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Til: Tjeldsund kommune v/ Ingrid Davidsen 

Fra: Norconsult v/ Nina Johannessen 

Dato 2018-09-28 

Trafikkanalyse Fjelldal 2 - Norges Brannskole i 

Tjeldsund kommune 

1. Innledning 

I forbindelse med KU for planforslag for utbygging av Norges brannskole er Norconsult engasjert av 

Tjeldsund kommune til å gjennomføre en trafikkanalyse. Det planlegges for utbygging av 

studentboliger ved Norges Brannskole. Brannskolen har beliggenhet på Fjelldal i Tjeldsund kommune 

i Nordland.  

Trafikkanalysen omfatter en beskrivelse av dagens situasjon med tanke på beliggenhet, adkomst, 

trafikkmengder, kapasitetsberegninger i krysset fv. 824 Fjelldalsveien x fv. 713 Strandaveien, 

vurdering av kryssutforming og beskrivelse av kollektivtilbud samt forhold for gående og syklende. 

Fremtidig situasjon innebærer bl.a. beregning av turproduksjon for ny utbygging ved brannskolen samt 

annen boligutbygging i området, beregning av trafikkøkning i krysset fv. 824 Fjelldalsveien x fv. 713 

Strandaveien (nedre) fordelt på svingebevegelser og beregning av kapasitetsutnyttelse i krysset. Det 

er i tillegg gjort en enkel følsomhetsanalyse med tanke på trafikkøkning i krysset.  
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2. Dagens situasjon 

Brannskolen ligger i en kjøreavstand på ca. 45 km fra Harstad sentrum i nord, ca. 14 km fra 

administrasjonssentrum i Hol i vest og ca. 15 km fra Evenskjer i nordøst samt Harstad/Narvik lufthavn, 

Evenes i sydøst.  

 
Figur 1 Beliggenhet av planområdet (Kartgrunnlag: finn.no). 
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Dagens situasjon består av Brannskolen med undervisningsbygg og øvingsområder. Tilstøtende 

eiendommer består av eksisterende frisør og pub (gul sirkel), lokaler som leies av Brannskolen, samt 

helsesenter/kontorer for hjemmetjenesten o.l. (blå sirkel), tomta «Campus Fjelldal» og idrettsanlegg, 

se Figur 2. 

 
Figur 2 Dagens situasjon (Kilde: Tjeldsund kommune). 
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Adkomst til planområdet er via T-krysset fv. 824 Fjelldalsveien x fv. 713 Strandaveien (nedre). Krysset 

har ett kjørefelt i hver retning i hver arm, er ukanalisert og høyreregulert. Krysset fv. 824 Fjelldalsveien 

x fv. 713 Strandaveien (øvre) ligger i overkant av 1 km mot nordøst og inngår ikke i 

beregninger/analyse i dette notatet. 

 
Figur 3 Adkomstkryss fv. 824 Fjelldalsveien x fv. 713 Strandaveien (nedre) merket med rødt (Ortofoto: finn.no). 
 

Fartsgrensen er 50 km/t på begge fylkesvegene.  
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2.1 Trafikktall 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) 

Dagens ÅDT (kjøretøy per døgn) på fv. 824 Fjelldalsveien og fv. 713 Strandaveien er hentet fra 

Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og gjelder for år 2017: 

 
Figur 4 Dagens ÅDT (år 2017) på fv. 824 og fv. 713 (NVDB). 

 

Makstimetrafikk 

Det er mottatt trafikktellinger fra Tjeldsund kommune for fv. 713, et stykke nord for brannskolen. 

Registreringene viser makstimetrafikk fra og med torsdag 12.10.17 til og med tirsdag 17.10.17. Av 

disse tellingene er makstimen i morgenrush mellom kl. 08.00 og 09.00 med 33 kjøretøy per time 

(begge retninger), mens makstimen i ettermiddagsrush er mellom kl. 15.00 og 16.00 med 37 kjøretøy 

per time (begge retninger). Retningsfordeling på fv. 713 fra registreringer av ÅDT viser en ca. 50/50 av 

fordeling av trafikken på fylkesveien. Følgende antas videre for fordeling av makstimetrafikken i 

rushperiodene: 

• Makstimetrafikken fra registreringer legges til grunn i krysset fv. 824 x fv. 713 med en 50/50 

fordeling inn/ut av krysset og en 50/50 fordeling øst/vest på fv. 824 

• 15 % av ÅDT på fv. 824 forutsettes å være makstimetrafikk i hvert rush med retningsfordeling 

50/50. 

