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Kapasitetsberegning Jensvolldalen
Sammendrag/konklusjon
Denne trafikkvurderingen er utarbeidet i forbindelse med den foreslåtte planendringen i reguleringsplan for
Jensvolldalen (planID 201405). Planendringen vil føre til at det bygges 12 ekstra boliger i Jensvolldalen slik
at det totalt blir bygget 287 boliger.
Det er i tidligere faser av prosjektet gjort en omfattende vurdering av trafikksikkerhet og gjennomført en rekke
utbedrende tiltak.
For framtidig situasjon er det gjort kapasitetsberegninger av boligutbyggingene i og rundt Jensvolldalen og
beregnet framtidig trafikk langs Soløyvannsveien for prognoseår 2040. Basert på disse trafikktallene er det
gjort kapasitetsanalyser av adkomsten til planområdet i framtidig situasjon både med beregnede
trafikkmengder og en sensitivitetsanalyse med dobling av trafikken. Begge disse analysene tyder på god
trafikkavvikling og en stor kapasitetsreserve.
Med tanke på trafikksikkerhet og forhold for gående og syklende er det i stor grad ivaretatt tidligere i
prosessen. Det kan trolig bli en del villkryssing av Soløyvannsveien nord for planområdet, det anbefales her
at fartsgrensen reduseres til 50 km/t forbi bebyggelsen for å gi bedre trafikksikkerhet. Det anbefales også at
det etableres fortau helt fram til de nye byggene øst i planområdet for å i størst mulig grad skille myke
trafikanter fra biler.
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Innledning

Denne trafikkvurderingen er utarbeidet i forbindelse med den foreslåtte planendringen i reguleringsplan for
Jensvolldalen (planID 201405).
Som følge av planendringen kan det bygges anslagsvis 12 ekstra boenheter i Jensvolldalen, noe som vil gi
en moderat økning i framtidige trafikkmengder. Totalt er det nå beregnet at det skal bygges 287 boliger i
Jensvolldalen. Det er da beregnet en ÅDT på ca. 900 øst for adkomsten til planområdet, 1900 vest for
adkomsten til planområdet og 3000 vest for adkomsten til Svartlia.

Figur 1.1:Foreslått nyt plankart etter reguleringsendringen.

I forbindelse med den opprinnelige reguleringsplanen ble det i 2015 utarbeidet et trafikknotat (Norconsult AS,
2015) med hovedfokus på trafikksikkerhet og myke trafikanter. Flere av tiltakene derfra for bedre
trafikksikkerhet er allerede implementert. I trafikknotatet ble det arbeidet med en løsning der det skulle
bygges ut 150 boenheter, men det ble tatt høyde for en økning på 150-200 boenheter i vurderingene, så når
det nå er foreslått totalt 287 boliger er det fortsatt innenfor det som ble tatt høyde for i
trafikksikkerhetsvurderingene.
I denne trafikkvurderingen skal det i hovedsak sees på kapasiteten i adkomsten til planområdet (kryss
mellom Soløyvannsveien og Nordstrupen). Det sees på et prognoseår for framtidig trafikkmengder i 2040.
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Trafikkmengder

I 2014 ble det gjennomført trafikktellinger i Soløyvannsveien henholdsvis nord og sør for kryss mot boligfeltet
i Svartlia (tabell 2.1) der «Soløyvannsveien nord» tilsvarer trafikken som passerer adkomsten til planområdet
som ligger ca. 100 m nordøst for krysset mot Svartlifotvegen. Denne trafikken kommer fra idrettsanleggene
ved Bestemorenga og noe boliger og jordbrukseiendommer langs Soløyvannet. I tillegg er det i ettertid
bygget ut et boligfelt i Jensvollia med anslagsvis 47 boliger hvorav de fleste er eneboliger.
Tabell 2.1 Trafikktall basert på trafikktellinger i uke 48-49 2014
Tellepunkt
ÅDT - Gj.snitt
YDT - Yrkesdøgntrafikk
døgntrafikk
(man.- fre.)

