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Trafikkanalyse N01 - Atrium Vennesla 

I forbindelse med bygging av Atrium i Vennesla, har Sweco blitt engasjert til å utarbeide en 

trafikkanalyse av området. Dette notatet omhandler i all hovedsak vurderinger knyttet til 

fremtidig mobilitetsmønster, turproduksjon og identifisering av konfliktpunkter. I tillegg omtales 

varelevering og potensielle avbøtende tiltak for å sikre god trafikksikkerhet og avvikling for alle 

trafikantgrupper.  

Atrium er et sammensatt bygg bestående av sentrumsnære leiligheter, handels- og servicetilbud 

og kontorvirksomhet. Nybygget går over 5 etasjer med handels- og servicetilbud i første etasje, 

kontorvirksomhet i andre etasje og boliger i 3-5 etasje. Formålet med prosjektet er å øke 

attraktiviteten i sentrum ved å tilby sentrumsnære boliger kombinert med sentral 

handelsvirksomhet og arbeidsplasser. Butikkene i første etasje (retning øst) har inngang mot 

gågaten. Dette vil legge til rette for at nordre del gågaten blir klarere definert. En illustrasjon av 

bygget er vist i figur 1.  

 

Figur 1 Illustrasjon av Atrium sett fra gågaten (kilde: AMB arkitekter) 
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1.0 Dagens situasjon 

Utsnitt av planområdet er vist i figur 2, der plangrense er skissert med stiplet rød linje. 

 

Figur 2 Skissert planområde (Kartkilde: Norgeibilder.no) 

Planområdet består hovedsakelig av en stor parkeringsplass og tre eneboliger med tilhørende 

bygg. Området er sentralt lokalisert med direkte nærhet til gågaten, Sentrumsvegen 

kollektivholdeplasser, Meny, Moseid bakeri, Vennesla bibliotek etc. 

Det ble foretatt befaring 2 september 2019. Området oppfattes i dag som en grå, utflytende flate 

der mange myke trafikanter «vrimler» rundt uten tydelig målpunkt. I tillegg brukes 

parkeringsplassen til gjennomkjøring for enkelte bilister. Parkeringsplassen sin fremtoning 

medfører at den nordlige delen av gågaten mister mye av sin funksjon. Boligene i Revia, vest 

for nybygget, har kun tilgang til øvrig vegnett via Revia og Sentrumsvegen.  

2.0 Trafikktellinger 

Manuelle tellinger ble utført den 05.09.19 mellom 07.30-09.00 og 13.45-15-30. Det ble fokusert 

og telt på tre punkter, markert i figur 3, der gående, syklende og kjørende ble registrert. 

Tellingene ble gjort på en dag med opphold, og det konkluderes med at valgt dag representerer 

en «normalsituasjon» for området. Navngivning av de ulike veglenkene i figur 3 er gjengangere 

og omtales hyppig i resten av notatet. Illustrasjonene inneholder fargebelagte retningspiler. 
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Tykkelsen på pilene angir den relative størrelsen på trafikkstrømmene. Generelt vises kjørende 

som oransje, gående som grønn og syklende som blå. 

Formålet med tellingene var å kartlegge de store linjene i mobilitetsmønsteret for ulike 

trafikantgrupper. Ettersom det kun ble utført to tellinger, vil det være knyttet noe usikkerhet rundt 

de konkrete tallene. Det ble derfor besluttet å presentere de store linjene av funnene. 

