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 Sammendrag 

Denne trafikkanalysen tar for seg trafikale konsekvenser av en utbygging på Langstranda i Bodø, hvor 

framtidig situasjon er vurdert opp mot dagens situasjon. Prognoseåret er i 2031 og omhandler først og fremst 

mulig hydrogenfabrikk, men planområdet tar også med 2 andre tomter av samme størrelse som er 

utbyggingsklare. 

Det er beregnet framtidige trafikkmengder for området i 2031. Basert på framskrivninger fra TØI er det 

beregnet en generell trafikkøkning på 6,3 % for Nordland fylke, i tillegg er det beregnet en økning i 

turproduksjon på YDT 250 og ÅDT 200 fra planområdet.  

I dagens situasjon er det ingen trafikale problemer for området. Langstranda er en blindvei i et 

industriområde, så trafikken her er lav. Det er heller ingen kryss eller avkjørsler langs veien som gir 

avviklingsproblemer ved dagens situasjon eller som er forventet å skape problemer i framtidig situasjon. 

Industriområdet huser mange parkeringsplasser, også langs veien. Spesielt de langsgående 

parkeringsplassene kan skape farlige og uønskede hendelser da sikten fra disse er dårlig som følge av 

inntilliggende parkeringsplasser. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å sette ned hastigheten til 30 km/t 

for Langstranda fra og med Langstranda 9 for å øke trafikksikkerheten.   

Adkomst til planområdet anbefales mellom Langstranda 3 og 5. Utformingen bør følge kravene for adkomst 

til næringsområde gitt av håndbok N100. Utformingen tilpasses gående ved å utvide den østre skulderen fra 

0,75 til 1,5 meter, noe som i henhold til N100 og kravet 3.139. Dette vurderes å være en bedre løsning enn 

fortau, da antall gående vil være svært lavt og vintervedlikehold enklere vil kunne gjennomføres med alle 

flater på samme nivå. Veioppmerking definerer de ulike områdene.  

Selve kryssutformingen kan utformes med hjørneavrundinger som enkel sirkelkurve med radius 9 meter, i 

henhold til avkjørsler med stor andel tungtrafikk, gitt av krav 4.67 i håndbok N100. De lave trafikkmengdene 

lengst inn på Langstranda og de lave forventede trafikkmengdene fra planområdet tilsier at det ikke er 

nødvendig med trafikkøyer, svingefelt eller andre lignende tiltak.  
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1 Innledning 

Norconsult har fått i oppdrag å bistå GreenH med reguleringsarbeid av tomt på Langstranda til 

industriformål. I den forbindelse må det utarbeides en konsekvensvurdering av planforslaget, herunder en 

trafikkutredning. Denne trafikkanalysen vil vurdere turproduksjon og trafikale konsekvenser som følge 

planforslaget. Utforming av adkomstvei vurderes også.  

GreenH ønsker å produsere hydrogen på tomten. Hydrogenet skal benyttes av ferger i området, men det 

kan også bli aktuelt med utsalg per trailer. Hovedeksporten vil uansett være tanking av ferger langs kai på 

tomten, noe som sørger for en lav andel transport på vei. 

 

Figur 1: Planområdets plassering i Bodø. (Illustrert i ArcGIS) 
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2 Dagens situasjon 

Planområdet består i dag av en tom fylling på sjø. Adkomsten til tomten er mellom to eksisterende bygg 

(Langstranda 3 og Langstranda 5) eller via tomt på resterende fylling. Begge disse veiene leder til veien 

Langstranda og så videre til Olav V gate (riksvei 80).  

Planområdet ligger i en samling av industritomter i enden av Langstranda, med havet mot nord og vest og 

Bodø flyplass mot sør. Industriområdet strekker seg mot øst, til det treffer boligområder. Industriområdet 

består av ulike virksomheter som blant annet Widerøe, Volvo Maskin og anleggsfirmaer. Øst for planområdet 

ligger det også en større betongfabrikk.  