 
Figur 5 Makstimetrafikk i morgenrush i krysset fv. 824 x fv. 713 (nedre), dagens situasjon 2017. 
 

 
Figur 6 Makstimetrafikk i ettermiddagsrush i krysset fv. 824 x fv. 713 (nedre), dagens situasjon 2017. 
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2.2  Kapasitetsutnyttelse i krysset fv. 824 Fjelldalsveien x fv. 713 Strandaveien 

(nedre) 

Beregningsprogrammet SIDRA Intersection versjon 8 er benyttet for beregning av kapasitetsutnyttelse 

i krysset fv. 824 Fjelldalsveien x fv. 713 Strandaveien (nedre). 

Belastningsgrad er forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet. Belastningsgraden er et mål for 

avviklingsstandard, og en verdi opp til 0,80 kan under heldige forhold anses å gi tilfredsstillende 

trafikkavvikling. Verdier fra 0,85 og opp mot 1,0 oppfattes som mindre tilfredsstillende med økende 

forsinkelser og kødannelser. Belastningsgrader over 1 er lite tilfredsstillende med kø som øker til 

trafikkmengdene avtar. Teoretisk er det ingen kapasitetsreserve ved beregnet belastningsgrad over 

1,0. Den praktiske kapasitetsgrensen anses å være ved en belastningsgrad på om lag 0,85-0,90. 

Det er forutsatt en tungtrafikkandel på 10 % på begge fylkesveiene jf. NVDB (%-andel for lange 

kjøretøy). 

 
Figur 7 Prinsippskisse av geometri for fv. 824 x fv. 713 (nedre), slik det er modellert i SIDRA. 
 

Det er beregnet en belastningsgrad i krysset på 0,06 i både morgen- og ettermiddagsrush. 

Beregningsresultatene for dagens situasjon indikerer veldig god trafikkavvikling, og det er stor 

kapasitetsreserve i krysset. 
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2.3  Vurdering av behov for dråpeøy og venstresvingefelt 

Det er ifølge Statens vegvesens håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (som 

gjelder for planlegging og utbygging av nye veianlegg) ikke behov for dråpeøy i sekundærvegen (fv. 

713 Strandaveien) eller venstresvingefelt på fv. 824 Fjelldalsveien i forbindelse med kryssområdet, 

med dagens trafikkmengder, se Figur 8 og Figur 9.  

 
Figur 8 Trafikkøy i sekundærveg basert på trafikken i dimensjonerende time (Statens vegvesen håndbok V121), 
dagens situasjon. For fv. 824 x fv. 713 (nedre) er morgenrush og ettermiddagsrush markert med blått. 

 

 
Figur 9 Kriterier for vurdering av eget venstresvingefelt basert på trafikken i dimensjonerende time (Statens 
vegvesen håndbok V121), dagens situasjon. For fv. 824 x fv. 713 (nedre) er morgenrush og ettermiddagsrush 
markert med blått. 

 

Det er ikke behov for høyresvingefelt i krysset. 
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2.4  Kollektivtrafikk 

Nærmeste bussholdeplass, «Helsesenteret», ligger i en avstand på ca. 300 meter fra brannskolen, på 

fv. 713, rett ved adkomsten til skolen. Det er i overkant 1 km til bussholdeplassen «Fjelldal skole1» på 

fv. 824. 

 
Figur 10 Bussholdeplasser (Kartgrunnlag: finn.no) 

 

Rute 18-643 Laslett/Harstad Narvik lufthavn Evenes trafikkerer området med 2 avganger per ukedag 

mot flyplassen og 1 avgang per ukedag mot Laslett fra «Helsesenteret». Fra fv. 824 er frekvensen 

hhv. 4 avganger per ukedag og 3 avganger per ukedag. Det er ingen tilbud i helgene. Bussfrekvensen 

i området er dårlig. 

