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Rønvikveien 71 - Trafikkutredning 

 

1 Innledning 

Norconsult er engasjert av Rønvikveien utvikling AS for å gjøre en trafikkvurdering i forbindelse med 
utvidelse av dagens butikk og tilrettelegging for nye boliger. 

Området som skal bygges ligger langs Rønvikveien, mellom Bruveien og Elveveien. Dagens butikk på 
tomta har innkjøring både direkte fra Rønvikveien og fra Elveveien. Varelevering skjer i dag på lite 
tilfredsstillende måte, med direkte innkjøring fra Rønvikveien. 

 

Figur 1: Dagens situasjon 

Trafikkutredningen skal se nærmere på de trafikale konsekvensene av planlagt utbygging. Først 
presenteres beregninger av ny trafikksituasjon etter utbygging, med forslag til nødvendige fysiske tiltak 
for å tilfredsstille dagens regelverk. Videre vil det bli gjort rede for alternativer som har vært vurdert, 
men har blitt forkastet i prosessen samt forholdene rundt varelevering. Avslutningsvis vil det drøftes 
kort hvordan ny situasjon påvirker trafikksikkerheten for ulike trafikantgrupper.  
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2 Trafikkanalyse fremtidig situasjon 

2.1 Utforming av planområdet 

Norconsult har i samråd med utbygger kommet frem til planløsning for den nye butikken og det nye 
boligområdet som vist på figur under.  

 

Figur 2: Ny planløsning (bakkenivå). 

Ny butikk er planlagt plassert på samme sted som dagens butikk, men grunnflaten utvides. Boliger 
skal lokaliseres over ny butikk. Parkering og innkjøring til P-kjeller er tenkt på vestsiden av ny butikk 
med inn-/utkjøring fra Bruveien. Varelevering skjer på østsiden av butikken med inn-/utkjøring fra 
Stormoveien. 

2.2 Grunnlag og beregningsmetodikk 

For å gjøre beregninger av fremtidig trafikksituasjon etter utbygging er det bygd opp en 
beregningsmodell for dagens situasjon som baserer seg på standard turproduksjon for ulike 
virksomheter slik det er beskrevet i Statens Vegvesen sin håndbok V713 – Trafikkberegninger. Under 
oppsummeres kort noen av premissene for beregningen, for ytterligere detaljer se vedlagt 
beregningsark. 

- Beregninger baserer seg på oppgitte trafikktall og en opptelling/oversikt over 
boenheter/næringsvirksomhet i området 

- På denne måten er snittrafikken pr døgn beregnet (ÅDT) 
- Videre er det antatt en timestrafikk i makstimen på 12,5% av døgntrafikken 
- Dette gir en timestrafikk i makstimen for dagens situasjon som følger: 

o Rønvikveien 750 kjt/time 
o Elveveien 122 kjt/time 
o Bruveien 18 kjt/t 

- Antatt ny trafikk til/fra butikk er antatt å være 73 kjt/time i makstime 
- Antatt ny trafikk til/fra nye boliger er antatt å være 18 kjt/time 
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2.3 Fremtidige trafikktall – Resultater 

Basert på forutsetningen nevnt over blir de forventede trafikkmengdene i Bruveien frem til og med 
avkjørsel til butikk og P-kjeller på ca. 110 kjøretøy pr time i makstimen som antas å være på 
ettermiddagen. Dette er en relativt stor økning fra dagens trafikk og det er derfor foreslått tiltak for å 
utbedre vegen frem til avkjøring til butikken. Dette er beskrevet i neste delkapittel. I Elveveien er det 
antatt at trafikk går noe ned siden det ikke lenger er inn-/utkjøring til parkeringsplassen for dagens 
butikk. Det kommer varelevering som vil benytte Elveveien. Antall leveringer fra de store varebilene er 
forventet å være til ca. 5 ganger ukentlig i en normal uke eller 7 ganger ukentlig i 
høyomsetningsukene. Det er derfor beregnet en trafikk på omtrent 100 kjøretøy pr time i Elveveien.
  