 

Figur 2: Dagens situasjon for planområdet. (Hentet fra planbeskrivelsen) 

2.1 Dagens trafikkløsning 

Langstranda ligger lengst ut på fortsettelsen av rv. 80, også kalt Olav V gate. Til Bodø Lufthavn er dette en 

riksvei, før det innover mot Langstranda er en kommunal vei. Den kommunale veien kalles Langstranda.  
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Figur 3: Vegkategorier rundt planområdet. (Illustrert i ArcGIS med data fra NVDB) 

Planområdet har fått dispensasjon for midlertidig adkomst fra Langstranda, mellom tomtene Langstranda 3 

og 5. Denne adkomstveien er ikke opparbeidet i henhold til standard adkomst til næringsområde, men er per 

i dag en uoversiktlig grusvei. Det står parkerte kjøretøy på begge sider og det lagres ulike gjenstander langs 

veien. Adkomstveien har ingen klare grenser for de ulike formålene, se figur 4.  

 

Figur 4: Dagens adkomst til planområdet. (Google Street View) 
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Figur 5: Fartsgrenser for veiene rundt planområdet. (Illustrert i ArcGIS med data fra NVDB) 

Langstranda bærer preg av mindre trafikkmengder og at dette kun er adkomst til næringsområde. Veien har 

god bredde og separat anlegg for myke trafikanter med både fortau og gang- og sykkelvei. Veien har ikke 

oppmerking. Inne på næringsområdet er det oppmerkede parkeringsplasser langs Langstranda, og det er 

ingen klare avgrensninger for avkjøring til de ulike næringsbyggene. Dette gjør veien noe uoversiktlig. 

Fartsgrensen her er 50 km/t.  
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Figur 6: Utklippet fra Google Street View viser Langstranda mot vest fra Langstranda 9. De parkerte bilene skaperen 
uoversiktlig situasjon og sikten fra hver enkelt parkeringsplass vil variere avhengig av inntilliggende parkeringsplasser. 
(Google Street View) 

Olav V gate er av høyere standard enn fortsettelsen Langstranda, med oppmerking og gode avkjøringer. 

Veien holder riksvei-standard med separat gang- og sykkelvei. Det er flere oppmerkede gangfelt langs 

strekningen, og disse er tilpasset myke trafikanters gangmønstre til/fra flyplass og større arbeidsplasser 

langs veien. Olav V gate har en fartsgrense på 50 km/t fram til Bodø Lufthavn og 60 km/t lenger øst. 

Fredensborgveien er en boligvei med noen industritomter nærmest Olav V gate. Veien er skiltet 

gjennomkjøring forbudt og det er ikke ønskelig at tungtrafikk skal benytte denne strekningen inn i boligfeltet 

Vestbyen. Dette er likevel en god adkomst for myke trafikanter med fortau langs hele strekningen. 

Fartsgrensen her er 30 km/t.  
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Figur 7: Langstranda inn mot næringsområdet Langstranda. Separat gang- og sykkelvei med fortau både foran og bak. 
(Google Street View) 

2.2 Trafikkmengder 

Det finnes ingen tidligere trafikkdata for Langstranda. Det ble den 23.11.2021 gjennomført en trafikktelling 

under dimensjonerende time kl. 15-16. Denne trafikktellingen, sammen med radartelling gjennomført i 2020 

lenger øst, skaper grunnlaget for å estimere trafikkmengdene for siste del av Olav V gate og Langstranda. 

Figur 8 viser hvor trafikktelling og radartelling er gjennomført, sammen med trafikkmengder for 2021. 

Trafikkmengder for resten av Olav V gate er gitt av Norges Vegdatabank (NVDB).  

