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1

Innledning

Denne trafikkvurderingen er utarbeidet på oppdrag fra Kinn kommune i forbindelse med rulleringen av
kommunedelplanen Florelandet – Brandsøy. Hensikten med analysen er å vurdere framtidig trafikk og
utforming av tre kryss i Florø og konsekvenser for disse av en mulig flytting av dagens containerhavn. I
utgangspunktet er det planlagt at containerhavnen skal flyttes til Botnastranda, men Kinn kommune har fått
et innspill om å vurdere en flytting til Måsholmen ved Gunnhildvågen [1].
Analysene skal gjøres med 2040 som prognoseår og det skal vurderes to alternative plasseringer av dagens
containerhavn og beregnes framtidige trafikkmengder. Ut ifra dette skal det gjøres kapasitetsberegninger
ved hjelp av Sidra Intersection av følgende kryss:
•
•
•

Skudalsvegen – Markegata (Skudalskrysset)
Markegata – Torggata (Victoriakrysset)
Bjørndalvegen – Rv. 5 (Bjørndalskrysset)

Basert på trafikktallene og kapasitetsberegningene skal det om nødvendig foreslås tiltak og utbedringer i
kryssene.
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2
2.1

Dagens situasjon
Trafikkløsning og trafikktall

De aktuelle kryssene og lokasjonene ligger i og rundt Florø sentrum i Kinn kommune. Dagens trafikkløsning,
kryss som skal analyseres og aktuelle lokasjoner for containerhavn er vist i figur 2.1. Her er også
trafikkmengder fra NVDB vist.

Figur 2.1: Oversiktskart over lokasjoner som skal analyseres og dagens trafikkmengder og tungtrafikkandel i vegnettet
fra NVDB (bakgrunnskart fra geodata).

I Skudalskrysset er det registrert en ÅDT på 7500 med tungtrafikkandel på 7% for både østre tilfart fra
Skudalsvegen og søndre tilfart fra Markegata.
I Victoriakrysset er det registrert en ÅDT på 10000 med tungtrafikkandel på 5% i østre arm av Markegata, og
en ÅDT på 6150 med tungtrafikkandel på 7% i vestre arm av Markegata. I Torggata gjorde Statens
vegvesen en telling i 2017 der det ble registrert en ÅDT på 4065 i søndre arm.
Langs Rv.5 ved Bjørndalskrysset er det registrert en ÅDT på 5200 med tungtrafikkandel på 8%. I Statens
vegvesens tellepunkt (Evja) som ligger 1,4 km lenger vest er det en rushtidsandel mellom 15:00 og 16:00 på
ca. 10% og en retningsfordeling mellom 15:00 og 16:00 med ca. 57% av trafikken østover og 43% vestover.
Typisk trafikk fra Google maps tyder på at det vanligvis er tilfredsstillende trafikkavvikling i de aktuelle
kryssene med moderate forsinkelser i begge retninger mellom Victoriakrysset og Skudalskrysset. I tillegg ser
det ut til å være kø i sørøstre arm av krysset mellom Markegata og Firdavegen i kortere perioder i både forog ettermiddagsrushet. Dette skyldes trolig et stort antall venstresvingende som skal ut på forkjørsvegene i
disse tidsrommene.
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Figur 2.2: Typisk trafikk i ettermiddagsrushet fra Google maps. Mandag ettermiddag ser ut til å være dagen med mest
forsinkelser i deres data.

2.2

Trafikktellinger

Det ble gjennomført trafikktellinger av Kinn kommune i de aktuelle kryssene i november 2020. For
Skudalskrysset og Victoriakrysset ble det gjort manuelle tellinger i ettermiddagsrushet mellom 15:00 og
17:00 henholdsvis tirsdag 10.11.2020 og onsdag 11.11.2020. For Bjørndalsvegen ble det gjennomført en 14dagers automatisk registrering mellom 02.11.2020 og 16.11.2020.
I Skudalskrysset ble det registrert en makstimetrafikk mellom 15:15 og 16:15 på 1162 kjøretøyer (figur 2.3).
Det var en tungtrafikkandel på ca. 3% for høyresvingende trafikk fra vest, høyresvingende trafikk fra sør og
venstresvingende trafikk fra øst. For de andre trafikkstrømmene ble det registrert minimalt med tungtrafikk.

