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NOTAT

PROSJEKT NR. PROSJEKT

77 11 - 001 Haug Nærsenter reguleringsplan

DATO OPPDRAGSGIVER

30.09.2019 Klekken Butikkeiendom AS

UTARBEIDET AV RAPPORT

Martin Jansson , Ewa Gadek , Arnar
Thor Stefansson

Trafikk vurdering

INNLEDNING/BAKGRUNN

EFLA er engasjert til å vurdere trafikk og evt. behov for avbøtende tiltak i forbindelse med reguleringsplan for Haug
Nærsenter, Gnr./Bnr. 136/23 m.fl. , i Ringerike kommune . Området ligger nært bydelssentrumet i tettstedet Haug, i
krysset mellom to hovedveger for området, Fløytin g en (Fv. 181) og Øvre Klekkenve i en (Fv. 168). Tomten ligger ca. 100
– 200 m eter fra Vang skole og Haug kirke, og ca. fire k ilo m eter fra Hønefoss .

FIGUR 1 : Kart av området (kilde: Norgeskart)
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FIGUR 2 : Kart av området rundt Klekken nærsenter med ve g navn

Oppdragsgiver ønsker å regulere eiendommen til forretning og tjenesteyting . Eiendommen er brukt som butikk i dag.
Det er også legekontor med to leger og frisør i bygget i dag. I tillegg skal det reguleres inn minimum en p - plass for bil og
sykkel per 100 m2 BRA , dvs . ca. 1 8 parkeringsplasser for bil og 1 8 parkeringsplasser for sykkel .

FIGUR 3 : Forslag til utbygging av Ha u g Nærsenter (kilde: Halvorsen & Reine arkitekter )

Øvre Klekkenveien
Fløytingen

Vangstunet
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DAGENS OG FREMTIDIGE TRAFIKKME NGDER

Trafikkmengder, andel lange kjøretøy og fartsgrense på Øvre Klekkenveien og Fløytingen er hentet fra Nasjonal
vegdatabank (NVDB).

• Trafikkmengder på ve g nettet i dag

Fløytin g en har gjennomsnittlig 9 00 ÅDT og 8% tungtrafikkandel i 2018. Øvre Klekkenve i en har 1360 ÅDT og 7%
tungtrafikkandel. Fremtidig generell trafikk økning er basert på fylkesprognosene for trafikk vekst (se Vedlegg 1) .

• N yskapt trafikk :

I dagens situasjon er området brukt til handel , f risør (ca. 50 m2) og legesenter med to leger (ca. 15 0 m2) . Dagens butikk
har et areal på estimert ca. 8 00 m2. Basert på dagens BRA er dagens trafikk estimert til ca. 54 0 kjt./døgn. Fremtidig
butikk vil utvide arealet noe i forhold til dagens situasjon (1 2 00 m2) . I tillegg foreslås det å åpne apotek (ca. 150 m2) i
nærsenteret. Tiltakshaver ønsker å regulere også 200 m2 som en buffer for tekniske arealer etc . Totalt vil det være opp
mot 1 8 00 m2. Planforslaget er vurdert til å generere følgende trafikk:

TABELL 1 Estimert trafikkmengde til og fra planområdet (dagens og framtidig situasjon ) .

PLANFORSLAG

Haug nærsenter forretning 1 2 00 60 720 122

o ffentlig/privat tjenesteyting 4 00 40 160 27

*tekniske arealer 200 2 1

SUM 1 8 00 88 2 15 0

DIFFERANSE –
Nyskapt trafikk

836 344 59

Total ÅDT fra det ny e sent eret , nyskapt trafikk, er estimert til ca. ÅDT = 350 , noe som vil gi en økning i trafikk på ca. 6 0
biler i dimensjonerende time . Turproduksjonstallene i TABELL 1 tar ikke høyde for trafikkreduksjon som følge av
turkjeder eller såkalte kombinerte turer . Det vil si at det ikke reduseres antall bilturer i beregningene på grunn av for
eksempel at en som har time hos fris ø r handler også i butikk. Likevel kan det forventes at trafikkmengden til og fra
butikk blir noe lavere enn det som er estimert.