Radartelling i Olav V gate ble gjennomført i uke 5, 2020. Denne gir blant annet yrkesdøgntrafikk (YDT), 

årsdøgntrafikk (ÅDT), dimensjonerende time og andel lange kjøretøy. ÅDT er ca. 0,8 x YDT, 

dimensjonerende timesandel ligger på ca. 12 %, og lange kjøretøy utgjør omtrent 8 % av all trafikk. 
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Figur 8: Trafikkmengder i 2021. Blått punkt er trafikktelling gjennomført i 23.11.2021 og gult punkt er radartelling 
gjennomført i uke 5, 2020. (Illustrert i ArcGIS med data fra NVDB) 

2.3 Trafikkulykker 

Det har ikke skjedd noen trafikkulykker ved eller i nær tilknytning til planområdet de siste 10 årene. 

Det har skjedd flere ulykker langs hovedadkomsten til området i øst, Olav V gate. Her er trafikkmengdene 

større og sannsynligheten for ulykker er da også større. Det er i hovedsak påkjørsler bakfra i tilknytning til 

avkjørsler som er ulykkesårsaken. Figur 1 viser ingen ulykker i nærheten av planområdet. De nærmeste 

ulykkene er i tilknytning til Bodø Lufthavn. 

 

Figur 9: Trafikkulykker nær planområdet siste 10 år (2011-2021). (Illustrert i ArcGIS med data fra NVDB) 
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2.4 Kollektivtrafikk 

Det er ingen kollektivtrafikk i umiddelbar nærhet. Nærmeste bussholdeplass ligger ved flyplassterminalen og 

er ca. 1,3 km unna planområdet, vist i figur 10. Herfra går derimot 3 av 4 bybusser og 4 av 4 regionbusser, 

se tabell 1 og figur 11. 

 

Figur 10: Kollektivtrafikk rundt planområdet. Busstopp er illustrert med blått bussmerke. Nærmeste busstopp er Bodø 
Lufthavn, som er endestasjonen for flere busslinjer. (Illustrert i ArcGIS) 

Tabell 1: Kollektivtrafikk fra nærmeste busstopp ved Bodø Lufthavn og frekvens i rushtid på hverdager. Data er hentet fra 

reisnordland.no. 

 



KU - Trafikkanalyse  

 
 Hydrogenfabrikk Bodø 
Oppdragsnr.: 52105684   Dokumentnr.: 21   Versjon: J03 

  

2022-01-04  |  Side 13 av 23 x:\nor\oppdrag\sandvika\521\05\52105684\4 resultatdokumenter\41 rapporter\52105684 002-21 trafikkanalyse 
j03.docx 

 

 

Figur 11: Rutekart for Bodø kommune. Regionbusser for Salten er inkludert. (Nordland fylkeskommune, 2021) 

2.5 Forhold for gående og syklende 

Planområdet ligger et godt stykke utenfor bykjernen og omkringliggende boligfelt. Det er allikevel et 

sammenhengende nett for gående og syklende hele strekningen til planområdets adkomst. Det er i 

hovedsak fortau og gang- og sykkelveier. Planområdet har derfor god tilknytning til resten av Bodøs nettverk 

for myke trafikanter.  

Figur 12 viser arealene for myke trafikanter inn mot planområdet. Infrastrukturen holder god standard, med 

god bredde som enkelt muliggjør brøyting med normalt utstyr. Det er noe dårlig asfalt og kantstein enkelte 

plasser, men ingenting som skaper hindringer i henhold til universell utforming. På grunn av typen industri 

langs Langstranda, med ulike anleggsmaskiner og frakting av stein og pukk, vil enkelte avkjørsler over fortau 

eller gang- og sykkelveiene være tilgriset av grus og sand. Dette kan skape problemer for 

forflytningshemmede. I tillegg kan dette forårsake raskere nedbrytning av asfalten, noe som er tydelig i figur 

13. 
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Figur 12: Fortau og gang- og sykkelvei inn mot planområdet. (Illustrert i ArcGIS med data fra NVDB) 

 

