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Bakgrunn

Den trafikale situasjonen i Vestre Fantoftåsen påvirkes av foreslått boligutbygging i planforslaget. I den
forbindelse har det kommet merknader fra beboere i Vestre Fantoftåsen og fra offentlige instanser.
Dette notatet er ment å adressere disse merknadene og belyse virkningene av planforslaget på de
trafikale forholdene.
En oppsummering av punktene som nevnes i de private merknadene er som følger:
•
•
•
•
•

At sikkerheten i kryss Storetveitvegen/Vestre Fantoftåsen ikke blir ivaretatt når byggegrensen i
krysset er satt til 40 x 40 m. Krever derfor at det legges inn en byggegrense på 60 x 60 m.
At sikten i krysset internt i Vestre Fantoftåsen mot øst må forbedres. Er kritisk til at det plasseres et
bygg inntil dette krysset.
At den nye bebyggelsen vil føre til økt trafikk inn i Vestre Fantoftåsen.
At trafikksikkerhet rundt hente/bringe situasjon til Montessori skole må ivaretas.
Plassering av renovasjonspunkt medfører trafikkfare.

Merknad fra fagetaten og Vestland fylkeskommune dreier seg om følgende:
• En må vurdere og sikre trafikksikkerhet for myke trafikanter ved renovasjonspunkt.

Skole

Næring

Figur 1 – Oversiktsbilde – eksisterende situasjon

Dette notatet tar utgangspunkt i anbefalt renovasjonsløsning i vurderingene av trafikkforhold. Vurdering
av alternative renovasjonsløsninger og bakgrunn for valgt alternativ er beskrevet i notatet
«Storetveithagen boliger – Renovasjonsløsninger».
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Byggegrense i kryss Storetveitvegen – Vestre Fantoftåsen

Byggegrense, jamfør vegloven § 29, skal være 60 x 60 m i kryss med fylkesveg «dersom ikkje anna
følgjer av arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan».
I dette tilfellet har både Statens Vegvesen og Vestland fylkeskommune akseptert at reguleringsplanen
kan fastsette en byggegrense på 40 x 40 m, forutsatt at følgende forhold blir opprettholdt:
-

Byggegrense langs Storetveitvegen sør for kryssområdet blir videreført med utgangspunkt i en
linje som i framtiden kan bli ytterkant av fortau.
Sykkelveg med fortau trekkes 5 meter inn fra fylkesveg, for å sikre oppstillingsplass for inn/utkjørende bil mellom kjørefelt og sykkelveg.
Areal til mulige fremtidige siktsoner sikres.
Areal innenfor byggegrensen blir ikke brukt som renovasjonspunkt, oppstillingsplass for
renovasjonsbiler, kontainere eller lignende.

Disse forholdene er ivaretatt i planforslaget.
Figur 2 viser grunnlaget for byggegrensen på 40 x 40 m godtatt av Statens vegvesen og Vestland
fylkeskommune. Denne måles fra krysningspunktet mellom antatt senterlinje i Storetveitvegen og den
rettlinjede videreføringen av antatt senterlinje i Vestre Fantoftåsen og 40 m langs disse i retning sør og
øst.
Figur 3 viser at siktsonene for alle trafikantgrupper er ivaretatt med byggegrense 40 x 40 m, se også
tabell 1. Det er tatt med siktlinjer mot planlagt sykkelveg som tar høyde for ulike vikepliktsforhold.
Siktlinjene tar utgangspunkt i et fartsnivå på 30 km/t i Vestre Fantoftåsen grunnet geometrisk
utforming av vegen og kort avstand mellom kryss.

Figur 2 - Bakgrunn for byggegrense 40 x 40 m

Figur 3 - Siktlinjer i kryss mot
Storetveitvegen

Areal innenfor 40 x 40 m byggegrense er regulert til Annen veggrunn – grøntareal o_SVG. Det er ikke
plassert bygninger eller andre installasjoner her. Renovasjonspunktet er vist med oransje farge i figur 2
og 3. Renovasjonsanlegget ligger utenfor byggegrensen.
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Tabell 1 - Beskrivelse av siktlinjer i kryss Storetveitvegen – Vestre Fantoftåsen

Siktlinje
3 x 50 m

Beskrivelse
Siktlinje mellom trafikk i Vestre Fantoftåsen (med vikeplikt) og syklende på sykkelveg.