TABELL 2 Minimum a ntall parkeringplasser

DAGENS
SITUASJON

FORMÅL
BRUKSAREAL

(M2)

BILTURER
PER 100

M2

BILTURER /
DØGN

DIM.TIME
(17%)

forretning 762 60 457 78

o ffentlig/privat tjenesteyting 2 02 40 81 14

SUM 964 538 91

TOTAL BRA (M2)
P - PLASS PER

100 M2 ANTALL BIL P - PLASS
ANTALL SYKKEL
P - PLASS

HC - PLASS

1 8 00 1 18 18 1
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FIGUR 4 Trafikkmengde 2 0 år etter utbygging av planområdet (generell trafikkvekst + nyskapt trafikk fra planområdet år 20 42 -
anslag ).

VURDERING AV AVKJØRSEL

I N100 er det følgende krav:

For avkjørsler med ÅDT > 50, eller med en stor andel lastebiler og vogntog, og ÅDT på primærvegen <2000, bør
hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkelkurve med radius R = 9 m. Disse avkjørslene bør bygges med samme krav til
vertikal linjeføring som kryss. Avkjørsler med ÅDT > 50 og ÅDT på primærveg en > 2 000 bør utformes som kryss.

FIGUR 5 Krav til sekundærvegens vertikale linjeføring i kryssområdet. N100, figur E.3.

Eksisterende avkjørsel til senteret har opptil 3 % på første 20 meter mot Fv. 168. Hjørneavrunding er 9 og 12 meter.
Frisikt i avkjørselen synes å være tilfredsstillende. Frisiktsone for 4 0 km/t bør markeres på plankartet. Stigning på
fylkesvegen er ca. 6 % i avkjørselsområdet. Eksisterende avkjørsel vurderes å ha tilfredsstillende utforming.

1 25 0 ÅDT

9% lange

1 25 0 ÅDT

9% lange 18 5 0 ÅDT

6% lange



5 / 12

VURDERING AV KRYSS ØVRE KLEKKENVEIEN X FLØYTINGEN

VURDERING AV KAPASITET I KRYSS

Retningsfordeling og svingebevegelser er anslått basert på antakelser. Reell trafikk mengde i hver ve g arm kan avvike fra
anslaget. Det anslås at de fleste kjører mot sentrum i morgentrafikken, og fra sentrum i ettermiddagen.
Retningsfordeling er estimert til 6 0 % - 40 %.

Belastningsgraden i krysset beskriver avviklingskvaliteten. Belastningsgraden viser forholdet mellom trafikkmengden og
kapasiteten, og varierer fra 0 (ingen belastning) til over 1 (full kapasitetsutnyttelse i krysset). Noe kø kan oppstå ved
belastningsgrad på 0,6 - 0,7, og tiltak bør vurderes ved belastningsgrad over 0,8. En belastningsgrad på opp til 0,5 tilsvarer
høyest servicenivå , «A», med lite til ingen forsinkelser. Alle ve g arme ne og krysset her oppnår servicenivået «A» (se Figur
7 ) .

Krysset har tilst rekkelig kapasitet med foreslått utbygging av området . Trafikken er beregnet for dimensjonerende time
i morgen rush og ettermiddagsrush . Det er brukt konservative anslag for trafikkmengder (håndbok V713) . Tallene er
avrundet og det er satt minimum 10 kjøretøy for hver kjøreretning. Det er ingen merkbare beregnede forsinkelser i
dimensjonerende time og trafikkavviklingen i krysset er god.

FIGUR 6 Resultater fra Sidra beregninger: Kø (meter) – bilde til venstre og belastningsgrad – bilde til høyre . Avviklingskapasiteten er
god i krysset .

Det er generelt stor usikkerhet knyttet til beregning av fremtidig trafikk ved bruk av turproduksjonsfaktorer og
erfaringstall. Det ligger vesentlig usikkerhet knyttet til trafikktall, trafikkprognoser og fordeling av trafikk på adkomster
og svingeforhold i kryss. Det er gjort grove antakelser og forenklinger for å fordele trafikken i kryssene.
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UTFORMING AV KRYSS

T - krysset har få konfliktpunkter og er generelt oversiktlig. Basert på trafikkmengder er det behov for hverken venstre -
eller høyresvingefelt ( se v edlegg 2 ). I dag er d et etablert deleøy i Øvre Klekkenve i en , Fv. 168.

Krysset mellom Fv. 181 og Fv. 168 er uregulert i dag. Det kan vurderes å vikepliktsregulere krysset for å ivareta
trafikksikkerheten (egen prosess og vedtak, uavhengig av planforslaget) .