Figur 2.3: Registrerte trafikkmengder (personbiler/tungtrafikk) i makstimen i Skudalskrysset.
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I Victoriakrysset ble det registrert en makstimetrafikk mellom 15:15 og 16:15 på 1202 kjøretøyer (figur 2.4).
Det var en tungtrafikkandel på ca. 5% for trafikken rett fram i begge retninger langs Markegata, men ellers
minimalt med tungtrafikk.

Figur 2.4: Registrerte trafikkmengder (personbiler/tungtrafikk) i makstimen i Victoriakrysset.

I Bjørndalsvegen ble det registrert en ÅDT over en 14-dagers periode på 750 og en YDT på 827. Makstimen
på hverdager var mellom 15:00 og 16:00 med gjennomsnittlig 116 biler (15% av ÅDT), mens den nest
høyeste timetrafikken var mellom 16:00 og 17:00 med gjennomsnittlig 114 biler. I ettermiddagsrushet var det
en retningsfordeling med 66,8% av trafikken til Bjørndalvegen og 33,2% av trafikken fra Bjørndalvegen. Det
ble registrert 9% lange kjøretøyer i Bjørndalvegen, dette tallet virker høyt for det som primært er en
samleveg i et boligområde, men det kan ha sammenheng med Kinn bryggeri som også har adkomst via
Bjørndalvegen.

2.3

Om kryssene
Skudalskrysset

Skudalskrysset (figur 2.5) er et forkjørsregulert T-kryss mellom Skudalsvegen og Markegata. Det er
forkjørsveg mellom østre og søndre arm som er en del av Rv. 5, mens vestre arm har vikeplikt. Alle armene i
krysset har fartsgrense på 50 km/t, og det er ingen gangfelt i forbindelse med krysset, men det er et gangfelt
i forbindelse med tilstøtende kryss ca. 25 m vestover langs vestre arm. Alle tilfartene har ett felt i hver
retning.
Den østre armen er hovedkjøreadkomst til Florø, den søndre armen er hovedvegen gjennom sentrum, mens
den vestre armen er en viktig kjøreadkomst til nordre deler av sentrum og havna.
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Figur 2.5: Skudalskrysset sett fra vest (google streetview).

Victoriakrysset
Victoriakrysset (figur 2.6) er et forkjørsregulert X-kryss mellom Torggata og Markegata. Det er forkjørsveg i
Markegata som er en del av Rv. 5, mens Torggata har vikeplikt. Alle armene i krysset har fartsgrense på 50
km/t, og det er gangfelt over alle armene. Alle tilfartene har ett felt i hver retning.
Den østre armen er hovedkjøreadkomst til Florø, den søndre armen er hovedvegen sørover mot lufthavnen
og boligområdene sør på Florelandet, den vestre armen er hovedveg gjennom sentrum og til vestre deler av
Florelandet, mens den nordre armen er en viktig kjøreadkomst til nordre deler av sentrum og havna.

Figur 2.6: Victoriakrysset sett fra nord (google streetview).
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Bjørndalskrysset
Bjørndalskrysset (figur 2.7) er et forkjørsregulert T-kryss mellom Rv. 5 og Bjørndalsvegen. Det er forkjørsveg
langs Rv.5, mens Bjørndalvegen har vikeplikt. Det er fartsgrense på 70 km/t langs Rv. 5 og 50 km/t langs
Bjørndalvegen. Det er en trafikkøy i Bjørndalvegen. Det er busstopp på nordsiden av Rv. 5 rett vest for
krysset og på sørsiden rett øst for krysset.
Den østre armen er hovedkjøreadkomst til Florø fra øst, den søndre armen adkomstveg til boligområdene
langs Bjørndalsvegen og den vestre armen er hovedveg videre mot Florø sentrum.