20 x 8 m
3 x 20 m

Siktlinje mellom trafikk i Vestre Fantoftåsen og syklende på sykkelveg (med vikeplikt).
Siktlinje ut fra avkjørsel ved renovasjon.

24 x 2 m
6 x 90 m

Siktlinje mellom gående som skal krysse gangfelt i Vestre Fantoftåsen og kjørende.
Siktlinje fra avkjørsel Vestre Fantoftåsen mot trafikk i Storetveitvegen (havner delvis
utenfor planområdet)

Konklusjon: På denne bakgrunn er det ikke grunn til å hevde at trafikksikkerheten blir redusert selv
om byggegrensen blir satt til 40 x 40 m. Den ivaretar også hensyn til drift og vedlikehold av vegen,
arealbehov for fremtidig utbedring av veganlegget og miljøet på eiendommene langs vegen.
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Sikkerhet i kryss inne i Vestre Fantoftåsen

Dagens kryss er et uregulert T-kryss som forgreiner Vestre Fantoftåsen mot sør og nord. Krysset
benyttes i dag av kjørende til og fra boliger (inkl. nyttekjøring og renovasjon), og av gående og
syklende. Fra sør har Vestre Fantoftåsen fall inn mot krysset. Dette gir syklende mulighet til å oppnå
relativt høy fart ned mot krysset. Figur 4 viser hvordan postkassestativ, trær/vekster og parkerte biler
er med på å redusere sikten i dette området i dag.

Figur 4 – Vestre Fantoftåsen sett fra sør (Rambøll, 2021). Plantegning viser antatt plassering av
postkassestativ (svart, stiplet linje) sammen med siktlinje 8 x 24 m i planforslaget.

Eksisterende situasjon

Planforslag til 1. gangs
behandling

Planforslag slik det nå fremmes

Figur 5 - Eksisterende situasjon og forslag til plassering av planlagt bebyggelse

Figur 6 og tabell 2 viser og beskriver siktlinjene som legges til grunn i planforslaget. Kravet til siktsone
mot sør i dette krysset er 6 x 20 m iht. Statens vegvesens håndbok N100. Her har vi valgt å utvide
denne til 8 x 24 m av hensyn til uttrykte bekymringer fra naboer. For å oppnå denne sikten må en flytte
dagens postkassestativ ut av siktsonen. I figuren kan man også se planlagt bebyggelse i forhold til
siktlinjene. Etter offentlig ettersyn er planlagt bebyggelse flyttet lenger vekk fra krysset. Sammenlignet
med dagens næringsbygg, ligger planlagt bebyggelse lenger mot vest. Sikt mot Vestre Fantoftåsens
søndre arm, forbedres i forhold til dagens situasjon og i forhold til planforslaget slik det var ved offentlig
ettersyn.
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Det uregulerte T-krysset er videreført og brukt som utgangspunkt for siktkravene. Siktlinjene er basert
på et fartsnivå på 30 km/t i Vestre Fantoftåsen grunnet geometrisk utforming av vegen med kort
avstand mellom T-kryss.

Figur 6 - Siktlinjer i internt kryss i Vestre Fantoftåsen. Mørk blå linje viser siktlinje fra planforslaget og
lys blå linje viser siktkrav i henhold til håndbok N100. Rødt omriss viser eksisterende bebyggelse. Sort
skravert område viser plassering av ny bebyggelse.
Tabell 2 - Beskrivelse av siktlinjer i internt kryss

Siktlinje
8 x 24 m
20 x 20 m

Beskrivelse
Siktlinje mellom kjørende fra sør og vest i Vestre Fantoftåsen.
Siktlinje mellom kjørende fra nord og vest i Vestre Fantoftåsen.

Figur 6 viser at planlagt bebyggelse (vist med svart skravur) er plassert lenger unna kryssområdet enn
eksisterende forretningsbygg (vist med rødt omriss). Arealet innenfor siktlinjen, båndlegges i
planforslaget slik at det ikke kan etableres sikthindrende elementer her.
Konklusjon: Krav til siktlinjer tilfredsstilles. Sikten i krysset blir forbedret med nytt forslag.
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Planforslaget medfører redusert trafikk inn i Vestre Fantoftåsen

I dag ligger det to eneboliger og et næringsbygg som har sin atkomst via Vestre Fantoftåsen.
Disse tre byggene skal rives og erstattes av ny boligbebyggelse. De nye boligene får sin atkomst fra
Fantoftvegen, og vil ikke belaste Vestre Fantoftåsen med trafikk.

