegg under bakken. Atkomst til parkeringsanlegget skjer fra Fantoftvegen.
Kun nyttekjøring som f. eks renovasjon, taxi og brannbil skal skje fra Vestre Fantoftåsen.

Kjørbar atkomst til planområdet.
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3.2 Turgenerering
For å vurdere de trafikale konsekvensene av reguleringsendringen brukes erfaringstall om hvor
mye trafikk som genereres av planlagte aktiviteter, sammenlignet med gjeldende aktiviteter på
eiendommen.
En eiendoms evne til å generere trafikk, er en funksjon av type aktivitet og eiendommens
størrelse (m2 eller annen entydig enhet, for eksempel antall boenheter eller parkeringsplasser).
Statens vegvesens håndbøker og rapporter fra PROSAM har en del erfaringstall for turgenerering.
Erfaringstallene suppleres med eget skjønn og erfaring opparbeidet fra mange års erfaring av
tilsvarende vurderinger.
Forventet trafikkgenerering er beregnet ut fra både reisevaneundersøkelser (RVU) for
Bergensområdet og ut ifra antall tilgjengelige parkeringsplasser. Tilgang på parkeringsplasser vil
ofte være begrensende for hvor mye trafikk en eiendom kan generere.

3.2.1
Trafikkgenerering i dagens situasjon
Det planlegges å rive eksisterende bygninger i planområdet. Dette innefatter 2 boliger og 390 m2
forretning med adkomst i Vestre Fantoftåsen og 6 121 m2 kontor med adkomst i Fantoftvegen.
Dette antas i dagens situasjon å generere ca. 500 bilturer/døgn i Fantoftvegen og ca. 50 bilturer i
Vestre Fantoftåsen.
3.2.2
Turgenerering alle transportmiddel ut ifra håndbok V713 og RVU
Tabellen nedenfor viser hvor mange personturer planområdet forventes å generere etter tiltaket.
Turproduksjonstallene er hentet fra Statens vegvesens håndbok V713.
Formål
Boliger
Kontor
Sum

Areal
(kvm)
7000
-

Ant.
boliger
105
-

Turproduksjonstall
(personturer/døgn)
9 per bolig
12 per 100 m2
-

Turgenerering
(personturer/døgn)
945
840
1785

Total personturgenerering for planområdet uavhengig av transportmiddel.

Det er i beregningene nedenfor brukt tall fra RVU (reisevaneundersøkelse) for reiser i hele
Bergensområdet. Boliger har mange forskjellige reiseformål, men reisevaneundersøkelsen gir ikke
konkrete tall for de forskjellige reiseformålene. Det er derfor tatt utgangspunkt i fordelingen av
alle reiser i hele Bergensområdet. Det antas at dette gir et godt nok estimat for transportmiddelfordelingen for reiser til/fra boligene.
Kontorarealene genererer også trafikk for flere formål, blant annet besøks- og tjenestereiser, men
det er antatt at arbeidsreiser utgjør den aller største parten av reisene til/fra kontorbygget. Det er
derfor tatt utgangspunkt i transportmiddelfordelingen for arbeidsreiser i Bergensområdet, som
vist i tabell under.

Gang/sykkel
Privatbil
Kollektivt

Reiser i hele Bergensområdet 2013
Alle reiser
Alle arbeidsreiser
24 %
19 %
62 %
57 %
14 %
24 %

Transportmiddelfordeling for Bergensområdet. Kilde: Sintef rapport A25938: RVU for
Bergensområdet 2013.
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Transportmiddel
Gang/Sykkel
Privatbil
Kollektiv

Turgenerering bolig
(turer/døgn)
238
614
139

Turgenerering kontor
(turer/døgn)
160
479
202

Sum
(turer/døgn)
498
1093
341

Turgenerering for planområdet med fordeling på transportmiddel ut ifra RVU.

Transportmiddelfordelingen for boliger og kontorer er vist i tabellen over. Personturgenereringen
er her fordelt på transportmiddel i henhold til reisevaneundersøkelsen.
I henhold til en slik beregning vil planområdet generere ca. 1 100 bilturer/døgn. Dette er i samme
størrelsesorden som en beregning basert på erfaringstall for bilturgenerering. Reisevaneundersøkelsen som er brukt til beregning i dette tilfellet gjelder for hele Bergen. Det aktuelle
planområdet har god kollektivdekning, en stor andel sykkelparkering og har gangavstand til
daglige målpunkter. Dette gjør at behovet for bilkjøring vil være lavere her.