 
Figur 11 Avgangstider bussrute 18-643 (177nordland.no).  

                                                      
1 Selve Fjelldal skole er nedlagt, og elevene er flyttet til ny skole i Ramsund (Tjeldsund kommune, e-post 17.09.2018). 
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2.5  Forhold for gående og syklende 

Området er bilbasert, og det er ikke tilbud til gående eller syklister i form av fortau/gang-sykkelvei 

verken langs fv. 824 Fjelldalsveien eller fv. 713 Strandaveien. 

I forstudie for utbedring av veiforbindelse mellom E10 og Lasletta i Ramsund, fra 2002, står det 

følgende: 

 «For tettstedene Fjelldal og Ramsund må myke trafikanter ferdes i kjørebanen. Veien er generelt 

smal og det er ikke plass til at både fotgjengere og møtende biltrafikk i begge kjøreretninger kan 

møtes2». 

Bildet under viser krysset fv. 824 x fv. 713 for over 15 år siden. «Krysset er meget trafikkfarlig. 

Siktforholdene og geometrisk linjeføring er ikke akseptabel1». Konklusjonen i rapporten er bl.a. at rv. 

824 (dagens fv. 824) ikke har tilfredsstillende standard, og det anbefales å breddeutvide veien samt å 

bygge gang- og sykkelvei mellom Fjelldal øvre og Ramsund. 

 
Figur 12 Kryss Rv. 824 og ned mot brannskolen1(mot nordvest). 
 

 
Figur 13 Kryss fv. 824 x fv. 713 fra år 2010, sett mot nordvest (Kilde: Google maps). 

 

                                                      
2 AT Consult, Forstudie, Utbedring av vegforbindelsen mellom E10 og Lasletta i Ramsund, Tjeldsund kommune, 29.10.02. 
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«Veien er utbedret fra Fjelldalskaret og til Fylkesgrensa, og i tillegg er det skiftet all stikkrenne og 
foretatt noe breddeutvidelse, forsterkning med asfaltering for 2-3 år siden3». Det er ikke breddeutvidet 
på fv. 824 forbi krysset med fv. 713, slik at den geometriske situasjon i krysset er uendret siden nevnte 
forstudie ble utført.  
 

 

2.6  Trafikkulykker 

Ifølge NVDB har det ikke inntruffet noen registrerte trafikkulykker på fv. 713 Strandaveien eller i 

krysset fv. 824 Fjelldalsveien de 10 siste årene (2007-2016).  I overkant av 400 meter mot sydvest er 

det registrert en fotgjengerulykke vinteren 2013, hvor fotgjenger gikk på veiens venstre side. 1 person 

ble alvorlig skadet.  

 
Figur 14 Registrert trafikkulykke på fv. 824 markert med gult, ca. 400 meter sydvest for krysset fv. 824 x fv. 713, 
mellom 2007 og 2016 (Kilde: NVDB). 

 

  

                                                      
3 Plan og utviklingsavdelingen, Evenes og Tjeldsund kommuner, e-post fra PLU sjef Ole Øystein Lindebø, videresendt fra 

Tjeldsund kommune 19.09.18. 
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3. Fremtidig situasjon 

År 2020 legges til som prognoseår for beregningene.  

 

3.1  Planforslaget  

Det legges til grunn følgende nye utbygginger som vil medføre økt turproduksjon: 

• Undervisningsbygg for brannskolen. 

• Campus Fjelldal (studentboliger) + hotell 

 
Figur 15 Foreløpig oversiktsplan, Landskaperiet (mottatt på e-post fra Tjeldsund kommune 20.08.2018, redigert 
av Norconsult med beliggenhet av Campus Fjelldal og nytt undervisningsbygg).  
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3.2  Øvrig boligutbygging i området 

Følgende boligutbygginger legges til grunn for beregningene: 

Kalshågen: 70 boenheter legges til grunn jf. Tjeldsund kommune. 

Øyrahaugen: 20 boenheter legges til grunn jf. Tjeldsund kommune. 

Ramstad: 50 boenheter legges til grunn jf. Tjeldsund kommune.  