 

Figur 3: Resultater fra trafikkberegningen 

 

2.4 Nødvendige tiltak 

For å vurdere nødvendige fysiske tiltak på krysset mellom Bruveien og Rønvikveien etter utbygging 
står ferdig er det tatt utgangspunkt i Statens Vegvesen sin håndbok V121 – Geometrisk utforming av 
veg- og gatekryss. Denne håndboken setter krav til utforming av kryss avhengig av trafikktall. Med 
bakgrunn i beregnede trafikktall forslås følgende fysiske tiltak for å utbedre krysset mellom 
Rønvikveien og Bruveien, se vedlagte skisser og figur under: 

- Det etableres kanalisert venstresvingefelt langs Rønvikveien for svingende inn mot Bruveien 
- Bruveien breddeutvides frem til og med avkjøring til butikk/p-kjeller. Denne utvidelsen tas mot 

butikkens areal.  
- Det etableres én felles atkomst til parkeringskjeller og butikkparkering fra Bruveien  
- Det anlegges et fortau langs utvidelsen av Bruveien frem til avkjørsel til butikk/p-kjeller.  
- Krysset Elveveien x Rønvikveien utbedres. Utvidelsen tas mot butikkens areal. 
- Det legges opp til oppmerket fotgjengerkryssing over Bruveien og Elveveien langs 

Rønvikveien. 
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Figur 4: Fysiske tiltak i kryss Rønvikveien/Bruveien og Rønvikveien/Elveveien 

Med en slik utbedring av kryss vil dette også være dimensjonert for å takle en evt. fremtidig 
trafikkvekst hvis det gjøres noe ombygginger i området og evt. vekst i trafikk på Rønvikveien.  
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3 Forkastede alternativer  

I prosessen frem mot den foreslåtte løsningen er flere ulike alternativer vurdert men er valgt å ikke gå 
videre med. Under nevnes kort de ulike alternativene.  

a) Adkomst for butikk fra Elveveien – Adkomst for bolig fra Stormoveien (via Elveveien) – 
Adkomst varemottak fra Elveveien 

o Innebærer at butikken må plasseres på vestsiden og parkering på østsiden.  
o Mulighet til å samle alle adkomster fra Elveveien.  
o Det må ifølge håndbok V121 (SVV) anlegges venstresvingefelt på Rønvikveien for 

innkjøring Elveveien, men naboeiendommer vil i liten grad bli berørt, da kommunen 
eier større veiareal. 

• Frisiktlinjen ved krysset Rønvikveien x Bruveien gjør at man mister en del 
areal/salgsflate og bygget får en uhensiktsmessig utforming.  

• Færre parkeringsplasser til butikken på bakkenivå pga. at østre del av 
utbyggingsområdet er smalere. 

• Tomt med gnr 31 bnr 564 vil ikke lenger kunne kjøre ut Rønvikveien og videre 
vestover, men må kjøre en omvei.  

 

b) Adkomst for butikk fra Bruveien – Adkomst for bolig fra Stormoveien (via Elveveien) – 
Adkomst varemottak fra Elveveien 

o Løsningen gir relativt stor trafikkøkning i Bruveien, men trafikkøkningen er begrenset 
til innkjøringen til butikk. 

• Det må ifølge håndbok V121 (SVV) anlegges venstresvingefelt på Rønvikveien for 
innkjøring både Bruveien og Elveveien. Noe som ville vært fordyrende ift. ønsket 
effekt. 

 

c) Adkomst for butikk fra Rønvikveien – Adkomst for bolig fra Stormoveien (via Elveveien) – 
Adkomst varemottak fra Elveveien 

o Det blir ingen trafikkøkning og ingen endring for Bruveien. Elveveien for en mindre 
trafikkøkning for trafikk til boliger og varelevering. 

• Det etableres enda en adkomst direkte fra Rønvikveien, noe som ikke er heldig. 
• Flere avkjørsler er ikke gunstig med tanke på trafikksikkerhet siden det er mye 

avkjørsler her allerede. 
• Eget venstresvingefelt inn mot butikken må vurderes, men det er vanskelig å få til 

geometrisk på grunn av kort avstand mellom avkjørsler. 
 

Alternativ som er beskrevet i bokstav a er forkastet da dette alternativet innebærer færre 
parkeringsplasser på bakkenivå og mindre salgsflate. Da hovedhensikten med planforslaget er å 
utvide butikkarealet er det avgjørende at det blir lagt til rette for tilstrekkelig butikkareal/salgsflate i 
planforslaget. 

Alternativ som er beskrevet i bokstav b er forkastet da dette alternativet utløser krav om 
venstresvingefelt på Rønvikveien for begge innkjøringer (Bruveien og Elveveien) samt det er ønskelig 
å samle atkomst for både bolig- og forretningsdelen. 

Alternativ som er beskrevet i bokstav c er forkastet da dette alternativet kommer dårligst ut ift. 
trafikksikkerhet. 