3.2.3
Turgenerering ut ifra tilgjengelig parkering
Begrensninger i parkeringsdekning har generelt en begrensende effekt på bilturgenerering til/fra
et område. Beregningene i forrige avsnitt tar ikke høyde for denne effekten. Det er derfor gjort en
beregning av hvor mange bilturer man kan forvente basert på antall tilgjengelige parkeringsplasser per døgn nedenfor.
Det er lagt opp til totalt 90 parkeringsplasser i området, 68 for boligdelen og 22 for kontorbygget.
Det er i beregningene antatt at 80 % av parkeringsplassene for kontorene er tilrettelagt for de
ansatte og 20 % for gjester til kontoret.
Formål

Antall p-plasser

Boliger
Kontor (ansatte)
Kontor (gjester)
Sum

68
18
4
111

Turproduksjonstall
(bilturer/p-plass)
3,5
3
20
-

Bilturgenerering ut ifra antall tilgjengelige parkeringsplasser.

Turgenerering
(bilturer/p-plass)
238
54
80
432

I tillegg vil det være noe biltrafikk som er uavhengig tilgjengelige parkeringsplasser, så som taxi,
kiss n’ ride og varelevering. Det antas at dette vil være i størrelsesorden 10-20 bilturer/døgn.
Basert på antall tilgjengelige parkeringsplasser kan det dermed forventes en bilturgenerering på
ca. 430 bilturer/døgn.
3.2.4
Oppsummering av turgenerering
Tiltaket forventes å generere mellom 430 og 1 100 bilturer/døgn. De forskjellige metodene for
beregning av turgenerering gir store forskjeller i antall bilturer. Den faktiske bilturgenereringen
antas å ligge et sted mellom de to beregningene som er gjort, men nærmere beregning ut ifra
tilgjengelig parkering da dette har en stor påvirkning på hvor mange bilturer et område vil
generere. I videre beregninger antas det derfor at planområdet vil generere ca. 600-700 bilturer
etter utbyggingen. Bilturgenereringen er oppgitt i et intervall da faktisk bilturgenerering vil
avhenge av hvor stor andel som vil avsettes til gjesteparkering. I beregningene i denne rapporten
er det antatt en andel av gjesteparkering til kontorarealene på 20 %
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Tiltaket forventes dermed å føre til en vekst i bilturer på ca. 100-200 bilturer/døgn.
I beregning av kapasitet i kryssene er det tatt utgangspunkt i en trafikkvekst på 200 bilturer/døgn
for å ikke undervurdere konsekvensene av veksten, mens den faktiske veksten sannsynligvis vil
være mindre. Ny trafikk antas å følge samme retningsfordeling som i dagens situasjon. Dette
innebærer følgende trafikkvekst i veiene i området:

Vei

Vestre Fantoftåsen
Storetveitvegen nord
Storetveitvegen sør
Fantoftvegen
Kirkevegen

Endring i ÅDT

- 50
145
90
200
25

Ny ÅDT

350
7 045
6 390
3 000
1 125

Vekst i makstimen

-5
12
7
16
3

Forventet trafikkvekst som følge av tiltaket.

3.2.5
Kapasitet i krysset Storetveitvegen – Fantoftvegen - Kirkevegen
Kapasitet i krysset vurderes basert på beregnet belastningsgrad i makstime. Dette gjøres ved
beregninger i beregningsprogrammet SIDRA Intersections. Belastningsgrader under 0,8 betyr god
trafikkavvikling, uten kø. Ikke før belastningsgraden overstiger dette verdi vil det bli ustabil
avvikling i et kryss. Dersom belastningsgraden når 1,0 kan krysset ikke lengre avvikle
ankommende kjøretøy. Det antas at makstimestrafikken vil være mellom 8 – 10 % av ÅDT. Da
Storetveitvegen er en større veg med mer gjennomfartstrafikk antas det at makstimestrafikken
her vil være 8 % av ÅDT. For Fantoftvegen og Kirkevegen antas det at makstimestrafikken vil
være 10 % av ÅDT. Det er videre gjort vurderinger av retningsfordeling av denne trafikken som
vist i tabellen nedenfor.
Antatte retningsfordelinger i makstimestrafikken.

Vei

Storetveitvegen nord
Storetveitvegen sør
Fantoftvegen
Kirkevegen

Nord

80 %
55 %
52 %

Sør

70 %
35 %
30 %

Vest

10 %
8%
10 %
-

Øst

20 %
12 %
18 %
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Basert på disse antakelsene er makstimestrafikken for krysset Storetveitvegen x Fantoftvegen
etter tiltaket som vist i følgende figur.