Figur 2.7: Bjørndalskrysset sett fra øst (google streetview).

2.4

Containerhavn

Dagens containerhavn (Fugleskjærskaien) og kjøreruter er vist i figur 2.8. Med dagens lokalisering går
kjøreruten ut av byen og gjennom både Victoriakrysset og Skudalskrysset, og containerhavnen kan nok
forklare noe av tungtrafikken som ble talt i disse kryssene. Størsteparten av dagens trafikk til/fra
containerhavnen går tur/retur Gunhildvågen. Dagens containertrafikk er oppsummert i tabell 3.3.

Figur 2.8: Dagens containerhavn og kjørerute (bakgrunn fra norgeskart.no).
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2.5

Andre planer

Ved Bjørndalvegen rett sørøst for Bjørndalskrysset er det vedtatt en reguleringsplan (figur 2.9) som foreløpig
ikke er utbygd. Her skal det bygges ut anslagsvis 17 boliger, og det antas at disse blir ferdigstilt før
prognoseår 2040. Det er også noen andre boligfelt lenger sør langs Bjørndalvegen som er med i
kommunedelplanforslaget, men det er veldig usikkert om og når disse blir utbygd.

Figur 2.9: Vedtatt plan, «Detaljreguleringsplan for Bustadfelt B11 Botnaholten». Kinn kommune.
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3
3.1

Framtidig situasjon
Generell trafikkvekst

For en framtidig trafikksituasjon må man ta hensyn til generell trafikkvekst og endringer i trafikkutviklingen. For
trafikktellingene brukes derfor prognoser for å framskrive trafikken.
I Transportøkonomisk institutts framskrivninger for persontransport 2016-2050 [2] er det estimert årlige
økninger for trafikkarbeid per fylke. Tallene for Sogn og Fjordane er vist i tabell 3.1 og gir en generell
trafikkvekst i biltrafikken på 13,8 % i perioden 2020-2040.
Ifølge SSBs befolkningsframskrivinger [3] er det forventet en nedgang i befolkningen i Kinn kommune i
perioden 2020-2050 fra 17.207 til 15.820. Når dette sees i sammenheng med FNs bærekraftsmål om reduserte
klimagassutslipp bør i utgangspunktet biltrafikken reduseres, så en økning på 13,8% må sees på som et
konservativt anslag.
Tabell 3.1: Prognoser for årlig trafikkøkning i Sogn og Fjordane [2].

Periode
2016-22
Årlig økning i biltrafikk 0,81 %

2022-30
0,69 %

2030-2040
0,58 %

For å vurdere økning i trafikk til containerhavnen tas det utgangspunkt i Transportøkonomisk institutts
framskrivninger for godstransport 2016-2050 [4] der det er estimert økninger i sjøtransport per region. Tallene
for region Vest er vist i tabell 3.2 og gir en generell trafikkvekst i sjøtransporten på 29,5 % i perioden 20192040.
Tabell 3.2: Prognoser for årlig trafikkøkning i region Vest [4].

Periode
2016-22
Årlig økning i sjøtransport 1,2 %

3.2

2022-30
1,3 %

2030-2040
1,2 %

Containerhavn

Framtidig trafikk skal analyseres for to alternative plasseringer av containerhavn ved henholdsvis
Gunhildvågen og Botnastranda som vist i figur 2.1 og figur 3.1.

Trafikktall for containerhavn
Av dagens containertrafikk har ca. 74% av innkommende containere stopp i Gunhildvågen og ca. 92% av
utgående containere start i Gunhildvågen og totalt var i 2019 ca. 85% av all containertrafikken dedikert til
industrien i Gunhildvågen [1]. I tillegg fraktes det en del tomme containere til/fra containerhavnen for å unngå
demurage (straffeleie), det antas at dette gjelder for 30-40% av containerne, noe som da gir 2 ekstra turer i
disse tilfellene.
Total containertrafikk til dagens containerhavn økte med ca. 200% 1 fra 2017 til 2019 og det er vanskelig å
vurdere hvordan denne utviklingen blir fra mot 2040, men det legges til grunn generell trafikkvekst i
sjøtransporten og dermed en økning på ca. 30%.