 

Figur 3 Tellepunkter og navngitte veglenker (kartkilde: Norgeibilder.no) 

Generelt: 

Om morgenen var det flest trafikanter mellom 08.00 og 08.30. Dette gjaldt for både syklende, 

gående og kjørende. Om ettermiddagen var trafikantene noe mer tilfeldig fordelt utover 

telleperioden, og antallet var høyere. Det ble registrert flest syklende mellom 14.45 og 15.15, 

fotgjengere hadde ikke noe markert topp-tidspunkt og antall kjørende økte utover ettermiddagen 

og tiltok trolig ytterligere etter endt telling. 
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Gående 

Bevegelsesmønsteret for gående er illustrert i figur 4, der hovedvekten beveger seg langs 

gågaten. Det er videre en gjennomgående trend at det er flere registrerte gående i 

krysningspunkt 3 enn i krysningspunkt 2. Antagelig skyldes dette at flere fotgjengere på vei til 

eller fra gågata tar snarveien over parkeringsplassen eller gjennom gårdsplassen til Moseid 

bakeri. Både om morgenen og om ettermiddagen følger de gående noenlunde samme 

bevegelsesmønster, men antallet øker betraktelig om ettermiddagen. Den generelle trenden 

tilsier at en god del av de gående i planområdet ikke har et fast målpunkt, men bruker området 

som oppholdssted i påvente av bussavgang eller annet. 

 

Figur 4 Bevegelsesmønster for gående (kartkilde: Norgeibilder) 
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Syklende 

I større grad enn for gående ser det ut til at de syklende består av transporttrafikanter med fast 

målpunkt. Majoriteten av syklistene benytter gågaten som transportåre til og fra sentrum, slik at 

tellingene i registeringspunkt 2 og 3 samsvarer godt. Hovedvekten av syklistene er i skolealder, 

og den generelle trenden tilsier at de fleste beveger seg fra gågata sør til gågata nord om 

morgenen, og motsatt om ettermiddagen. Bevegelsesmønsteret for morgen (bildet til venstre) 

og kveld (bildet til høyre) er vist i figur 5. Resultatet samsvarer godt dersom en sammenligner 

bevegelsesmønstret med skolenes lokalisering. Fartsnivået til syklistene i gågaten er generelt 

høyt. I tillegg krysser en del syklister Sentrumsvegen øst på vilkårlige steder. 

Fartsnivået varierer med alder, og de fleste av ungdomsskoleelevene holder den høyeste farten 

gjennom registeringspunkt 3. Dette medførte til tider konflikter med biltrafikken langs 

Torsbyvegen.  

 

Figur 5 Bevegelsesmønster for syklende, morgen til venstre og ettermiddag til høyre (kartkilde: Norgeibilder.no) 
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Kjørende 

Kjørende er den største trafikantgruppen i området. En del biler krysser gågata i krysningspunkt 

3, men de aller flest kjørende registreres i krysningspunkt 2. De som kjører vestover langs 

Revia ser ut til å være hovedsakelig Meny-kunder, og vil fortløpende kjøre tilbake på 

Sentrumsvegen. Denne antagelsen er basert på at veldig få biler krysser tellepunkt 1 i forhold til 

antall biler som tar av til Revia i tellepunkt 2. Gjennom punkt 1 er det kun biler til og fra boligene 

i Revia som kjører, og følgelig kjører få biler her. Det er også et betydelig antall biler som kjører 

gjennom parkeringsplassen. Det er tydelig at gjennomkjøringen anses som det raskeste 

rutevalget mellom Sentrumsvegen og Torsbyvegen. Bevegelsesmønstret for biltrafikken er 

tilnærmet likt for morgen og ettermiddag, men antall kjørende er høyere på ettermiddagen. En 

oversikt er vist i figur 6. 

 

Figur 6 Bevegelsesmønster for kjørende (kartkilde: Norgeibilder.no) 

 
Tellepunkt 1 
I tellepunkt 1 registreres gående og syklende over fotgjengerfeltet, samt trafikken til og fra 
Revia. Det er få biler som kjører langs Revia for å komme inn til boligfeltet vest for nybygget. 
Den lille parkeringsplassen, sør for tellepunktet, blir lite brukt av Menykundene. Majoriteten av 
de kjørende kundene velger å parkere på den nordlige siden av den store parkeringsplassen for 
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deretter å krysse gaten over til butikken. Myke trafikanter ferdes på kryss og tvers langs Revia, 
og kjørehastigheten i området er lav. Således anses både hastighetsnivået og fordelingen 
mellom myke og harde trafikanter som godt egnet til et fremtidig sambruksareal. Det er likevel 
tenkelig at fremtidig mobilitetsmønster kan tegne et annet bilde.  
Som følge av få krysninger og lav fart blant de kjørende på fylkesveien, virker det lite 
hensiktsmessig å utbedre fotgjengerfeltet over fylkesveien. Trafikksikkerheten i forbindelse med 
kryssing anses som god nok. 
 