Storetveitvegen midt sør
28
←
Kirkevegen

197


56
→

29 
10 →
17 

 81
← 15
 52
←
20


204

Fantoftvegen

→
31

Storetveitvegen sør
Det er gjort kapasitetsberegninger basert på disse tallene. Krysset Storetveitv. x Fantoftv. x
Kirkev. er signalregulert, noe som også er forutsatt i beregningene.
Belastningsgradene vurderes å være lave. Høyest belastningsgrad fås for kjørende nordover i den
sørlige armen i kryss 2, (0,45). Etter tiltaket forventes det dermed ikke noen kapasitetsproblemer
i kryssene. Det er også gjort beregninger for 95-persentilen for forventet kølengde. 95-persentilen
er kølengde som overskrides i 5 % av fallene. Kølengdene forventes ikke å føre til
tilbakeblokkering i inntilliggende kryss. I Fantoftvegen er 95-persentilen beregnet til 10 m kø.
Mellom stopplinjen og den sørlige atkomsten i Storetveitvegen er det ca. 20 m. I henhold til
beregningene forventes dermed ikke at køen vil strekke seg til eller forbi denne atkomsten mer
enn i sjeldne tilfeller. Lengst kø kan forventes i Storetveitvegen. I den sørlige armen indikerer 95persentilen en kølengde på 27 m og i den nordlige 22 m. Dette tilsvarer ca. 4 -5 personbiler. Se
neste side for detaljerte tall for beregningene.
I henhold til håndbok V121 utløser ikke trafikkmengden krav til kanalisering i kryss
Storetveitvegen x Vestre Fantoftåsen.
Det er allerede i dagens situasjon høyre- og venstresvingefelt i kryss Storetveitvegen x
Fantoftvegen.
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Beregnet belastningsgrad.

Beregnet 95-persentil for kølengde i meter.
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4.

TRAFIKALE KONSEKVENSER
4.1 Kapasitet og fremkommelighet
Tiltaket forventes å føre til en trafikkvekst på ca. 100-200 bilturer/døgn. Dette forventes ikke å
føre til kapasitets- eller fremkommelighetsproblemer.
4.2 Gående og syklende
Tiltaket forventes å ha liten innvirkning på forholdene for gående og syklende i området.
4.3 Trafikksikkerhet
En trafikkvekst fører generelt til en økning av risikoen for ulykker. Trafikkveksten som følge av
tiltaket er imidlertid liten og forventes ikke å føre til nevneverdige konsekvenser for trafikksikkerhetsbildet.
4.4 Kollektivtrafikk
Tiltaket forventes å ha lite innvirkning på kollektivtrafikktilbudet.
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5.

TILTAK
Nedenfor beskrives noen tiltak som bidrar til redusert biltrafikk. Effekten av tiltakene vil variere.
Erfaringsmessig er det de harde tiltakene som har stor betydning som f.eks. å redusere
parkeringsplasser. I tabellene nedenfor er tiltakene delt inn etter målet med tiltaket: begrense
bilkjøring, og fremme gåing og sykling. Tiltak som er markert med blått er innarbeidet i
planforslaget. Tiltak som er markert med hvitt er forslag på tiltak som kan vurderes når området
er bygget.
5.1

Tiltak for å begrense bilkjøring
Tiltak
Begrensning av
parkeringsplasser i tilknytning til
arbeidsplassen.

Begrunnelse
Å begrense antall
parkeringsplasser er et svært
effektivt tiltak.

Priset parkering

Ta ut et gebyr for bruk av
parkeringsplassene. F. eks.
times-, dags- eller månedspris.

Kostnader for parkering fører
til lavere etterspørsel og
dermed mindre bilkjøring.

Bildelingsordning
(gjerne med el-biler)

Ha en eller flere biler som de
ansatte/borettslaget har tilgang
til å leie/booke. Det er da behov
for et enkelt registreringssystem.

Ved å ha en bildelingsordning
minskes behovet for å ha en
egen bil i arbeidet eller to
biler per hushold. Dette fører i
sin tur til mindre bilkjøring og
mindre behov for
parkeringsplasser.

Restriksjoner på
parkering

5.2

Tiltak for å få flere syklende og gående
Tiltak
Sykkelparkering under tak/i
låsbar fasilitet og tilhørende
garderobefasiliteter.
Sykkelparkering bør plasseres
nært innganger eller inne i
bygningen med kort avstand til
vei eller andre atkomstpunkter.

Begrunnelse
Innendørs sykkelparkering gjør det
tryggere å sette fra seg sykkelen og
dermed mer attraktivt å sykle.
Garderobefasiliteter med dusj kan
gjøre det enda mer attraktivt å
sykle.

Tilrettelegging

Tilrettelegging for gående og
syklende slik som fortau, gangog sykkelvei, sykkelfelt e.l.

Separate anlegg for gående og
syklende fører til økt sikkerhet og
trygghetsfølelse og gjør gåing og
sykling mer attraktivt.

Tilknytting til
eksisterende nett

Gode koblinger mellom internt
og eksisterende gang og
sykkelnett.

Sykling og gåing blir mer attraktivt
da det eksisterer et sammenhengende nett av anlegg for myke
trafikanter.

Interne kampanjer

Organisering av interne sykkelog/eller gå kampanjer med
premiering eller lignende

Kampanjer som belønner bruk av
sykkel og/eller gange til jobb kan
være med å motivere de ansatte til
å velge denne transportmetoden.
Dette vil også begrense bilkjøringen.

Sykkelparkering
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