1

En av fabrikkene i området var stengt i 2017, så det er mye av veksten kan nok skyldes at den ble
gjenåpnet..
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Antall containere og turer i 2019 og 2040 er oppsummert i tabell 3.3. Det er da antatt at 60% av containeren
genererer 2 turer, mens 40% av containeren genererer 4 turer. Det vil si 2,8 turer per container.
Tabell 3.3: Totalt containertrafikk fra dagens containerhavn i 2019 (Ullaland AS, K. Jansen AS og Florø Hamn, 2020).

Fra/til
Gunhildvågen
Florø sentrum
Fjordbase v/
Botnastranda
Østover langs Rv. 5

Antall containere
2019
1889
104
107

Lastebilturer 2019 Antall containere
2040
5289
2446
291
135
300
139

Lastebilturer 2040

135

378

490

175

6849
378
389

I tillegg til den direkte trafikken i forbindelse med frakt av containere kan en ny containerhavn indirekte føre til
økt trafikk som følge av ansatte ved containerhavnen og mulige nyetableringer både i forbindelse med
containerhavnen og på tomten til dagens containerhavn. Men det antas at dette fanges opp av den generelle
trafikkveksten i området.

Kjøreruter og trafikkfordeling
For dagens containerhavn er den naturlige kjøreruten via Havrenesvegen til Gunhildvågen eller gjennom
Victoriakrysset og Skudalskrysset til Fjordbase og videre østover langs Rv.5 (figur 3.1).

Figur 3.1: Kjøreruter mellom alternative containerhavner og viktige målpunkter. Bakgrunn fra norgeskart.no.

For de to alternative plasseringene av ny containerhavn er det to mulige kjøreruter mellom Gunnhildvågen
og Victoriakrysset; enten via Havrenesvegen eller via Kinnvegen (figur 3.1). I lengde er kjørerutene nesten
identiske med henholdsvis 2,7 og 3,0 km. Ingen av disse kjørerutene er spesielt egnet for mye tungtrafikk
siden de går gjennom til dels smale bygater, forbi skoler og barnehager og gjennom områder med mye
boligbebyggelse og myke trafikanter. Mellom Markegata og Havrenesvegen er det regulert en ny veg (figur
3.2) som vil være bredere og mer trafikksikker og oversiktlig enn dagens rute via Stadionvegen, men det er
foreløpig usikkert om, og når den blir bygget.
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Figur 3.2: Regulert ny veg mellom Markegata og Havrenesvegen (Kinn kommune).

I dagens situasjon ser det ut til at mesteparten av tungtrafikken kjører via Havrenesvegen og ved Statens
vegvesens tellepunkt ble det i 2019 telt 263 daglige «lange kjøretøyer» mot 131 i tellepunktet langs
Kinnvegen. Dette bekreftes også av resultatene fra trafikktellingen der det meste av tungtransporten gikk
øst-vest i Victoriakrysset, og derfor brukes også denne kjøreruten videre i analysene.
For alternativ 1 med lokalisering på Botnastranda antas det at trafikken til Florø sentrum og Gunhildvågen vil
gå via Skudalskrysset og Victoriakrysset, mens trafikken til Fjordbase og østover langs Rv. 5 ikke vil gjøre
det. Det vil si ca. 7227 turer gjennom kryssene i 2040 mot dagens ca. 678 turer og dermed en økning på ca.
6549 årlige turer.
For alternativ 2 med lokalisering ved Gunhildvågen antas det at trafikken til Fjordbase og østover langs Rv. 5
vil gå via Skudalskrysset og Victoriakrysset, mens trafikken til Florø sentrum og Gunhildvågen ikke vil gjøre
det. Det vil si ca. 879 turer gjennom kryssene i 2040 mot dagens ca. 678 turer og dermed en økning på ca.
201 årlige turer.
Containerhavnen vil trolig være i drift hele året, men for å få et noe konservativt anslag antas det at trafikken
fordeler seg på ukedagene mandag-fredag for 50 uker i året, noe som vil si 250 dager i året. For alternativ 1
gir det dermed en økning i trafikken på 26 turer om dagen med tunge kjøretøy, mens for alternativ 2 gir det
en økning på ca. 1 tur om dagen. Trafikkregistreringer fra Statens vegvesens tellepunkt i Havrenesvegen
tyder på en rushtidsandel i ettermiddagsrushet på 9-10%, noe som avrundet gir en økt tungtrafikk i rushtiden
på 3 turer for alternativ 1 og ingen turer for alternativ 2. I forhold til de registrerte trafikktallene fra
trafikktellingene og generell trafikkvekst fram mot 2040 gir det en svært liten differanse med tanke på
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kapasitet, så det gjøres derfor kun kapasitetsanalyse av alternativ 1 i Sidra. Alternativ 2 vil da være marginalt
bedre.