Figur 13: Grus og sand er dratt ut fra industriområdet og hull har oppstått i fortauet. (Google Street View) 
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3 Inntilliggende planer  

3.1 Bodø Lufthavn 

Planområdet ligger i nærheten av Bodø Lufthavn, som er tenkt flyttet i framtiden. Det er usikkert hvordan 

dette vil kunne påvirke Olav V gate og Langstranda, om disse vil bli brukt som for eksempel anleggsveier 

eller omkjøringsveier. Slike endringer av bruk av Langstranda vil kreve endring av veien, da denne ikke er 

egnet til større trafikkmengder eller mye anleggstrafikk. Dette er spesielt på grunn av de langsgående 

parkeringsplassene og den siste delen av veien som er smal og har en skarp sving. Det antas derfor at 

eventuelle endringer av bruk, vil endre veiutformingen av Langstranda, og at adkomstveien til planområdet 

også endres som en følge av dette.  
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4 Framtidig situasjon 

4.1 Planforslag 

Planområdet er består av mer enn tomten til GreenH. Fyllingen er delt opp i 3 tomter, hvor hver tomt har et 

areal på 9 044 m2. Per november 2021, er det kun den vestligste tomten som har konkrete utbyggingsplaner. 

Dersom det kun bygges ut industriområder og lager på de andre tomtene, kan det potensielt bli snakk om 

relativt små trafikkmengder, mens det for næringsarealer kan bli vesentlig høyere trafikkmengder. For å 

vurdere de trafikale konsekvensene og adkomst til planområdet, tas det utgangspunkt i at området bygges ut 

som industri og lager. Dette samsvarer med tilgrensende områder.  

Det tas utgangspunkt i at adkomst vil ligge mellom Langstranda 3 og 5, og at alle 3 tomter vil benytte denne. 

 Utnytting 

Hver tomt har totalt 9 044 m2 avsatt til formålet, men dette arealet inkluderer også veg- og trafikkarealer, 

parkeringsområder og uteområder rundt virksomhetene, så det reelt utbygde arealet blir mindre. ¨ 

Turproduksjonsfaktorene som skal benyttes må ta utgangspunkt i antall ansatte eller bebygd areal (BYA). 

Siden det ikke er kjent hva slags virksomheter som skal bygges ut er det mest hensiktsmessig å anslå et 

sannsynlig BYA ut ifra totalt areal og anslått tomteutnyttelse (%TU). 

Tabell 2 viser lignende tomter og deres %TU. Basert på usikkerhet, gjøres et anslag og %TU for tomtene på 

Langstranda settes til 25 %. Avrundet gir det beregnet BYA på 2 300 m2 for fotavtrykk til bygg for hver tomt. 

Tabell 2: Tomteutnyttelser for lignende tomter. 

 

4.2 Generelt om turproduksjon 

For å beregne turproduksjon fra tomtene i planområdet, og tomtene tilknyttet ny adkomstvei, tas det 

utgangspunkt i metodikken fra håndbok V713 Trafikkberegninger (Statens vegvesen, 1989). Håndboken gir 

erfaringstall på antall bilturer ulike formål/virksomheter genererer, se figur 14. 
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Figur 14: Tabell for beregning av turproduksjon, hentet fra håndbok V713. 

For industri angir håndboken turproduksjon per 100 m2 areal eller antall ansatte. I tilfellene der man ikke 

kjenner nøyaktig framtidig bruk er det mest hensiktsmessig å benytte areal. For industri antas det et 

gjennomsnitt på 3,5 bilturer per døgn per 100 m2 med et variasjonsområde på mellom 2 og 6 (Statens 

vegvesen, 1989). For GreenH-tomten er det oppgitt antall ansatte og benyttes derfor 2,5 bilturer per døgn 

per ansatt (Statens vegvesen, 1989). Denne turproduksjonsfaktoren baserer seg på eldre erfaringstall fra 

1980-tallet og er trolig relativt konservativ for dagens situasjon. Likevel benyttes denne faktoren videre i 

analysene på grunn av den store usikkerheten i hva som skal bygges. 