  

Øyrahaugen 

Figur 16 Beliggenhet boligutbygging på Kalshågen, Øyrahaugen og Ramstad (Kilde: Tjeldsund kommune 
v/Ingrid Davidsen, oversendt per e-post 14.08.2018, redigert av Norconsult med beliggenhet til Øyrahaugen).  
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3.3  Generell trafikkvekst 

Det ligger stor usikkerhet til når all utbygging er ferdigstilt, men det forutsettes prognoseår 2020 for 

beregningene. 

Det er lagt til grunn en generell trafikkvekst for Nordland fylke på iht. TØI4.  

Dette gir en trafikkvekst på ca. 2,8 % i perioden 2017-2020. Denne veksten legges på trafikken på fv. 

824 x fv. 713, for å dekke trafikkvekst grunnet befolkningsvekst andre steder i fylket. Det forutsettes at 

turproduksjonen i kapittel 3.4 inkluderer all trafikkvekst til/fra fv. 713.  

 

3.4  Turproduksjon  

Undervisningsbygg brannskole 

Det forutsettes økt turproduksjon som følge av utbyggingen knyttet til nye ansatte. Turproduksjon som 

følge av studentene antas å være inkludert under Campus fjelldal + hotell under. Det legges til grunn 

30 nye ansatte grunnet utvidelsen av undervisningslokalene og at alle ansatte kjører til/fra jobb.  

En turproduksjonsfaktor per ansatt på 2,5 bilturer legges til grunn. Denne inkluderer 2 turer til/fra jobb, 

i tillegg til 0,5 bilturer per ansatt for å dekke turer ifm. varelevering/renovasjon o.l. 

Videre antas det at halvparten av de ansatte ankommer i makstimen om morgenen og at halvparten 

forlater skolen i makstimen om ettermiddagen. Det antas ingen samkjøring (at flere ansatte deler bil 

til/fra skolen). Bilturene for varelevering/renovasjon o.l. forutsettes at skjer utenom om makstimene.  

 

Campus Fjelldal + hotell 

Basert på opplysninger fra Campus Norge, videresendt per e-post av Tjeldsund kommune til 

Norconsult 20.08.2018 legges følgende til grunn for Campus Fjelldal og hotell: 

Campus Fjelldal: 200 studentboliger og 30 parkeringsplasser for studenter. 

Hotellet er benyttes til kombinert hotellvirksomhet/studentboliger. Kurshotellet vil bli drevet som vanlig 

hotell når det er ledig kapasitet. Hotellet vil også bli markedsført gjennom bookingbyråer i Europa og 

spesielt rettet mot sommermånedene hvor det ikke foregår noen virksomhet ved skolen. For hotellet er 

det planlagt ca. 30 parkeringsplasser. Det legges til grunn 100 rom.  

Med den nye fagskolen i full drift, vil elevantallet være 240. Disse er fordelt på 4 klasser, hvor de 

første 80 elever har oppstart i august, ytterligere 80 har oppstart i januar, ytterligere 80 elever i august 

året etter oppstart samt ytterligere 80 elever i januar påfølgende år. Det forutsettes at alle de 240 

elevene bor på Campus Fjelldal/hotellet. På bakgrunn av denne informasjonen legges det til grunn et 

beregningsgrunnlag som omfatter en normaldag, da skolen er i full drift med det totale antallet elever 

og ansatte til stede. 

Det tas utgangspunkt i at antall parkeringsplasser for Campus Fjelldal og hotellet på totalt 60 plasser 

er dimensjonerende for turproduksjonen for elevene. For hver parkeringsplass antas en 

turproduksjonsfaktor på 3 bilturer per døgn (turproduksjonsfaktor forutsatt for bolig fratrukket turer 

til/fra bolig grunnet arbeid/skole).  

  

                                                      
4Transportøkonomisk institutt, rapport 1362/2014, Grunnprognoser for persontransport 2014-

2050,https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=39137. 

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=39137
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Totalt 

Oppsummert gir dette en ÅDT på 255 bilturer per døgn til/fra Brannskolen og Campus Fjelldal+hotell.  

 

Øvrig boligutbygging 

140 boliger legges til grunn. 

Statens vegvesen håndbok V713 Trafikkberegninger angir en turproduksjonsfaktor på 3,5 bilturer per 

bolig med et variasjonsområde mellom 2,5 – 5,0. Da området er bilbasert og kollektivdekningen er 

dårlig, legges det til grunn en turproduksjonsfaktor i det øvre sjiktet på 5,0 bilturer per bolig.  