 



  NOTAT 
 Oppdragsgiver: Rønvikveien utvikling AS 
 Oppdragsnr.: 5164347   Dokumentnr.: 2   Versjon: 01 

 

 2018-06-11  |  Side 6 av 7 

4 Varelevering 

Med utgangspunkt i valgt alternativ og planløsning er det prinsipielt to måter å løse varelevering på: 

o Å kjøre rundt, dvs. kjøre inn Bruveien fra Rønvikveien og ut Elveveien, eller motsatt vei. 
Dette prinsippet innebærer at en del parkeringsplasser på bakkenivå vil gå tapt. Ett av 
alternativene krever i tillegg enda mer veiareal ved krysset Rønvikveien x Bruveien.  
 

o Det andre prinsippet innebærer å kjøre inn Elveveien fra Rønvikveien og å rygge ut i offentlig 
vei, noe som ikke er optimalt. Dersom forslagstiller likevel velger å gå videre med dette 
prinsippet må det iverksettes avbøtende tiltak og disse må innarbeides i bestemmelsene. 

5 Trafikksikkerhet 

I dag er trafikksikkerhetssituasjonen rundt butikken ikke tilfredsstillende. Parkering skjer i dag både 
langs bygget med direkte inn-/utkjøring fra Rønvikveien over dagens fortau eller på eksisterende P-
plass ved Elveveien. Spesielt parkeringen langs dagens butikk med direkte inn-/utkjøring fra 
Rønvikveien er en veldig uheldig situasjon som kan skape trafikkfarlige situasjoner for både 
gående/syklende og bilister langs Rønvikveien. Biler som skal ut fra butikken vil i dag bruke både 
fortau og evt. vegbanen for å manøvrer seg ut til vegen igjen. I tillegg er det veldig mange 
krysningspunkter for gående og syklende når biler kjører inn for å parkere over en lang strekning. 

I fremtidig situasjon øker biltrafikk til planområdet, men det gjøres store tiltak for å utbedre dagens 
kryssløsninger slik at avkjørsler samles på en god måte. Det vil gi en stor forbedring i 
trafikksikkerheten langs Rønvikveien. Langs Bruveien er det i dag veldig lite biltrafikk. Økningen i 
trafikk til ny avkjørsel for butikken og boligene vil gi økt ulykkesrisiko langs Bruveien, men ved å 
etablere fortau og god og tydelig inn-/utkjøring til planområdet vil det være tiltak som kompenserer den 
økte risikoen. I fremtidig løsning vil det også jobbes for å få en god gangforbindelse langs fronten av 
butikken som knytter seg til dagens fotgjengerfelt over Rønvikveien ved Skoleveien.   

Dersom varelevering er tenkt utført på østsiden av nytt bygg vil det bli behov for noe manøvrering i 
vegarealet for å komme seg inn og ut av varemottaket. Slike bevegelser øker risikoen for uønskede 
hendelser. Det er derfor viktig at varemottaket og området rundt utformes oversiktlig for å gi best mulig 
sikt for alle trafikantgrupper og at trafikksikkerhet er et viktig premiss i detaljeringen i det videre 
planarbeidet. Vareleveringen bør foregå på tidspunkter der dette medfører minst mulig ulempe for 
trafikken. Det må også etableres gode rutiner for sjåfører og de ansatte for å sørge for at 
vareleveringen kan skje på en så sikker måte som mulig. 

Totalt sett vil tiltaket gi en bedring i trafikksikkerheten sett i forhold dagens situasjon hvor området er 
«utflytende» og de ulike trafikantgruppene beveger seg om hverandre med mange potensielle 
muligheter for uønskede hendelser.  
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6 Oppsummering 

I dag har dagligvarebutikken i planområdet en noe «utflytende» og ikke heldig løsning for parkering og 
varelevering med tanke på trafikksikkerhet. Dagens løsning gir mange mulige konfliktpunkter mellom 
gående/syklende og kjørende.  

Rønvikveien utvikling AS jobber med å regulere areal for å utvide dagens butikk og bygge boliger over 
butikken. Den planlagte innkjøringen til ny butikk og P-kjeller er tenkt fra Bruveien. Utbygging av 
dagens butikk med boliger over vil gi en økt trafikk til området i forhold til dagens situasjon. 
Varelevering innebærer manøvrering eller rygging på offentlige veier/kryss. Det vil i sin tur potensielt gi 
økt risiko for uønskede hendelser. Denne økte risikoen kompenseres ved fysiske tiltak i krysset 
mellom Bruveien og Rønvikveien. De fysiske tiltakene vil i hovedsak bestå av et kanalisert 
venstresvingefelt i Rønvikveien, utvidelse av Bruveien og Elveveien med økt vegbredde og fortau til 
og med avkjørsel til butikken og P-kjeller.  

Ved iverksetting av de avbøtende tiltakene vil de ulike trafikantgruppene bli godt ivaretatt etter at 
tiltaket er gjennomført og trafikksikkerheten langs Rønvikveien er betydelig forbedret. 
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