Ved beregning av turproduksjon er det knyttet en del usikkerheter og derfor brukes det relativt konservative 

anslag på areal og turproduksjon. Mulige usikkerhetsmomenter ved turproduksjonsberegninger omfatter 

blant annet: 

• Formålene er ofte kombinerte med store variasjoner seg imellom. 

• Varierende usikkerhet i eksisterende erfaringstall (for enkelte formål er det gjennomført flere 

analyser og kartlegginger av trafikkgenereringen). 

• Områdets «attraktivitet» – herunder befolkningsutvikling, pendling, handelslekkasjer, osv. Beregning 

av turproduksjon er basert på at området utbygges slik det er forutsatt mht. formål og arealtall, og at 

det er et tilstrekkelig «marked» for de aktuelle typer formål i dette området. 
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4.3 Turproduksjon 

 GreenH 

Det anslås 20 fulltidsansatte og drift av anlegget 24/7. Det vil være 3-4 skift, med minimum 3-4 personer på 

anlegget til enhver tid. Konservativt, så beregnes turproduksjonen med alle 20 ansatte på arbeid samtidig. 

Med en turproduksjon på 2,5 bilturer per døgn per ansatt, vil tomten generere 50 bilturer per dag. 

I tillegg forventes en semitrailer annenhver dag med nitrogen, samt 2-3 serviceoppdrag i uken. 

Serviceoppdragene vil benytte personbil/varebil. Det legges også opp til salg av oksygen og hydrogen via 

trailer, noe som vil kunne komme opp til 2 semitrailere hver dag. 

Totalt vil det da genereres ca. 56 daglige bilturer. Av dette er kun 9 % tungtrafikk. 

 Midtre tomt og østre tomt 

Disse tomtene har ingen konkrete planer og det antas derfor en %TU på 25 % og 3,5 bilturer per døgn per 

100 m2 BYA. Det estimerte BYA på 2 300 m2 gir dermed 81 bilturer per døgn per tomt. Her antas 10 % tunge 

kjøretøy.  

Eier av østre tomt har gitt uttrykk for at deres adkomst vil gå gjennom nabotomten til øst, da disse tomtene 

har samme eier. Turproduksjonen fra tomten er allikevel tatt med i trafikkmengden for ny adkomsten mellom 

Langstranda 3 og 5, dette vil fungere som en sikkerhetsmargin og gi mindre usikkerhet i rapportens 

konklusjon.  

 Langstranda 3 

Langstranda 3 skal utvide sin bygningsmasse og denne utvidelsen vil ha adkomst via ny adkomstvei til 

planområdet. Her vil det etableres 10 lagerenheter på rundt 100 m2. Det er høyst usikkert hva disse 

enhetene vil bli benyttet til, det antas derfor et konservativt anslag på 3,5 bilturer per døgn per 100 m2 BYA.  

Dette gir 35 bilturer per døgn. Det antas 5 % tungtrafikk.  

4.4 Generell trafikkvekst 

Det legges til grunn at det vil bli en generell trafikkvekst på vegnettet omkring planområdet, i henhold til TØI 

prognoser for fremtidig endring i trafikkarbeid for Nordland fylke (Transportøkonomisk institutt, 2017). Tabell 

3 viser beregnet årlig endring i trafikkarbeid for personbil i prosent, summert for både korte og lange reiser 

fra disse prognosene1. 

Tabell 3: Beregnet årlig endring i trafikkarbeid for personbil i prosent, sum korte og lange reiser. 

 

Med utgangspunkt i at planområdet forutsettes ferdig utbygd før 2031, gir dette en forventet generell 

trafikkvekst på 6,3 %.  