Beregnede trafikkmengder
Beregnede framtidige trafikkmengder for 2040 basert på trafikktellinger fra 2020, framskrivninger av trafikk
og ekstra trafikk fra containerhavn er vist i figur 3.3 og figur 3.4.

Figur 3.3: Beregnede trafikkmengder (personbiler/tungtrafikk) i makstimen i Skudalskrysset i 2040.

Figur 3.4: Beregnede trafikkmengder (personbiler/tungtrafikk) i makstimen i Victoriakrysset i 2040.

3.3

Bjørndalskrysset

For trafikken i Bjørndalskrysset er det tatt utgangspunkt i registrerte trafikkmengder fra Statens vegvesen
langs Rv.5, trafikktellinger fra Bjørndalvegen utført av Kinn kommune samt turproduksjonstall for den
vedtatte reguleringsplanen ved Bjørndalvegen. For dagens trafikkmengder benyttes framskrivninger for
generell trafikkvekst, mens for turproduksjonstallene gjøres det ikke framskrivninger.
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Turproduksjon
For den vedtatte reguleringsplan «Detaljreguleringsplan for Bustadfelt B11 Botnaholten» er det beregnet
framtidige turproduksjonstall. I Statens vegvesens håndbok V713 [5] benyttes et variasjonsområde for
turproduksjon på 2,5-5,0 bilturer per bolig med en normalverdi på 3,5. Verdiene er oftest i nedre del av
spekteret i større byer og urbane områder, og i øvre del av spekteret for mer rurale områder. Siden dette
området ligger i utkanten av en mindre by bør normalverdien på 3,5 være et godt anslag. Det er anslått at
det skal bygges ca. 17 boliger og dermed gir det en ekstra turproduksjon på 60 daglige turer.

Retningsfordeling og svingebevegelser
Bjørndalskrysset skal analyseres i ettermiddagsrushet mellom 15:00 og 16:00 da trafikkmengdene er størst.
Det benyttes en retningsfordeling i Bjørndalvegen med 33% ut fra området og 67% inn til området som
funnet i trafikktellingen, jamfør retningslinjer fra Statens vegvesens håndbok V713.
Langs Rv.5 benyttes en rushtidsandel mellom 15:00 og 16:00 på 10% og en retningsfordeling med 43%
vestover og 57% østover ut ifra registreringene ved tellepunktet på Evja.
For Bjørndalskrysset antas det at store mengder av trafikken i ettermiddagsrushet er pendlertrafikk til/fra
Florø og derfor benyttes en fordeling av svingebevegelser med 75% av trafikken til/fra vestre arm i krysset
og 25% av trafikken til/fra østre arm.

Beregnede trafikkmengder
Beregnede trafikkmengder i Bjørndalskrysset for 2020 og for framtidig trafikk i 2040 er vist i figur 3.5 og figur
3.6. Det benyttes en tungtrafikkandel på 8% for alle trafikkstrømmene i samsvar med det som er funnet i
tellingene.