Figur 7 - Skråfoto dagens situasjon med boliger og næringsbygg.

Dagens trafikkmengde i Vestre Fantoftåsen er beregnet til å ha en årsdøgntrafikk (ÅDT) på omtrent
400. Ved å fjerne trafikken til to boliger og næringsbygget, er ÅDT forventet å minke til ca. 350 (jf.
Mobilitetsanalyse datert 15.04.2020, revidert 05.02.2021). Planforslaget er ikke forventet å generere ny
trafikk til Vestre Fantoftåsen.
Atkomst og parkering til planlagte nybygg, løses ved parkering under bakkenivå med innkjørsel fra
Fantoftvegen. Trafikk inn Vestre Fantoftåsen som følge av tiltaket, vil kun være kjøring i forbindelse
med renovasjon og annen sporadisk trafikk som varelevering, taxi eller atkomst for utrykningskjøretøy.

Figur 8 - Atkomst til parkeringsanlegg for de nye boligene fra Fantoftvegen

Konklusjon: Trafikkmengden i Vestre Fantoftåsen blir redusert som følge av tiltaket.
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Trafikksikkerhet – ganglinjer og målpunkt i området

For å danne et helhetlig bilde av gangmønster i området er det laget kart som viser målpunkt,
ganglinjer hvor gående har eget tilbud i form av gangveg eller fortau - i eksisterende situasjon og ny
situasjon. Viktige målpunkt for gående fra boligene i Vestre Fantoftåsen er bussholdeplasser,
turområder i nord ved Tveitevannet og Storetveitmarken, Storetveit skole, Sletten skole, Fantoft senter
med bybanestopp og Montessoriskolen, jf. vedlegg 1 og 2.
5.1 Dagens situasjon Vestre Fantoftåsen
Figur 9 og 10 viser dagens tilbud for gående og kjørende i området ved Bjørgvin Montessoriskole. Det er
to traseer mellom nord og sør, langs Storetveitvegen og langs Vestre Fantoftåsen. Tverrforbindelsen
mellom disse, går foran skolebygningen. For elevene ved skolene er det to målpunkt langs denne
tverrforbindelse, på hver side av bygningen. Herfra kan de nå elevinngangen som ligger på baksiden av
skolebygningen. Inngangen på fremsiden er besøksinngang.

Figur 9 - Dagens situasjon, gående. De to sirklene ved Montessoriskolen indikerer målpunkt for elever.

Figur 10 - Dagens situasjon – avkjørselspunkt vist med hvite piler
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Skolen har også en avkjørsel, som sammenfaller med det ene målpunktet for skoleelevene. På motsatt
side av vegen er det i dag parkeringsplass langs næringslokalet, se figur 10. Denne har ingen samlet,
avgrenset avkjørsel og kjørevegen benyttes i dag til manøvreringsareal.
5.2 Ny situasjon
I ny situasjon tilrettelegges det for intern gangtrafikk i planområdet både i retning nord/sør og øst/vest
med tverrforbindelser mellom Storetveitvegen og Vestre Fantoftåsen, jf. også vedlegg 2.
I planforslaget legges det til rette for at myke trafikanter kan nå målpunktene ved skolen, på en trygg
og sikker måte. Ganglinjene leder mot gangfeltet, som i ny situasjon blir liggende lengre inne i Vestre
Fantfotåsen, enn i dag (ikke synlig i flyfoto under). Dette er også den naturlige ganglinjen mot
elevinngangen.
Parkeringsplassen ved næringsbygget, og dermed alle avkjørselspunktene, fjernes. Det etableres en
avkjørsel som kun skal benyttes av renovasjon og eventuell nyttekjøring. Det skal ikke ordinær trafikk
til planområdet, inn denne vegen. Figur 11 og 12 viser ny situasjon med tilbud for gående og kjørende i
området ved Bjørgvin Montessoriskole.

Figur 11 - Ny situasjon, gående. Ganglinjene ledes mot gangfeltet og når målpunkt ved skolen, som før.