Generell trafikkvekst tar også med en generell utbygging av området. Det gjør at noe av den utbyggingen 

som planforslaget ønsker gjennomført, vil være del av den generelle veksten. Det tas ikke hensyn til dette 

videre i beregningene, men det anses som en sikkerhetsmargin.  

 
1 endring i trafikkarbeid er nødvendigvis ikke det samme som endring i antall reiser, men i denne sammenheng ansees denne 
differansen som marginal, og like sikker/usikker som å benytte endring i antall reiser på nasjonalt nivå (som det også finnes data for).  
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4.5 Trafikkmengder i framtidig situasjon 

Om alle 3 tomtene på fyllingen har adkomst via ny adkomstvei mellom Langstranda 3 og 5, vil 

trafikkmengden her kunne bli YDT 250. ÅDT vil da være 200. Trafikken som benytter dette området i dag er 

til parkering, noe som fjernes ved etablering av ny adkomstvei. Det antas derfor at det ikke er eksisterende 

trafikk på denne traseen i dag.  

All trafikk fra planområdet vil reise til/fra øst, da Langstranda er en blindvei mot vest. Eksisterende trafikk vil 

her øke med 6,3 %, i tillegg til økningen fra planområdet. Dette gir YDT 2 200 og ÅDT 1 800. Figur 15 viser 

fordelte trafikkmengder.  

 

Figur 15: Framtidig trafikkmengder. (Illustrert i ArcGIS) 

Det forventes en lik makstimeandel som ved dagens situasjon, altså 12 %. Dimensjonerende time vil derfor 

ha 30 bilturer på adkomstveien til planområdet.  

Dagens trafikkmengder lengst inn på Langstranda er lave, da parkeringsplassene i hovedsak ligger lenger 

øst. En økning på YDT 250 / ÅDT 200 og 30 kjøretøy i dimensjonerende time, vil ikke ha betydning for 

avvikling eller kapasitet.  

4.6 Forhold for gående og syklende 

Det er i dag et svært lite omfang av gående rundt området med unntak av gående mellom bygg og 

parkeringsplass. Syklende benytter både veibanen og fortauet / gang- og sykkelveien i Langstranda, da med 

det formål om å ta seg fram og tilbake fra arbeid. Det er verken gående eller syklende i planområdet i dag, 

og det forventes heller ikke større endringer i framtidig situasjon. Avstandene blir lange og området har kun 

næring-/industrivirksomhet hvor høye bilandeler er normalt.  

Det er allikevel et sammenhengende nett for gående og syklende helt fram til tenkt adkomstvei. Denne 

adkomstveien vil ha lave trafikkmengder og lav hastighet, det vurderes derfor som unødvendig å etablere et 

eget areal i form av fortau for myke trafikanter. En slik løsning vil være overdimensjonert for antallet som vil 
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benytte seg av dette. I tillegg vil det vanskeligere vintervedlikeholdet og det er sannsynlig at fortauet ikke vil 

prioriteres for brøyting. Dette gjør at myke trafikanter må ut i veibanen, noe som kan skape farlig situasjon. 

Det anbefales derfor å etablere en bred skulder, som er gitt av krav 3.139 i håndbok N100 (Statens 

vegvesen, 2019). En slik løsning vil gi myke trafikanter arealer utenfor kjørebanen, som kan brøytes samtidig 

som kjørebanen. Denne løsningen vil derfor sannsynlig være operativt gjennom en større andel av året enn 

helt egne løsninger for myke trafikanter. Løsningen er også trafikksikker, da det både er lave trafikkmengder 

og svært lavt antall gående og syklende. 

 

Figur 16: Utvidet skulder kan benyttes hvor fortau eller andre arealer for myke trafikanter er vanskelig å gjennomføre og 
trafikkmengdene er lave.  