Tellepunkt 2  
I tellepunkt 2 er det ca. dobbelt så mange biler som det er myke trafikanter. Mange fotgjengere 
krysser fra gågata nord over til Sentrumsvegen i enten nordlig eller østlig retning. Det er ingen 
markerte gangfelt, slik at krysning forgår på vilkårlige steder. Det observeres riktignok at de 
fleste myke trafikanter krysser sentrumsvegen nord for tellepunktet. I dag er det anlagt et 
gangfelt nært opptil fylkeskrysset (markert med ring), men dette brukes svært lite. Grunnen til 
dette skyldes at overgangen medfører en større omveg for de gående. Generelt er det mye 
«vrimling» i området som følge av at trafikantene venter på bussen.  
 
Syklende følger hovedsakelig gågata og tar av til Sentrumsvegen i østlig retning på morgenen. 
Motsatt situasjon observeres på ettermiddagen. Rutevalget skaper i utgangspunktet lite konflikt 
mellom syklende og kjørende, men dette avhenger av hvor syklistene krysser sentrumsvegen 
øst. Oversiktsbildet i figur 7 viser de vanligste rutevalgene for syklende og gående i tellepunkt 2. 
 

 
Figur 7 Vanlige rutevalg for gående (grønn) og syklende (blå). (kartkilde: Norgeibilder.no) 
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Det er til dels mange kjørende i kryssområdet, der hovedvekten av trafikken går langs 
Sentrumsvegen. I tillegg bruker en del kjøretøy parkeringsplassen til gjennomkjøring mellom 
Sentrumsvegen og Torsbyvegen vest. Dette skjer særlig på ettermiddagen og til tider stopper 
trafikkflyten nærmest opp som følge av at enkelte plasserer seg feil i krysset og kutter svingen. 
Dette gjelder spesielt venstresvingende kjøretøy fra Revia til Sentrumsvegen nord. 
Feilplasseringen medfører at venstresvingende kjøretøy fra Sentrumsvegen nord til Revia må 
vente selv om vegbredden tillater at kjøretøyene kan passere hverandre. Prinsippet er vist i figur 
8. 
 

 
Figur 8 Kjøretøy ved Revia kutter svingen mot Sentrumsvegen nord (kartkilde: Norgeibilder.no) 

Tellepunkt 3 
Gågata er hovedferdselsåren for både syklende og gående. Det ble registret tre ganger flere 
myke trafikanter enn kjørende ved dette krysningspunktet. Hovedvekten av de myke 
trafikantene beveger seg fra gågata sør til gågata nord og motsatt. Det er generelt lite aktivitet 
langs Torsbyvegen med unntak av kjørende.  
 
Under telleperioden ble det observert 3 personbiler som kjørte ulovlig i gågaten. To av disse 
kjørte fra Torsbyvegen øst til gågate sør, mens én personbil ble observert kjørende fra 
Torsbyvegen vest til gågate nord. I tillegg trafikkeres gågaten av mindre servicebiler fra 
kommunen og varelevering. Fartsnivået blant de kjørende varierer, men kategoriseres som høyt 
med tanke på at kjørevegen krysser gågaten. Dette til tross for at det er begrenset sikt og 
fartsnivået til syklistene er høyt. Ved flere anledninger medførte dette til at enkelte kjøretøy 
måtte forta en relativt kraftig oppbremsing. Det bør vurderes tiltak for å høyne trafikksikkerheten 
i krysset gågata/Torsbyvegen  
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2.1 Dagens mobilitetsmønster 