Det antas en makstimeandel på 15 % av ÅDT, med retningsfordeling i morgenrush på 20 % til og 80 

% fra, og 70 % til og 30 % fra i ettermiddagsrush.  

Dette gir en ÅDT 350 for Kalshågen og ÅDT 100 for Øyrahaugen med adkomst fra fv. 713. En økning 

på ÅDT 250 for Ramstad har adkomst fra fv. 824. 

Det beregnes totalt en ÅDT på 700 bilturer per døgn for alle tre boligutbygginger.  

Det forutsettes at boligtrafikken til/fra Øyrahaugen og Kalsåshagen benytter krysset Fjelldalsveien x 

Strandaveien (øvre) med retningsfordeling 50/50 til/fra vest/øst. Det antas at boligtrafikken til/fra 

Ramstad også har retningsfordeling 50/50 til/fra øst/vest på fv. 824. Boligtrafikken fra de 3 

utbyggingsområdene forutsettes å kjøre rett frem i krysset fv. 824 x fv. 713 (nedre). 
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3.5  Trafikktall 

ÅDT  

Fremtidig ÅDT er forutsatt lik dagens ÅDT inkludert generell trafikkvekst på fv. 824 Fjelldalsveien samt 

ÅDT fra nye trafikkgenererende utbygginger beskrevet i foregående kapitler.  

Det er lagt til grunn at trafikken fordeles 50/50 i vest- og østgående retning på fv. 824 Fjelldalsveien. 

Følgende fremtidige ÅDT (avrundet til nærmeste hele 100) er beregnet: 

 
Figur 17 ÅDT for fremtidig situasjon, år 2020 (Kartgrunnlag: finn.no). 
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Makstimetrafikk 

Følgende retningsfordeling legges i makstimene: 

• Ansatte: 100/0 inn/ut i morgenrush, 0/100 inn/ut i ettermiddagsrush 

• Campus Fjelldal: 0/0 inn/ut i morgenrush, 20/80 inn/ut i ettermiddagsrush 

• Hotell/studentboliger: 0/0 inn/ut i morgenrush, 20/80 inn/ut i ettermiddagsrush 

 

 
Figur 18 Makstimetrafikk i morgenrush i krysset fv. 824 x fv. 713 (nedre), fremtidig situasjon år 2020. 

 

 
Figur 19 Makstimetrafikk i ettermiddagsrush i krysset fv. 824 x fv. 713 (nedre), fremtidig situasjon år 2020. 
 

3.6  Kapasitetsutnyttelse i krysset fv. 824 Fjelldalsveien x fv. 713 Strandaveien 

(nedre) 

Det er beregnet en belastningsgrad i krysset på 0,07 i morgenrush og 0,08 i ettermiddagsrush. Dette 

er en marginal økning sammenlignet med dagens situasjon. Beregningsresultatene indikerer fortsatt 

veldig god trafikkavvikling og stor kapasitetsreserve i krysset etter utbygging.  
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Vurdering av behov for dråpeøy og venstresvingefelt 

Det er ifølge Statens vegvesens håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (som 

gjelder for planlegging og utbygging av nye veianlegg) ikke behov for verken dråpeøy i sekunderveien 

eller venstresvingefelt/passeringslomme på fv. 824 i krysset, se Figur 20 og Figur 21.  

 
Figur 20 Trafikkøy i sekundærveg basert på trafikken i dimensjonerende time (Statens vegvesen håndbok V121), 
fremtidig situasjon. For fv. 824 x fv. 713 er morgenrush markert med grønt og ettermiddagsrush markert med 
oransje. 

 

 
Figur 21 Kriterier for vurdering av eget venstresvingefelt basert på trafikken i dimensjonerende time (Statens 
vegvesen håndbok V121), fremtidig situasjon. For fv. 824 x fv. 713 er morgenrush markert med grønt og 
ettermiddagsrush markert med oransje. 
 