Figur 3.5: Beregnede trafikkmengder i makstimen i Bjørndalskrysset i 2020.
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Figur 3.6: Beregnede trafikkmengder i makstimen i Bjørndalskrysset i 2040.

3.4

Kapasitetsberegninger
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 presenteres 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.
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.
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Modellering av kryss
Skudalskrysset er modellert i Sidra Intersection som et forkjørsregulert T-kryss med vikeplikt fra vest (figur
3.7). Krysset er modellert med 30 m til nærmeste kryss mot vest, 80 m mot sør og 120 m mot øst. Det er
antatt en helning på 2% ned i krysset fra sør, og flatt i de andre retningene.

Figur 3.7: Modellering av Skudalskrysset i Sidra.

Victoriakrysset er modellert i Sidra Intersection som et forkjørsregulert X-kryss med vikeplikt fra nord og sør
(figur 3.8). Krysset er modellert med 80 m til nærmeste kryss mot vest, 50 m mot sør, 50 m mot nord og 220
m mot øst. Det er antatt en helning på 1% fra sør nedover mot nord. Krysset er modellert med gangfelt over
alle armene.

Figur 3.8: Modellering av Victoriakrysset i Sidra.
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Bjørndalskrysset er modellert i Sidra Intersection som et forkjørsregulert T-kryss med vikeplikt fra sørøst
(Figur 3.9). Krysset er modellert med 180 m til nærmeste kryss mot vest, 230 m mot sør og 520 m mot øst.
Det er antatt en helning på 2% ned i krysset fra sørøst.

Figur 3.9: Modellering av Bjørndalskrysset i Sidra.
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Analyseresultater Skudalskrysset
Analyseresultatene for Skudalskrysset i dagens og fremtidig situasjon er vist i figur 3.10 og figur 3.11
nedenfor. Resultatene viser god trafikkavvikling og kun noen små forsinkelser fra vest og i forbindelse med
venstresving. Resultatene tyder på store kapasitetsreserver i ettermiddagsrushet både for dagens situasjon
og for framtidig trafikk i 2040.
Som vist i figur 2.2 er det i dagens situasjon en del forsinkelser i forbindelse med krysset mellom Markegata
og Firdavegen som ligger 80 m sør for Skudalskrysset, men disse forsinkelsene er i hovedsak i Firdavegen
fra sørøst, og da det er et venstresvingefelt i Markegata fra nord så bør ikke dette påvirke Skudalskrysset.
Kølengde [m] (95%-persentil)

Gj. Snitt Forsinkelse [sek]

Ettermiddagsrush

Belastningsgrad

Figur 3.10: Belastningsgrad, kølengde og forsinkelse for Skudalskrysset i 2020. Fargekoding er vist under.

Kølengde [m] (95%-persentil)

Gj. Snitt Forsinkelse [sek]

Ettermiddagsrush

Belastningsgrad

Figur 3.11: Belastningsgrad, kølengde og forsinkelse for Skudalskrysset i 2040. Fargekoding er vist under.
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Analyseresultater Victoriakrysset
Analyseresultater i dagens og fremtidig situasjon er vist i figur 3.12 og figur 3.13. Resultatene viser god
trafikkavvikling og kun noen små til moderate forsinkelser fra sekundærveiene og da mest i forbindelse med
venstresving. Resultatene tyder på betydelige kapasitetsreserver i ettermiddagsrushet både for dagens
situasjon og for framtidig trafikk i 2040.
Som vist i figur 2.2 er det i dagens situasjon en del forsinkelser i forbindelse med krysset mellom Markegata
og Firdavegen som ligger 220 m øst for Victoriakrysset, men disse forsinkelsene er i hovedsak i Firdavegen
fra sørøst, så det bør ikke påvirke Victoriakrysset.
Kølengde [m] (95%-persentil)

Gj. Snitt Forsinkelse [sek]

Ettermiddagsrush

Belastningsgrad

Figur 3.12: Belastningsgrad, kølengde og forsinkelse for Victoriakrysset i 2020. Fargekoding er vist under.