Figur 9 viser en oversikt over dagens bevegelsesmønster for myke og harde trafikanter, der 

myke trafikanter kategoriseres som gående og syklende. Det er tydelig at parkeringsplassen 

bidrar til at bevegelsesmønsteret flyter ut, slik at området oppfattes en smule kaotisk. Det er 

særlig to konfliktpunkter som identifiseres; kryssområdet ved Revia/Sentrumsvegen og 

gågata/Torsbyvegen. 

 

Figur 9 Dagens mobilitetsmønster i området (Kartkilde: Norgeibilder.no) 

3.0 Turproduksjon 

Når en etablerer et nytt bygg medfører dette som oftest til endringer i folks rutevalg og 

målpunkt. Atrium innehar både boliger, kontorvirksomhet og andre service- og handelstilbud. På 

bakgrunn av dette kan det være interessant å estimere hvor mange turer som genereres som 

følge av etableringen, og hvilke reisemidler som benyttes. Det utarbeides jevnlig 

reisevaneundersøkelser og siste er «Reisevaneundersøkelse for Kristiansandregionen 

2013/2014», av Urbanet analyse. I henhold til rapporten skiller Vennesla seg ut med en relativt 

høy bilandel, reisemiddelfordelingen er gjengitt i tabell 1. 
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Tabell 1 Reisemiddelfordeling i Vennesla 

Bilfører Bilpassasjer Sykkel Kollektiv Gange Annet 

70% 4% 4% 3% 13% 7% 

 

Vi har valgt å dele inn produserte turer i bilturer og «myke» turer, der bilturer utgjør 70% og 

«myke» turer utgjør 17% (gange og sykkel).  

I dette notatet beregnes turproduksjonen ut fra tiltenkt gulvareal for de ulike virksomhetene. 

Oppgitte tall fra kunde er gjengitt i tabell 2. 

Tabell 2 Tiltenkt areal for ulike virksomheter og boliger 

Kategori Tiltenkt areal [m2] 

Bolig (3-5 etg) 8050 

Kontor (2.etg) 1900 

Handel (1.etg) 4000 

 

Fra tidligere har det vært vanlig å bruke erfaringstall for turproduksjon i henhold til Statens 

vegvesens Håndbok 146 Trafikkberegninger (1988). Denne er relativt gammel, og anses som 

lite representativ for dagens reisemønster. I dette notatet brukes hovedsakelig en rapport fra 

Sintef  (A25302) der en korrigerer for reisemiddelfordelingen i Vennesla.  

Bolig 

Samlet boligareal estimeres til 8050 m2. De virker rimelig å anta sentrumsnære leiligheter er ca. 

80 m2 store. Grovt regnet kan en anta at dette utgjør ca. 100 leiligheter. 

Reisevaneundersøkelsen oppgir at personer i Vennesla utfører gjennomsnittlig 3,7 reiser per 

dag. Ettersom Atrium er sentrumsnært, virker det rimelig å anta at bilbruken blant beboerne er 

noe lavere enn for resten av tettstedet. Det forutsettes at bilturene utgjør ca. 60% av reisene. 

Grovt sett kan man anta at det i snitt bor 2 personer per leilighet, og da blir følgelig 

bilturproduksjonen ca. 4,4 turer per dag. Vi antar videre at 30 % av turene utføres til fots eller 

med sykkel. Andelen «myke» turer blir da 2.2 per leilighet.  