HDT - helgedøgntrafikk (lordag,
søndag + helligdager)

Soløyvannsveien sør

1530

1610

1360

Soløyvannsveien nord

640

670

590

Trafikkmengdene fra trafikktellingene er framskrevet til 2040 ved hjelp av vegtrafikkindekser (tabell 2.2) fra
2015-2019 og framskrivninger (tabell 2.3) fra 2020-2040. På grunn av Covid-19 er ikke vegtrafikkindeksene
fra 2020 benyttet. Denne framskrivningen gir for Soløyannsveien nord en ÅDT på 715 og en YDT på 749 i
2040.
Tabell 2.2: Vegtrafikkindekser for Nordland, 2015-2019 (Statens vegvesen, 2020).
2015

0,4%

2016

0,1%

2017

1,5%

2018

0,1%

2019

0,9%

2020

-4,5%

Tabell 2.3: Framskrivninger for persontransport (Transportøkonomisk institutt, 2017).
2020-2022

0,45%

2022-2030

0,41%

2030-2040

0,35%

For å vurdere antall bilturer per bolig i dette tilfellet er det sett på TØIs reisevaneundersøkelse
(Transportøkonomisk institutt, 2014) og SSBs statistikk for familier og husholdninger (Statistisk sentralbyrå,
2020). I «mindre byer» regner man med 3,3 reiser per person per dag, og i Bodø gjennomføres 55% av alle
reiser som fører av personbil. Det er i gjennomsnitt 2,12 personer per husholdning i Bodø kommune. Dette
gir 3,3*0,55*2,12=3,8 bilturer per husholdning per dag. Dette rundes opp til 4 bilturer per husholdning per
dag for å få et konservativt anslag.
For Jensvollia med 47 boliger blir det dermed en turproduksjon på 47*4=188 daglige turer og dermed en
total YDT på 937 daglige turer som passerer adkomsten til planområdet langs Soløyvannsveien. For
Jensvollldalen med totalt 287 boliger blir det en turproduksjon på 287*4=1148 daglige turer.
Det gjøres en kapasitetsanalyse i ettermiddagsrushet for å vurdere trafikkavviklingen da det erfaringsmessig
er i ettermiddagsrushet det er mest trafikk i området. Det antas da som anbefalt i Statens Vegvesens
håndbok V713 (Statens vegvesen, 2014) at 16% av trafikken til/fra boligområder kommer i makstimen
mellom 15:30 og 16:30 og at 75% av trafikken går til boligområdene, mens 25% av trafikken går fra
boligområdene. Videre antas det at 90% av trafikken fra Jensvolldalen svinger til venstre mot Bodø, mens
10% svinger til høyre mot Bestemorenga. Det antas en tungtrafikkandel på 2% for trafikken langs
Soløyvannsveien.
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Total ÅDT langs Soløyvannsveien i 2040 beregnes da til ca. 900 øst for planområdet, 1900 vest for
planområdet og 3000 vest for kryss mot Svartlia. Dette er basert på gjennomgående konservative anslag, så
trolig blir trafikkmengdene noe mindre.
Beregnede trafikkmengder og svingebevegelser i ettermiddagsrushet er vist i figur 2.1.

Figur 2.1: Trafikkmengder brukt i kapasitetsanalyser.

3

Kapasitetsanalyse

Det er gjort kapasitetsanalyser av krysset i adkomsten til planområdet (Soløyvannsveien – Nordstrupen). Til
disse analysene er Sidra Intersection 9.0 benyttet.

3.1

Om Sidra Intersection

Sidra er et avansert felt-basert mikroskopisk analyseverktøy for signalregulerte og ikke-signalregulerte kryss
til bruk i prosjektering og evaluering av enkeltstående kryssområder og/eller nettverk.
Modellparameterne brukt i Sidra kan justeres etter lokale forhold for å best samsvare med de faktiske
trafikkforholdene, samt justeres i analysene for å se effekten av for eksempel tiltak og adferdsendringer.
Sidra gir resultater i form av blant annet kapasitetsestimering og «Level of service» samt flere
ytelsesparametere som for eksempel forsinkelse, kølengder og antall stopp. Resultatene kan komme i form
av tabeller eller mer visuelt i form av grafiske fremstillinger. Under ses den grafiske fargekoden som blir brukt
i figurene. Denne fordelingen er forholdet mellom beregnet verdi og maksimal verdi, 100%.

I analysene sees det i hovedsak på belastningsgrad, forsinkelser og kølengder.
•
•

Belastningsgrad angir hvor mye av vegens kapasitet som brukes. Ved belastningsgrad på under 0,85
pleier det å være god trafikkavvikling.
Forsinkelse angir hvor mange sekunder et kjøretøy i gjennomsnitt blir forsinket. Fargekodingen er
basert på servicenivå.
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•

Kølengden sier hvor lang kø man risikerer å få. 95 %-persentil for kølengde angir en kølengde kortere
eller lik verdi angitt som inntreffer i 95 % av tiden. Kun 5 % av gangene vil kølengden overskride angitt
verdi. Fargekodingen angir hvor lang kø det er i forhold til lengden på tilfarten.