Kølengde [m] (95%-persentil)

Gj. Snitt Forsinkelse [sek]

Ettermiddagsrush

Belastningsgrad

Figur 3.13: Belastningsgrad, kølengde og forsinkelse for Victoriakrysset i 2040. Fargekoding er vist under.
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Analyseresultater Bjørndalskrysset
Analyseresultater i dagens og fremtidig situasjon er vist i figur 3.14 og figur 3.15. Resultatene viser god
trafikkavvikling og kun noen små forsinkelser og da mest i forbindelse med venstresving. Resultatene tyder
på betydelige kapasitetsreserver i ettermiddagsrushet både for dagens situasjon og for framtidig trafikk i
2040.
Kølengde [m] (95%-persentil)

Gj. Snitt Forsinkelse [sek]

Ettermiddagsrush

Belastningsgrad

Figur 3.14: Belastningsgrad, kølengde og forsinkelse for Bjørndalskrysset i 2020. Fargekoding er vist under.

Kølengde [m] (95%-persentil)

Gj. Snitt Forsinkelse [sek]

Ettermiddagsrush

Belastningsgrad

Figur 3.15: Belastningsgrad, kølengde og forsinkelse for Bjørndalskrysset i 2040. Fargekoding er vist under.

3.5

Utforming og tiltak i kryss

De beregnede trafikkmengdene for 2040 fra delkapittel 3.2.3 er benyttet for å vurdere behovene for
henholdsvis trafikkøy i sekundærveg, venstresvingefelt i primærveg og høyresvingefelt i primærveg basert på
kriteriene i Statens vegvesens håndbok V121 [6]. Disse kriteriene gjelder i utgangspunktet for nybygging eller
gjennomgående utbedring av veger, slik at det nødvendigvis ikke er behov for endringer i disse kryssene.
Trafikkøy benyttes normalt ikke i gatekryss, så derfor er ikke det vurdert for Victoriakrysset. Bjørndalskrysset
har allerede trafikkøy, og vurderes derfor heller ikke. Figur 3.16 tyder på at Skudalskrysset er godt innenfor
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kriteriene for trafikkøy i sekundærveien. Dette kan gi et mer oversiktlig trafikkmønster i krysset, men siden
krysset i utgangspunktet ikke skal bygges om er det ikke noe formelt krav om dette.

Figur 3.16: Behov for trafikkøy i sekundærveg (trafikktall for 2040) [6].

Figur 3.17 tyder på at Skudalskrysset, Bjørndalskrysset og både østre og vestre arm i Victoriakrysset er
innenfor kriteriene for venstresvingefelt i primærveien, og særlig østre arm i Victoriakrysset har mange
venstresvingende. Skudalskrysset ser ut til å ha plass til 1-2 ventende biler ved venstresving i dagens
situasjon, og sett i sammenheng med at kapasitetsanalysene viser god trafikkavvikling er det i utgangspunktet
ikke et avviklingsmessig behov for å anlegge venstresvingefelt her. Siden Victoriakrysset og Bjørndalskrysset
ikke skal bygges om er det heller ikke her noe krav om at venstresvingefelt, og trolig er det heller ikke plass i
Victoriakrysset. Det ser heller ikke ut til at den venstresvingende trafikken fører til avviklingsproblemer av
betydning i noen av kryssene (figur 3.16). Merk at Bjørndalskrysset så vidt er innenfor kriteriene, og at
svingebevegelsene her er basert på antagelser, slik at resultatene her bør verifiseres av manuelle
trafikktellinger av alle svingebevegelser før man eventuelt bestemmer seg for å anlegge venstresvingefelt.