SIKTFORHOLD

Objekter innenfor definert sikttrekant skal ha en makshøyde over bakken på 0,5 m. Dette bør innarbeides som egen
plan bestemmelse. Siktlinjer skal tegnes på plankartet. Ivaretakelse av s iktlinjene vil kunne medføre at vegetasjon og
evt. terreng må ryddes .

Stoppsiktkrav langs primærvegen er gitt i håndbok N100 Veg - og gateutforming. I håndbok V121, Geometrisk utforming
av veg - og gatekryss, står det følgende:

Trafikk fra sekundærvegen ha r vikeplikt for trafikk fra høyre på primærvegen. Sikttrekantens høyre del blir derfor som
for forkjørsregulerte T - kryss, dvs. verdi for L2 hentes fra Tabell 1. Trafikk på hovedvegen fra venstre har vikeplikt for
trafikk fra sekundærvegen. Sikttrekantens v enstre del skal derfor utformes med stoppsikt både langs primærvegen og
sekundærvegen. Langs sekundærvegen er stoppsikt satt til 20 m eter . Dette tilsvarer stoppsikt for 30 km/t, som anses å
være sannsynlig fart for trafikk på sekundærvegen inn mot krysset.

TABELL 3 Siktkrav i uregulerte T - kryss og forkjørsregulerte T - og X - kryss, L2 [m] . Statens vegvesen hb V121.

FIGUR 7 Siktkrav i uregulerte T - kryss , skisse fra N100, Statens vegvesen , med tall tilpasset til kryss ved Haug senteret.
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STIGNINGSFORHOLD

Veg ene rund t planområdet er relativt flate, med unntak av strekningen på Øvre Klekkenvei mellom adkomst til
nærsenteret og krysset med Fløytingen. Den ca. 90 m eter l ang e strekningen har en stignin g på ca. 6 – 8 % . De siste 20

meter n e inn til krysset med Fv. 181 har ca. 4 % fall/stigning. Stigningsforhold er det vanskelig å forbedre , med mindre
det gjennomføres større terrenginngrep, eller krysset flytte s . Begge anses som for store tiltak og derfor ikke
hensiktsmessige i dette prosjektet som utgjør lite trafikkøkning . Det er ikke registrert noen ulykker i forbindelse med
stigning på fylkesvegen (Vegkart , Figur 10 ) . Forkjørsregulering av krysset og redusering av fartsgrense til 40 km/t på Fv.
168 mot krysset kan vurder es som trafikksikkerhetstiltak , uavhengig av planforslaget .

I svar fra Statens vegvesen til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, er det nevnt at stigning på fylk e s veg 168 bør
reduseres til anbefalt 6 %. Det er også nevnt at dagens stigning er 6,4% . I nngrepet for å redusere stigningen fra 6,4 % til
anbefalt 6 % kan ses som begrenset. Strekning med 8,4 % stigning ( redusere stigningen med 2,4 % ) vil kreve betydelig
større inngrep. Det medfører at Fv . 168 ved avkjørselen til eiendommen senkes ca. 2 meter. Ved eventuelle større
endringer og utbyggingsplaner som s kaper stor trafikkøkning i området kan det vurderes å senke Fv. 168 og bygge om
krysset .

KOLLEKTIVTRAFIKK

« Haug senter » bussholdeplass (busslomme nordgående retning , fra Hønefoss sentrum ) ligger i umiddelbar nærhet til
Haug nærsenteret (50 m eter ) og forbinder området med Hønefoss og tettstedene rundt Haug ( Haug senter rute : 212,
224 , og i tillegg rute: 221, 225, 223 ved Haug kirke ) . Eksisterende busslomme mangler opphøyd venteareal. Det mangler
holdeplass sørgående retning, men det er en bussholdeplass «Haug kirke» ca. 100 m eter fra Haug senter med
busslomme sørgående retning og opphøyd gangfelt (til Hønefoss sentrum) . Området har derfor god tilgjengelighet med
kollektivtrafikk. I følge Statens vegvesen sin Kollektivhåndboka ( V123) ut fra hastighet og ÅDT i området er kant stopp
anbefalt løsning . I framtiden bør holdeplass ved senteret oppgraderes i henhold til utbedringsstandard med opphøyd
venteareal, tilfredsstillende belysning og eventuelt lehus.