Det er ikke behov for høyresvingefelt i krysset.  
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3.7  Følsomhetsanalyse 

Da det ligger stor usikkerhet til trafikktallene er det utført en enkel følsomhetsanalyse på makstimenivå 

for å se hvor mye den fremtidige trafikken som er beregnet må økes for at det skal medføre 

kapasitetsproblemer i krysset eller behov for tiltak i krysset i form av dråpeøy i sekundærvei eller 

venstresvingefelt/passeringslomme på fv. 824 (jf. Statens vegvesens håndbok V121) ved planlegging 

og utbygging av nye veianlegg. Det er benyttet en konstant faktor for alle svingebevegelsene i krysset. 

Det er valgt følgende faktorer: 1.0, 1.5, 2.0 og 2.5 (med utgangspunkt i den beregnede fremtidige 

makstimetrafikken i morgen- og ettermiddagsrush). For beregning av kapasitetsutnyttelse er det i 

tillegg valgt faktorer på 6, 7 og 8, for å vise når kapasitetsgrensen er nådd.  

Den utløsende faktoren er behov for tiltak i krysset grunnet trafikksikkerhet iht. Statens vegvesens 

håndbok V121 ved planlegging og utbygging av nye veianlegg.  

Belastningsgraden i krysset er tilfredsstillende opp til 600 % av den fremtidige beregnede 

makstimetrafikken se Tabell 1. Krysset har veldig stor kapasitetsreserve.  

Med en økning på 200 % av den fremtidige makstimetrafikken beregnet for ettermiddagsrush, utløses 

akkurat et behov for dråpeøy i sekundærveien (fv. 713), se Figur 22. Med en økning på 250 % utløses 

både behov for dråpeøy og venstresvingefelt/passeringslomme, se Figur 22 og Figur 23. Disse 

tiltakene utløses grunnet trafikksikkerhetsmessige årsaker ved planlegging og utbygging av nye 

veianlegg.  

Tabell 1 Følsomhetsberegninger, belastningsgrad.  

Vekstfaktor Belastningsgrad SIDRA 
morgenrush 

Belastningsgrad SIDRA 
ettermiddagsrush 

1,5 0,14 0,13 

2,0 0,19 0,18 

2,5 0,24 0,23 

6 0,62 0,71 

7 0,74 0,90 

8 0,86 1,12 
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Figur 22 Trafikkøy i sekundærveg basert på trafikken i dimensjonerende time (Statens vegvesen håndbok V121), 
følsomhetsvurdering. For fv. 824 x fv. 713 er morgenrush markert med rødt og ettermiddagsrush markert med lilla 
for faktorer på 1.5, 2.0 og 2.5. 

 

 
Figur 23 Kriterier for vurdering av eget venstresvingefelt basert på trafikken i dimensjonerende time (Statens 
vegvesen håndbok V121), følsomhetsvurdering. For fv. 824 x fv. 713 er morgenrush markert med rødt og 
ettermiddagsrush markert med lilla for faktorer på 1.5, 2.0 og 2.5. 
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3.8  Kollektivtrafikk 

Dagens kollektivdekning er som tidligere nevnt i kapittel 2.4, dårlig, grunnet få avganger over døgnet 

og ingen avganger i helg.   

Frekvensen på busslinjene er lavere enn «optimal frekvens» som ligger mellom 6 og 12 avganger i 

timen5. Fra 6 avganger i timen oppnås «nettverkseffekt» - «effekten av at reisende ikke trenger å 

benytte tidstabell for å sjekke korrespondanser ved bytte underveis8». 

Optimal frekvens er vanlig i Oslo, og Fjelldal er ikke sammenlignbar i størrelse/antall innbyggere med 

hovedstaden, men dersom det er et mål at flere velger å reise kollektivt i stedet for å kjøre bil, er det 

nødvendig å gjøre tiltak for at kollektiv blir mer konkurransedyktig. Økt frekvens er ett av flere tiltak for 

å få til dette. 

Denne trafikkanalysen omfatter ikke å detaljere tiltak for hvordan kommunen/sektormyndigheter bør 

arbeide for å tilrettelegge for økt bruk av kollektivtrafikk for planområdet, men generelt kan blant annet 

følgende prinsipper være fornuftige for å øke kollektivandelen: 

• Øke frekvensen/antall bussavganger. 