Figur 12 - Ny situasjon, kjørende. Ett enkelt avkjørselspunkt, kun til renovasjon og nyttetrafikk.
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Trafikksikkerhet for myke trafikanter ved renovasjonspunkt

Fortau
Blandet trafikk
Figur 13 Figurene viser ganglinjer og grad av separering mellom harde og myke trafikanter. Dagens
situasjon til venstre, ny situasjon til høyre.

Renovasjonspunktet er planlagt med avkjørsel mot Vestre Fantoftåsen, vis a vis Montessoriskolen. Ved
ankomst, er det forutsatt at lastebilen rygger inn til oppstillingsplassen. I bakkant av oppstillingsplassen
er det planlagt et skille mellom areal for gående og oppstilling for renovasjon. Ganglinjene internt i
planområdet er ledet til gangfeltet. Gangfeltet vil i ny situasjon flyttes innover i Vestre Fantoftåsen, og
treffe det ene målpunktet ved skolen. Dette blir dermed den korteste linjen for elever fra planområdet
som skal til skolen.
Utforming av renovasjonspunkt og innkjørsel følger renovasjonsteknisk veileder utgitt av BIR og
kommer ikke i konflikt med ganglinjer, siktlinjer eller byggegrense. Kjøremønsteret for
renovasjonskjøretøy er utfyllende beskrevet i renovasjonsteknisk plan.

Figur 14 Kjøremønster for renovasjonsbil inn til oppstillingsplass.
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Figur 15 – Renovasjonsløsning ved tømming av nedgravde containere 1
0F

6.1 Samlet vurdering
Det er lav fart og liten trafikk i Vestre Fantoftåsen. Avkjørselspunktet for renovasjon anses som
oversiktlig. Siktanalyser viser at krav til frisikt fra avkjørselen, ivaretas (jamfør også kap. 3).
Ved rygging inn til oppstilling, vil ikke renovasjonsbilen krysse ganglinjene i området. Bilen er også
utstyrt med ryggekamera og lydsignal ved rygging. Ryggestrekningen er kort, og forventes ikke å gi
fremkommelighets-problemer for øvrig trafikk i Vestre Fantoftåsen.
En samlet vurdering av hastighet, siktforhold og hvor ofte denne situasjonen vil oppstå, gjør at
trafikksikkerheten vurderes som tilfredsstillende. Ganglinjene gjennom og forbi området, samt til
skolen, krysser verken oppstillingsplassen eller ryggestrekningen. De gående ledes tydelig til et
gangfelt, som treffer godt på aktuelle målpunkt og tilbud videre.

1

Også tømming med mobilt avfallssug vil finne sted, men situasjonen er tilsvarende. Detaljer finnes i RTP.
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Hente-/bringesituasjon ved Montessoriskolen

7.1

Dagens situasjon

7.1.1
Befaring, 28.01.2021
Rambøll har gjennomført befaring på stedet morgen og ettermiddag for å observere dagens
trafikksituasjon. Befaringen ble gjennomført i to deler den 28.01.2021, fra kl 07:50 – 08:55 og fra kl
13:45 – 15:15. Figur 16 viser steder hvor det ble observert snuing og oppstilling i forbindelse med
henting og levering av skolebarn.

Figur 16 – Observerte bevegelser, parkering og oppstillingsareal

A: Snuing i parkeringslomme
B: Snuing i avkjørsel til ansattparkering
C: Snuing i T-kryss

P1: Parkering, skole
P2: Parkering, sør (ansattparkering, Veidekke)
Gule områder: oppstilling/venting

7.1.1.1 Observasjoner, morgen
Tabell 3 viser registrerte kjørebevegelser i forbindelse med levering til skolen og innkjøring til parkering.
Tabell 3 - Observasjoner, morgen. Tidsrom: 0745-0855

Observerte bevegelser

Antall kjøretøy

Kommentar

A
B

3
11

Snuing med og uten rygging
Snuing med rygging

C
Parkering ved P1

3
4

Snuing med rygging
1 levering

Parkering ved P2

9

Ingen observert bruk av P2 ifb. levering

Observasjonene viser at skolebarn som leveres med bil, blir levert på nordsiden av Vestre Fantoftåsen.
De velger i stor grad å snu i skolens avkjørsel. Bruken av parkeringsarealet på sørsiden (P2) var knyttet
til parkering for bedriften her.
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7.1.1.2 Observasjoner, ettermiddag
Tabell 4 viser registrerte bevegelser ifb. henting fra skolen.
Tabell 4 - Observasjoner, ettermiddag. Tidsrom: 1345-1515