TABELL 4 Kriterier for busslomme eller kantstopp (kilde: Kollektivhåndboka, V1234, SVV)

FORHOLD FOR GÅENDE O G SYKLENDE

Det mangler tilbud for myke trafikanter langs Fv. 181 (humper som fartsreduserende tiltak i dag) og Fv. 168 . Det er en
egen gang - og sykkeltra sé på østsiden av Haug nærsenteret i dag, som forbinder Øvre Klekkenve i en med Fløytingen
uten at gående og syklende må bruke ve g krysset. Forbindelse n er viktig og sikrer gode adkomst muligheter for myke
trafikanter til senteret. Denne foreslås beholdt i fremtidig situasjon. Traséen foreslås skjerme t fra parkeringsanlegget til
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nærsenteret m ed rabatt og beplanting. I planforslaget reguleres det to steder hvor man enkelt kan koble sammen gang -
og s ykkeltraséen og nærsenteret. S ykkelparkering foreslås å etablere i tilknytning til butikken med min imum 1 6 - 18
parkerings plasser . Det foreslås også å regulere en HC - plass , nærmest inngangen til butikken.

FIGUR 8 Forslag til gang - og sykkeltrasé med mulig kryssingssted for fotgjengere over Fv.181.

Det er ikke gjennomført enge fotgjengertellinger, men sannsynligvis er krav til antall kryssende for å etablere gangfelt
ikke tilfredsstilt her. Hvis det oppleves framko mmelighetsproblemer for fotgjengere bør det vurderes å etablere
oppmerket og opphøyd gangfelt. Ved eventuell etablering av gangfelt må det også etableres gangveg/fortau på andre
siden av fylkesvegen. Det bør vurderes å sikre tilrettelagt krys s ingspunkt fr a busslomme over Fv. 181 (tilfredsstillende
belysning, nedsenket kantstein osv.) uavhengig av planforslaget .

En gang - og sykkeltrasé langs Fløytingen til gangfeltet / kryssingssted ved Vangstunet forbedrer tilgjengeligheten til Haug
sentrum og boligområdet i Vangstunet. Ved ombygging av bussholdeplas s kan det etableres G/S - ve g /fortau fra
gangfelt / kryssingssted og bak busslomme på østsiden av fylkesvegen med snarve g til nærsenter . Traséen bør være
regulert og skiltet.

Fartsgrense på Fløytingen er 30 og 40 km/t forbi Haug nærsenter av hensyn til fotgjengere . Langs Øvre Klekken vei en er
fartsgrense 50 km/t. Det er ikke tilbud for fotgjengere langs Fv. 168 på strekning mellom kryss med Fv. 181 og
avkjørselen til senteret. Planforlagte endrer ikke forhold for myke trafikanter, trafikkøkning er liten og det reguler es
G/S - veg utenfor kryssområdet.

Det er etablert humper langs Fløytingen før 30 - sone på Fv. 181 . Det kan med fordel gjennomføres fartsmålinger på
Fløytingen og Øvre Klekkenveien . Ved frekvente registrerte overskridelser bør det gjennomføres øvrige
fartsre duserende tiltak , f.eks. fartshumper i Øvre Klekkenveien .

FIGUR 9 Fartsgrense rund planområdet. Kilde: NVDB.
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VURDERING AV TRAFIKK SIKKERHET OG LINJEFØRING

D et er registrert 2 ulykker de siste 10 år i NVDB . Begge er r egistrert som ulykker med lettere skade . Den ene ulykken
(2013) er fo t gjenger ulykke i Fløytingen nord for krysset med Vangstunet. Den andre (2008) er syk ke l ulykke i Øvre
Klekkenve i en litt sør for planområ d et. Strekningen fremstår ikke som en spesielt ulykkesbelastet st rekning.

FIGUR 10 Registrerte trafikkulykker i Nasjonal vegdatabank (kilde: SVV)

Siktkrav bør ivaretas i krysset mellom fylkesve g ene og i atkomstve g en til nærsenter . Det bør ikke være sikthinder høyere
enn 0,5 m eter over primærve g ens kjørebanenivå i sikttrekanten . Frisikt linjer tegnes inn på forslag til plankartet.
Fløytingen og Øvre Klekkenve i en er rettlinjet og har god sikt . Det bør ryddes vegetasjon mot høyre på Fv. 168 for å
forbedre siktforhold.

TRYGG SKOLEVE G

B åde Øvre Klekkenveien og Fløytingen brukes som skoleve g . Fløytingen har ikke fortau langs området eller mot
sør/Hønefoss. Skiltet fartsgrense i Fløytingen er 40 km/t. Det er mulig at en del kjøretøy overskrider fartsgrensen. Dette
bør måles. Dersom måling viser betydelige overskridelser bør det vurderes flere fartsreduserende tiltak .