• Sikre fremkommeligheten til kollektivtrafikken.  

• Høy standard på traseer til holdeplass (trygghetsfølelse, god belysning, vedlikehold av trasé 
spesielt vinterstid etc.) 

• Kort avstand til holdeplass, og tilrettelegging for sykkelparkering. 

• Høy standard på holdeplass og god komfort om bord på bussen kan gjøre det mer attraktivt å 
reise kollektivt. 

• Gode knutepunkt og prioritering av direkteruter. 

• Enkelt og oversiktlig system. 
 
Særlig frekvensøkning og kort reisetid er blant de viktigste forholdene for å øke kollektivtrafikkens 
konkurransekraft. 
  

                                                      
5 Ruter AS, Prinsipper for linjenettet, veileder for bruk i planleggingen av trafikktilbudet, Ruterrapport 2011:17, versjon 2.0, 

25.1.2012.  
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3.9  Forhold for gående og syklende 

For nasjonale veier og øvrige hovedveier bør det for bygging av nye veier, ifølge Statens vegvesen 

håndbok N100 Veg- og gateutforming, bygges gang- og sykkelveg når «ÅDT er over 1000 og 

potensialet for gående og syklende overstiger 50 i døgnet, eller strekningen er definert som 

skoleveg».  

Fra Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune (rullering handlingsprogram 2017) er det i tiltaksliste 

nr. 2, punkt 2.7 beskrevet g/s-vei Fjelldal, fv. 824 Skaret – Ramstad, med g/s-veiforbindelse til fv. 713 

til nedre Fjelldal, fra Solbergvbakken – Brannskolen. Dette tiltaket er imidlertid ikke prioritert.  

Ifølge Trafikksikkerhetshåndboka12 så vil økende trafikkmengde som regel føre til «et større antall 
ulykker. Antall ulykker øker imidlertid ikke lineært med trafikkmengden. Når trafikkmengden øker med 
én prosent øker antall ulykker som regel med mindre enn én prosent».  
 
Det er kartlagt at det ikke er eksisterende ulykkespunkt eller ulykkesstrekninger i nærheten av 
planområdet, men det har inntruffet en fotgjengerulykke ca. 400 meter sydvest for krysset fv. 824 
Fjelldalsveien x fv. 713 Strandaveien (nedre). Selv om økt trafikk i utgangspunktet normalt sett vil føre 
til større antall ulykker, så vil dette også være avhengig av en rekke stedlige forhold.  
 
Med tanke på trafikksikkerhet samt å øke andelen gående og syklende er etablering av g/s-vei langs 
fv. 824 samt breddeutvidelse av veien aktuelle tiltak.   
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4. Usikkerhet 

Det ligger usikkerhet knyttet til erfaringstall, trafikktall, trafikkfordeling og derav beregninger og 

vurderinger som er gjort i denne analysen. Det ligger også usikkerhet knyttet til beregningsmodellen 

som er benyttet, men den største usikkerheten vurderes å være knyttet til fremtidige trafikkprognoser. 

 

5. Oppsummering 

Ifølge beregningsresultater er det svært tilfredsstillende trafikkavvikling og stor kapasitetsreserve i 

krysset fv. 824 Fjelldalsveien x fv. 713 Strandaveien i dag, og det forventes tilsvarende resultater etter 

utbygging på og ved brannskoletomta samt nærliggende boligutbygginger i forutsatt prognoseår 2020. 

Det er beregnet en økning i trafikkmengden på fv. 824 forbi fv. 713 Strandaveien på ÅDT 500 

sammenlignet med dagens situasjon. På fv. 713 Strandaveien er det beregnet en økning på ÅDT 250 

ved nedre kryss ved fv. 824 og ÅDT 450 ved øvre kryss ved fv. 824. 

Ifølge følsomhetsberegninger må den fremtidige trafikkmengden i krysset fv. 824 x fv. 713 (nedre) 

dobles før det ifølge vegvesenets håndbok V121 er behov for dråpeøy i sekundærveien ved 

planlegging og utbygging av nye veianlegg grunnet trafikksikkerhet. Krysset vil ha tilfredsstillende 

belastningsgrad med en økning på 600 % av den fremtidige beregnede makstimetrafikken.  
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