Kontor 

For å finne turproduksjonsfaktor for kontor, har vi tatt utgangspunkt i Sintef-rapport A25302 

Erfaringstall for Turproduksjon (2014). Rapporten oppgir en gjennomsnittlig turproduksjonsfaktor 

på 6,0 personturer per 100 m2 for hovedkategori handel. Medregnet reisemiddelfordeling for 

Vennesla får en ca. 4,2 bilturer per 100 m2 og 1,0 «myke» turer per 100 m2. Tallene tar 

utgangspunkt i virkedager, og det forutsettes 230 virkedager i løpet av året. 
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Handel 

Sintef-rapporten har også blitt brukt til å finne turproduksjon for handelsvirksomheter. Grunnet 

noe usikkerhet knyttet til hvilke virksomheter som skal etableres, brukes generelle erfaringstall 

for handel. Rapporten oppgir 49,4 personturer per 100 m2 totalareal. Dette tilsvarer henholdsvis 

34,6 og 8,4 bilturer og «myke» turer per 100 m2. Tallene tar utgangspunkt i virkedager, og det 

forutsettes 300 virkedager i løpet av året. 

Tabell 3 viser en oppsummering av estimert turproduksjonsfaktorer. 

Tabell 3 Estimerte turproduksjonsfaktorer 

Turproduksjon Bilturer «Myke turer» Korreksjonsfaktor 

årlig 

Bolig 4,4 2,2 1,0 

Kontor 4,2 1 0,63 

Handel 34,6 8,4 0,82 

 

I tabell 4 vises beregnet turproduksjon korrigert for et samlet døgnsnitt over året. 

Tabell 4 Estimert ÅDT for biltrafikk og "myke" turer 

Kategori Bilturer [kjt./dag] Myke turer 

[turer/dag] 

Bolig 440 220 

Kontor 50 12 

Handel 1138 276 

Sum 1628 508 

 

Konsekvens av turproduksjonen 

En ser fra tabell 4 at det totalt produseres over tre ganger så mange bilturer i forhold til «myke» 
turer ved etablering av Atrium. Trolig vil en stor andel av bilreisene gå langs Revia, da en har 
parkering utenfor fremtidig Menybutikk og felles ned- og oppkjøringsrampe. Ettersom de fleste 
småbutikkene har inngang mot gågaten, er det grunn til å tro at andelen myke trafikanter vil 
være lav i Revia. Dette skyldes at majoriteten av trafikantene kommer til å foreta rutevalg som 
går utenom gaten. Bakgrunnen for antagelsen henger sammen med den relativt lave gang- og 
sykkeltrafikken som ble registret i tellepunkt 1 under telleperioden. 

  
Det er verdt å merke seg at andelen myke trafikanter i Revia må ses i sammenheng med 
hvilken virksomhet som etableres i Trekantbygget. Etter planen skal det legges til rette for 
detaljhandel i bygget, og dette vil få innvirkning på fremtidig mobilitetsmønster. 
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4.0 Fremtidig mobilitetsmønster 

Figur 10 skisserer fremtidig mobilitetsmønster for myke og harde trafikanter i planområdet. 

Myke og harde trafikanter er illustrert som henholdsvis turkise og oransje piler. 

 

 

Figur 10 Fremtidig mobilitetsmønster for planområdet (kartkilde: Norgeibilder.no) 

En av de viktigste konsekvensene ved etablering av nybygget er at bevegelsesmønstret i 

området vil konsentreres rundt Torsbyvegen, Revia og gågaten. Dette anses som positivt, da 

bevegelsesmønstret blir mer forutsigbart og lettlest for alle trafikantgrupper. Myke trafikanter vil i 

all hovedsak benytte gågaten som transportåre, mens biltrafikken må kjøre langs eksisterende 

vegnett. Nybygget vil hindre gjennomkjøring via dagens parkeringsplass, slik at 

hovedstrømmene av myke og harde trafikanter krysser hverandre i samme punkt. 

Forhåpentligvis vil det konsentrerte krysningspunktet i gågata/Torsbyvegen bidra til at 

kjørehastigheten reduseres, men det bør vurderes å sette inn flere tiltak. Dette er ytterligere 

omtalt i delkapittel 5.  