Figur 3.17: Behov for venstresvingefelt i primærveg for de tre kryssene (trafikktall for 2040) [6].
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Figur 3.18 tyder på at østre arm i Skudalskrysset er innenfor kriteriene for høyresvingefelt, men primærvegen
svinger her til venstre slik at trafikken som tar av kan fortsette rett fram og dermed ikke er til hinder for andre
trafikkstrømmer. De andre kryssene har ikke behov for høyresvingefelt.

Figur 3.18: Behov for høyresvingefelt i primærveg for de tre kryssene (trafikktall for 2040) [6].

3.6

Usikkerhet

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til trafikktall, trafikkprognoser og fordeling av trafikk. Og det blir også en
del usikkerhet som følge av at trafikken i Victoriakrysset og Skudalskrysset bare er talt en dag og at det ikke
er gjort tellinger av svingebevegelser i selve Bjørndalskrysset.
Beregning av framtidige trafikktall og trafikkprognoser medfører en del usikkerhet 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. I denne analysen er det dog brukt relativt konservative anslag i beregningene,
slik at reell trafikk trolig vil bli mindre. Uansett er det beregnet en såpass stor kapasitetsreserve i
kryssområdene at en ytterligere øking i trafikken ikke bør ha vesentlige konsekvenser for trafikkavviklingen.
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Oppsummering

Denne trafikkanalysen er utarbeidet i forbindelse med rulleringen av kommunedelplanen Florelandet –
Brandsøy. Hensikten med analysen er å vurdere framtidig trafikk og utforming av tre kryss i Florø og
konsekvenser for disse av en mulig flytting av dagens containerhavn, samt behov for tiltak og utbedringer i
kryssene.
Det er gjort trafikktellinger i Skudalskrysset, Victoriakrysset og i Bjørndalvegen for å vurdere dagens trafikk
og det er gjort framskrivninger av trafikkmengdene til 2040. I tillegg er det gjort vurderinger av framtidige
trafikkmengder og kjøreruter for to mulige plasseringer av ny containerhavn (Botnastranda og
Gunhildvågen).
Ut ifra det tilgjengelige grunnlaget vurderes det at en containerhavn ved Botnastranda vil generere betydelig
mer tungtrafikk gjennom Florø sentrum enn en containerhavn ved Gunhildvågen, noe som vil gi en liten
negativ konsekvens med tanke på klimagassutslipp og trafikksikkerhet. Men i forhold til de totale
trafikkmengdene i området har trafikken til og fra containerhavnen relativt lite å si.
De tre aktuelle kryssene er analysert ved hjelp av Sidra intersection for både dagens trafikk og for framtidige
trafikkmengder i 2040, og resultatene tyder på at alle kryssene vil ha god trafikkavvikling med en stor
kapasitetsreserve og kun små til moderate forsinkelser. Det er mulig at Skudalskrysset og Victoriakysset kan
bli noe påvirket av forsinkelser i forbindelse med krysset mellom Markegata og Firdavegen, men disse
forsinkelsene ser ut til å stort sett være i den sørøstre armen der det i perioder er mange venstresvingende
som må vente på grunn av vikeplikt. Og et mulig tiltak der kan være signalregulering, men det bør i så fall
utredes ytterligere.
De tre kryssene er vurdert ut ifra behov for midtøy i sekundærveg, venstresvingefelt og høyresvingefelt. Merk
at disse kriteriene i utgangspunktet gjelder for nybygging og større utbedringer. Vestre arm i Skudalskrysset
er innenfor kriteriene for midtøy i sekundærveg, noe som vil gi en mer oversiktlig og trafikksikker
trafikksituasjon gitt at man får til en utforming som gir god framkommelighet for dimensjonerende kjøretøyer.
Alle kryssene er i utgangspunktet også innenfor kriteriene for venstresvingefelt, og særlig i østre arm av
Victoriakrysset er det mange venstresvingende, men det ser ikke ut til å være plass til et venstresvingefelt
der. Venstresvingefelt, eller eventuelt en passeringslomme kan også vurderes i østre arm av
Bjørndalskrysset, men trafikktallene der bør i så fall først verifiseres ved supplerende trafikktellinger.
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