For alle beregningene i Sidra brukes det en «Peak flow factor» på 100% og en «Peak flow period» på 60
min.

3.2

Analyseresultater

Analyseresultater fra Sidra for trafikken i 2040 er vist i figur 3.1. Resultatene viser god trafikkavvikling, korte
køer og en stor kapasitetsreserve. For å verifisere at man med tanke på trafikkavvikling har mye å gå på er
det også gjort en analyse med 200% av beregnede trafikkmengder (figur 3.2) som også viser svært god
trafikkavvikling.
Kølengde [m] (95%-persentil)

Gj. Snitt Forsinkelse [sek]

Ettermiddagsrush

Belastningsgrad

Figur 3.1: Belastningsgrad, kølengde og forsinkelse for kryss mellom Soløyvannsveien og Nordstrupen (adkomst
planområdet) i 2040. Fargekoding er vist under.

Kølengde [m] (95%-persentil)

Gj. Snitt Forsinkelse [sek]

Ettermiddagsrush

Belastningsgrad

Figur 3.2: Belastningsgrad, kølengde og forsinkelse for kryss mellom Soløyvannsveien og Nordstrupen (adkomst
planområdet) i 2040 med 200% av beregnede trafikkmengder. Fargekoding er vist under.
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3.3

Usikkerhet

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til trafikktall, trafikkprognoser og fordeling av trafikk på adkomster og
svingeforhold i kryss. Det er gjort en del antakelser og forenklinger for å fordele trafikken i kryssene.
Beregning av framtidig turproduksjon medfører en del usikkerheter med tanke på utnytting, kombinerte formål
og lokale variasjoner. Der data er hentet fra planer er det også noe usikkerhet i hva som faktisk kommer til å
bli bygget. Men det er her brukt relativt konservative anslag slik at reel trafikk trolig vil bli mindre. Uansett er
det en så stor kapasitetsreserve at en ytterligere øking i trafikken ikke bør ha noe konsekvenser for
trafikkavviklingen.

4

Trafikksikkerhet og forhold for gående og syklende

Det er allerede gjort en omfattende vurdering av trafikksikkerhet og forhold for gående og syklende i
forbindelse med den opprinnelige planen (Norconsult AS, 2015). I denne vurderingen er det tatt høyde for
inntil 350 boliger. Det er etter dette blitt etablert ny jernbaneundergang, nytt fortau på nordsiden av
Soløyvannsveien, fartshumper og opphøyd gangfelt over Soløyvannsveien vest for Jensvolldalen.
I tillegg er det gjort noen tilleggsvurderinger under:
Nord for planområdet er det i dag en overgang fra 50 til 60 km/t langs Soløyvannsveien og en sving som
begrenser sikten noe. Når boligene lengst øst i planområdet bygges ut er det sannsynlig at en del barn og
turgåere derfra som skal til boligområdene i Jensvollia og turområdene mot nord og øst kommer til å gå opp
skråningen og krysse vegen (figur 4.1), og det blir dermed trolig en del villkryssing her. På grunn av dette
anbefales det at 50-sonen forlenges forbi planområdet slik at overgangen fra 50 til 60 km/t flyttes ca. 100 m
mot øst slik at fartsnivået senkes forbi boligbebyggelsen. Eventuelt kan det settes opp et gjerde langs vegen
for å hindre villkryssing.

Figur 4.1: Soløyvannsveien nordøst for planområdet.

Som følge av flere boliger i østre del av planområdet kommer både antallet biler og myke trafikanter til/fra
denne delen av området til å øke. Det er i dag lagt opp til blandet trafikk i denne delen av planen, men det vil
være mer trafikksikkert og oversiktlig med ensidig fortau. Størsteparten av de gående til/fra bygg 2 og 3 i
figur 4.2 skal trolig mot sørvest mot gangfelt og gang- og sykkelveg langs Soløyvannsveien, så det mest
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hensiktsmessige vil trolig være et fortau vestover på nordsiden av vegen (blå rute i figur 4.3) for å få færrest
mulig konfliktpunkter mellom biler og myke trafikanter. Det kan også være et alternativ å forlegne fortauet fra
sør (lilla rute i figur 4.3), men den løsningen vil trolig kun i begrenset grad bli brukt til/fra bygg 3.

Figur 4.2: Perspektiv sett mot sørvest.

Figur 4.3: Mulige fotgjengerruter mot vest (blå) og mot sør (lilla).
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