Observerte bevegelser
A

Antall kjøretøy
1

Kommentar
-

B
C

6
8

Snuing med rygging
Snuing med rygging

P1
P2

1

Venting på parkeringsplass ifb. henting

Det er relativt stor aktivitet rundt henting. Mesteparten av snuing skjer i T-kryss øst i Vestre
Fantoftåsen (punkt C) og ved innkjøring til ansattparkering for Montessori-skolen (punkt B). Biler
stanser langs nordsiden av vegen. Det observeres få eller ingen ledige plasser ved parkering mot sør,
P2.
Situasjonen fremstår til tider uoversiktlig, spesielt rundt kl. 15 da mesteparten av elevene forlater
skolebygget. Mange biler står og venter utenfor. Det er ikke plass til alle bilene og enkelte blir stående i
krysset mot Storetveitvegen, i avkjørsel (punkt B) eller i gaten og vente.
7.2 Fremtidig situasjon
I planlagt situasjon vil ikke arealet som i dag brukes til henting/levering båndlegges eller brukes til noe
annet. Arealet som benyttes for å snu, påvirkes ikke av tiltaket i planforslaget.
Areal til parkering langs sørsiden av Vestre Fantoftåsen (P2) blir ikke lenger kjøreareal. Basert på
observasjoner, er det høyt belegg på parkeringsplassen og lite tilgjengelig areal for manøvrering også i
dag. Totalt sett vil trafikksituasjonen blir mer oversiktlig, og en vil få mindre trafikk i området.
Ettersom dagens vegbredde forblir uendret, vil det fortsatt være mulig å snu ved i Vestre Fantoftåsen
på samme måte som i dag, se figur 17. Regulert kjøreveg følger dagens linjer for kjøreveg i kart.

Figur 17 - Sporing, personbil
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Det vises også til sak 201319921 - reguleringsendring i forbindelse med etablering av Montessoriskolen.
Trafikkanalysen som Montessoriskolen fikk utarbeidet, konkluderte med at tilrettelegging for fortau
langs skolen ville gi en tilstrekkelig forbedring av trafikksikkerheten i og ved planområdet, noe som
fagetaten sluttet seg til. Fagetatens vurdering i forbindelse med reguleringsplan for etablering av
Montessoriskolen, baserte seg på mulighet til å snu i T-krysset i Vestre Fantoftåsen opprettholdes i nytt
planforslag. Dette opprettholdes også i dette planforslaget, se figur 18.

Figur 18 - Sporing, personbil uten rygging
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Oppsummering og konklusjon

Planforslaget medfører flere endringer i dagens trafikkmønster i Vestre Fantoftåsen.
•
Parkering på sørsiden av Vestre Fantoftåsen og tilhørende manøvrering opphører.
•
Samlet trafikkbelastning i Vestre Fantoftåsen vil gå ned.
•
Siktforhold i T-kryss mot øst forbedres.
•
Dagens forhold for snuing ved Montessoriskolen opprettholdes.
•
Renovasjonsløsningen krever rygging i Vestre Fantoftåsen
En vil få manøvrering og rygging tilknyttet renovasjonspunkt og nyttetrafikk. Som et avbøtende tiltak,
er myke trafikanter ledet utenom renovasjonsbilens oppstillingsplass og dens ryggestrekning.
Kjøretøyene vil ikke krysse ferdselsårer for gående. Gående og syklende kan trygt bevege seg langs
naturlige ganglinjer, utenfor renovasjonspunktet og ryggestrekningen. Bilen har ryggekamera og
lydsignal ved rygging. Risikoen for ulykker anses som liten.
Konklusjon: Etter en helhetlig vurdering av konsekvensene av planforslaget, er konklusjonen at
planforslaget medfører forbedring av situasjonen mht. trafikksikkerhet og fremkommelighet.
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Vedlegg

1. Målpunkt og ganglinjer i området – eksisterende situasjon
2. Målpunkt og ganglinjer i området – ny situasjon
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