Det forventes en liten økning i andelen kryssende over fylkesveien etter ferdigstillelse av 

nybygget. Grunnen til dette er at Atrium og Trekantbygget kan tilby ulike typer handel og 

tjenester som kan tiltrekke seg kunder fra boligområdet vest for fv. 405. Som følge av kortere 

gangavstand til varer og tjenester, er det tenkelig at enkelte velger å utføre reisen til fots fremfor 

å bruke bilen.  
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I tillegg vil myke trafikanter trolig krysse Revia i to konsentrerte krysningspunkter, vist i figur 11: 

• Krysningspunkt 1: Mellom gågaten og vestre side av sentrumsvegen. 

• Krysningspunkt 2: Mellom parkeringsplassen ved Atrium og Trekantbygget. 

 

Figur 11 Forventede krysningspunkter for myke trafikanter langs Revia (kartkilde: Amb arkitekter) 

Det er planlagt felles parkeringsplass for Atrium og Trekantbygget. Kjørende, som har 

Trekantbygget som målpunkt, vil mest sannsynlig parkere og deretter foreta direkte kryssing av 

gaten i nærheten av krysningspunkt 2. Grunnen til dette er at gående har en tendens til å velge 

korteste rute, og avstanden til krysningspunkt 1 blir for lang i dette tilfellet. En konsekvens av 

dette er at andelen myke trafikanter i Revia øker, og en bør tilrettelegge for at kryssing av gaten 

forgår på en sikker og effektiv måte.  
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5.0 Avbøtende tiltak 

I dette delkapittelet beskrives forslag til avbøtende tiltak. Formålet med tiltakene er å ivareta 

trafikksikkerhet og avvikling for alle trafikantgrupper. Enkelte forslag er ikke nødvendigvis tiltenkt 

utbygger av Atrium å gjennomføre, men bør belyses i forbindelse med videre fremtidig 

utbygging av området. 

5.1 Gateløsning for Revia 

Fremtidig mobilitetsmønster tilsier at en kan forvente økt biltrafikk i Revia, der myke trafikanter 

krysser gaten i to konsentrerte krysningspunkter. En bør tilstrebe å komme opp med en løsning 

som sørger for god trafikksikkerhet og mobilitet for alle trafikantgrupper. Det er spesielt viktig at 

gaten kan krysses trygt for myke trafikanter, og at kjørehastigheten reduseres. 

Sambruksareal 

Planforslaget foreslår å utforme Revia som et sambruksareal. I siste utgave av N100 blir 

uttrykket «sambruksområde» definert. Et sambruksområde er en gate uten spesiell prioritering, 

og er først og fremst et rom for sosialt byliv. Sambruksområde utformes på en slik måte at 

kjørende velger et fartsnivå på 15-20 km/t. Gaten angir ulike soner ved hjelp av variasjon i 

gatebelegget uten kantstein og nivåforskjeller. Et sambruksområde er best egnet i tette 

byområder (sentrumsområder) der det er mange gående og syklende. Det bør være en balanse 

i fordelingen mellom motorisert trafikk, gående og syklende (N100, 2018, s. 24). Et viktig 

prinsipp for sambruksområde er at alle trafikantgrupper har lik prioritet. 

Et sambruksområde etableres med tildelte soner som de ulike trafikantgruppene i 

utgangspunktet skal benytte seg av. Løsningen er likevel fleksibel, og kryssing av soner er tillatt. 

Trafikksikkerheten holdes på et akseptabelt nivå ved at farten i et sambruksområde er lav, og 

kryssingen medfører økt påpasselighet og redusert følelse av trygghet.  

Det kom frem i kapittel 3 at en kan forvente en skjevfordeling mellom myke og harde trafikanter i 

Revia. Erfaring tilsier at et sambruksområde fungerer best der en har balanse mellom ulike 

trafikantgrupper, men dette er ikke et krav. Ny opplysninger knyttet til virksomhetsetablering i 

Trekantenbygget medfører at fordelingen mellom trafikantgruppene jevnes ut som følge av 

felles parkeringsplass og påfølgende kryssing av gaten til fots. 