Bussholdeplassen ved Haug senteret benyttes ikke av skolen, da skolebusser kjører bak skolen.

Fra Haug sent eret kan man gå til krysset med Vangstunet langs Fv. 181 på fortau e ller langs skjermet trasé utenfor T -
krys set . I dag er det ikke oppmerket gangfelt over Fv. 181 . Gangfelt er først og fremst et fremkommelighetstiltak for
gående . Hvis det oppleves framkommelighets problemer for fotgjengere bør det vurderes å etablere gangfelt.
Eksisterende fartshump kan f.eks. brukes for å skilte gangfelt. Sidearealet langs Fløytingen ned mot Vangstunet bør
utformes som fortau (areal markert på Figur 8 ) .
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FIGUR 11 F artshump og sideareal til Fløytingen ved krysset med Vangstunet (kilde: Googl e Street view , 2018 )

ANLEGGSTRAFIKK

Utbyggingen vil ikke medføre store mengder anleggstrafikk, og trafikken anses ikke å medføre vesentlige utfordringer
for området. Anleggstrafikk bør fortrinnsvis gjennomføres etter skolestart og avsluttes før skoleslutt, dvs. mellom
kl.08.30 og 14.00 unntatt på onsdager , for å unngå å komme i konflikt med skoleelever som går/sykler til/fra skolen.
Øvre Klekkenveien har en egen gang - og sykkeltrasé parallelt med ve g en, mens Fløytingen ikke har det. Det anbefales
at anleggstrafikk fortrinnsvis bruker Øvre Klekkenveien fremfor Fløytingen.

KONKLUSJON

Foreslått utvikling av planområdet vil ikke medføre noe vesentlige avviklingsprobleme r på ve i nettet eller i kryss med
fylkesve g ene . Stigningsforhold langs Fv. 168, Øvre Klekkenveien , varierer fra 4 % ved T - kryss med Fv. 181 til 8 % (på ca.
30 meter) og til 6 % ved atkomst til senteret. Stigning bør ikke overstige 6 %, men reduser ing av stigningen med 2,4 %
vil kreve st or terreng inngrep . Slik ending vil resultere at fylkesvegen og avkjørselen til eiendommen må senkes omtrent
to meter . Dette vurderes som veldig omfattende tiltak i forhold til trafikkøkning som planforslaget skaper. Frisi ktsone
ved T - kryss bør ryddes (rydde vegetasjon, særlig sikt mot høyre fra Fv. 168).

Avkjørselen/adkomstve g en til senteret oppfyller Statens vegvesen sine krav til geometrisk utforming.

Trafikksikkerhet til gående og syklende sikres gjennom planområdet (eksisterende gang - og sykkelveg) , utenfor T - kryss
mellom Fv. 181 og Fv. 168. G ang - /sykkelveien foreslås å legge litt om med grøntareal mot parkeringsplassen for å
forbedre trafikksikkerheten . Tilrettelagt kryssingssted over Fv. 181 bør ha tilfredsstillend e belysning. Ved
fremkommelighetsproblemer for forgjengere bør det vurderes flere fartsreduserende tiltak og trygge krys s ingssteder
langs ve g en ( f. eks. oppmerke og skilte opphøyd gangfelt) .

Anleggstrafikk bør fortrinnsvis bruke Øvre Kle kkenveien, og ta h ensyn til skoleve g – i størst mulig grad unngå kjør ing i
perioder når barna går til/fra skolen. Anleggstrafikk anses ellers ikke å medføre vesentlige ulemper til området.
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VEDLEGG 1 :

Framskrivinger for persontransport i Norge 2016 - 2050

Tabell 6.3 Beregnet årlig endring i trafikkarbeid for personbil i hvert fylke. Sum korte og lange reiser.

Prosent.

G enerell trafikkvekst (ihht NTP prognose)

År Fv.181, Fløytingen Fv.168, Øvre Klekkenveien

ÅDT (kjt/døgn)

2018 900 1360

2022 955 1443

2032 1065 1610

2042 1169 1767



12 / 12

VEDLEGG 2 : VU RDERI N G AV BEH OV FOR VEN STRE - , HØYRESVI N GEFELT OG DELEØY I SEKU N DÆRVEGEN

Behov for høyre svingefelt ( figur hentet fra V121)

Behov for venstresvingefelt ( figur hentet fra V121)