4.7 Trafikksikkerhet 

Langstranda har parkeringsplasser langs kjørebanen, og flere industribygg har også porter tett inntil 

kjørebanen. Veien har også mange avkjørsler og oppfattes derfor som uoversiktlig, se figur 6. Dagens 

fartsgrense er på 50 km/t, men denne hastigheten vurderes som er uoppnåelig, spesielt lengst inn på 

Langstranda hvor det ligger en 90 graders sving. Som følge av dette og for å økte sikkerheten langs veien, 

anbefales det å senke fartsgrensen til 30 km/t fra Langstranda 9 og til enden av veien. Dette er uavhengig av 

planforslaget, som ikke vil påvirke trafikksikkerheten annet enn at trafikkmengden øker med ÅDT 200. Denne 

økningen vil kunne øke sannsynligheten for ulykker noe.  

Myke trafikanter vil fortsatt være godt ivaretatt i framtidig situasjon. Denne gruppen vil ikke påvirkes av 

planforslaget, som ligger utenfor gangarealer. Deres adkomst til planområdet vil være på allerede 

eksisterende fortau og gang- og sykkelvei, mens det langs tenkt adkomstvei fra Langstranda er anbefalt bred 

skulder. Ved å senke fartsgrensen til 30 km/t, vil det også være tryggere å krysse veien til næringene på 

motsatt side av gangarealene. De myke trafikanters sikkerhet er dermed ivaretatt.  

4.8 Utforming av adkomstvei 

Tenkt adkomst til tomtene på fyllingen vil ligge mellom Langstranda 3 og 5, og koble seg til Langstranda ved 

90 graders svingen. Adkomstveien vil gi tilgang til flere ulike virksomheter og kan få en trafikkmengde opp 

mot ÅDT 200. Adkomstveien vil være mellom 60 og 70 meter. Området og bruken tilsvarer at dette er en 

adkomstvei for næring/industri. Utformingen anbefales derfor å følge håndbok N100 og kravene denne gir for 

adkomst til næringsområder, se figur 17 (Statens vegvesen, 2019).  

Østre veiskulder økes fra 0,75 til 1,5 meter for å sørge for areal for gående, samt enklere vintervedlikehold. 
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Figur 17: Adkomstvei til næringsområde uten fortau. Hentet fra håndbok N100. 

Trafikkmengdene tilsier at krysset mot Langstranda kan utformes som avkjørsel. Det antas at trafikken vil 

bestå av persontrafikk og lastebiler/vogntog. Derfor følger utformingen kravet 4.67 i N100, og avkjørselen vil 

da bestå av sirkelkurver med radius lik 9 meter. Dimensjonerende kjøretøy er vogntog og vil ved denne 

utformingen kreve kjøremåte B. 

GreenH har gitt uttrykk for at deres leveranser vil skje med semitrailer, i tillegg må utrykningskjøretøy ha 

enkel tilgang. Både lastebil og semitrailer stiller lavere krav til utforming enn vogntog, og disse 

kjøretøytypene vil derfor ha tilstrekkelig framkommelighet.  

Siktkravene for avkjørsel følger krav 4.72 i håndbok N100. Det antas 30 km/t langs Langstranda da dette er 

anbefalt tidligere i denne rapporten. Fartsnivået ved denne avkjørselen er sannsynligvis ikke høyere enn 30 

km/t uansett, på grunn av 90 graders sving, og det vurderes derfor at siktkrav for 30 km/t er tilstrekkelig. 

Siktkravet er da 4 (L2) x 20 (L1) meter, som vist i figur 18. 

 

Figur 18: Sikttrekant for avkjørsel i henhold til håndbok N100. 
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Figur 19: Forslag til adkomstvei i plan. 

4.9 Usikkerhet 

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til trafikktall og trafikkprognoser. 

Beregning av framtidig turproduksjon medfører en del usikkerhet med tanke på utnytting, kombinerte formål 

og lokale variasjoner. Det er også knyttet usikkerhet til hva som faktisk skal bygges på flere av tomtene. I 

denne analysen er det dog brukt relativt konservative anslag i beregningene, slik at reel trafikk trolig vil bli 

mindre.  
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