En stor fordel med sambruksområde er at kjørehastigheten reduseres som følge av 

interaksjoner med andre trafikantgrupper og endret gatebelegg i kjørebanen. Ettersom det skal 

etableres detaljhandel i Trekantbygget, bør det legges til rette for at folk kan krysse gaten til fots 

i samspill med biltrafikken. Et mulig tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom ulike 

trafikantgrupper kan være å anlegge pullerter langs «kjøresonen», med en større åpning ved 

krysningspunkt 2. Dette kan bidra til at trafikantene oppholder seg i sine respektive soner langs 

store deler av ruten. Dersom løsningen velges, bør en anvende høyverdige materialer for de 

ulike sonene. Dette vil bidra til gaten skiller seg ut, og ikke forveksles med øvrig vegnett. 
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Separat fortausløsning 

Alternativt kan en vurdere tosidig fortau langs Revia. Fortauene vil sikre myke trafikanter trygge 

ferdselssoner, og det kan legges til rette for trygge krysningspunkter. Under trafikktellingene ble 

det observert en god del kryssende trafikk over nordre del av Sentrumsvegen. Dette henger 

sammen med at kollektivholdeplassene er lokalisert på begge sider av Sentrumsvegen. 

Eksisterende fotgjengerovergang er anlagt for langt unna det naturlige krysningspunktet, og 

plasseringen anses som lite gunstig for å dekke krysningsbehovet. Det foreslås å flytte 

fotgjengerovergangen nærmere kryssområdet for å styrke prioriteten til myke trafikanter. En 

overordnet skisse er vist i figur 12. 

 

Figur 12 Alternativ løsning for Revia (kartkilde: AMB arkitekter) 

Anbefalt løsning: 

Tatt i betraktning den nye informasjonen ang. virksomhetsetablering i Trekantbygget, anbefaler 

Sweco at det etableres et sambruksområde langs Revia. Løsningen vil bidra til å redusere 

kjøretøyhastigheten, samtidig som alle trafikantgrupper tildeles lik prioritet. Sambruksområdet vil 

etter vår oppfatning knytte Atrium og Trekantbygget bedre sammen. Soneinndeling, uten 

nivåforskjeller, vil i tillegg sikre at varetransporten får større manøvreringsfriheten i forbindelse 

med leveranse til Trekantbygget. Tall fra reisevaneundersøkelse viser at ca. 70% av turene i 

Vennesla forgår ved bruk av personbil. Det er trolig at et sambruksområde langs Revia kan 

bidra til å øke andelen gående og syklende ved å legge til rette for disse gruppene i sentrum. 
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5.2 Minirundkjøring 

Det er foreslått å anlegge en minirundkjøring i krysset Sentrumsvegen/Revia/gågaten. 

Foreslåtte minirundkjøring har en diameter på 2 meter og må være overkjørbar for 

nyttetrafikk/vogntog. Dagens T-kryss medfører at kjøretøyene, som kommer fra fv.405 til 

Sentrumsvegen, må vike for utgående trafikk fra Revia. Ettersom både parkeringsplass og opp- 

og nedkjøringsramper er anlagt her, kan en i rushperioder risikere at køen langs sentrumsvegen 

forplanter seg opp mot fylkesvegen som følge av vikepliktsituasjonen. Således vil det være mer 

hensiktsmessig at kjøretøyene i Revia må vike for trafikken fra Sentrumsvegen, slik at køen 

flyttes til sidevegen. I tillegg bidrar minirundkjøringen til mer forutsigbare svingebevegelser i 

kryssområdet, slik at flyten opprettholdes. Prinsippet er vist i figur 13, der de svarte boksene 

viser hvor køen flyttes. 

 

Figur 13 Trafikksituasjon ved bruk av minirundkjøring (Kartkilde: AMB arkitekter) 

Alternativt ville det vært mulig å løse køproblemet ved å sette opp et vikepliktskilt ved Revia. I 

løpet av telleperioden ble det registret flere kjøretøy som «kuttet» svingen når de kjørte fra 

Revia til Sentrumsvegen nord. Ved å anlegge en minirundkjøring vil man etter alt å dømme 

kunne bidra til mer homogene svingebevegelser i krysset.  

Anbefalt løsning: 

Sweco anser minirundkjøring som et bedre tiltak enn vikeplikskilt for å skape et mer oversiktlig 
og tryggere kryssområde. 
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5.3 Oppdatere skiltplan for området 

Dagens skilting i gågaten er vist i figur 14. 

 

Figur 14 Dagens skilting av gågaten (kartkilde: Norgeibilder.no) 

Under befaring og ved tellinger ble det observert varelevering i gågaten. I henhold til N300 

(2014) kommer det frem at: «Det kan være nødvendig å tillate varetransport og unntaksvis også 

annen kjøring i gågate. Politiet kan gi dispensasjon for kjøring, men bare for en enkelt gang og 

for bestemt kjøretøy (skiltforskriften § 28 nr. 1)» (N300, s.172). For å «legalisere» 

varetransporten i gågaten bør dagens gågateskilt (548) suppleres med underskilt 808.545. 

Varetransport bør begrenses til tidsrom med lav gangtrafikk. Et eksempel på underskilt 808.545 

er vist i figur 15. 

 

Figur 15 Underskilt 808.545 (N300, s. 173) 
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Gågata nord bør få nye skilt som understreker at løsningen fortsetter hele vegen opp til krysset 
mot Sentrumsvegen. Foreslått skiltingen er vist i figur 16. Ny skilting tydeliggjør gågatens 
utstrekning i området.   
 

  
Figur 16 Foreslått skilting av gågaten (kartkilde: Norgeibilder.no) 

5.4 Innsnevre krysset Torsbyvegen/gågata 

Fremtidig mobilitetsmønster tilsier at biltrafikken kommer til å øke i Torsbyvegen som følge av at 

gjennomkjøringsmuligheten via parkeringsplassen forsvinner. Det ble tidligere nevnt at 

fartsnivået til kjørende og syklende i krysset kategoriseres som høyt. Ettersom reiseruten fra 

Sentrumsvegn til Torsbyvegen blir «lengre», er det tenkelig at kjørehastigheten øker ytterligere 

på grunn av stress i morgen- og ettermiddagsrushet. Det bør derfor vurderes tiltak for å heve 

trafikksikkerheten i krysningspunktet. Gågaten er skiltet med 548, noe som medfører at 

kjørende har vikeplikt ved krysning.  

Følgende tiltak foreslås: 
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Fjerne langsgående parkering i Torsbyvegen øst 

I dag er det anlagt langsgående parkering helt inn mot krysningspunktet mellom Torsbyvegen 

øst og gågata. For å gjøre krysset mer lesbart, kan det være aktuelt å forbedre siktsonene ved å 

fjerne enkelte parkeringsplasser. Innenfor frisiktarealet tillates ikke bygninger, vegetasjon eller 

andre tiltak høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. Således vil parkerte biler anses 

som sikthindrende (N100, s. 53). Siktkravene er vist i figur 17, og stoppsikt (Ls) settes til 35 

meter. 

 

Figur 17 Siktkrav i forbindelse med kryssing av gågate (V122, s.63) 

For å ivareta sikten bør de to fremste parkeringsplassene fjernes på begge sider av 

Torsbyvegen øst. Dette er vist som røde bokser i figur 118. 

Innsnevring av kjørebanen 

Sammenhengen mellom fart og ulykker er godt dokumentert. Høy fart blant kjørende øker 

spesielt risiko og skadeomfang blant fotgjengere og syklister. Fysisk fartsregulering har som 

formål å redusere farten, redusere ulykkesfrekvensen og øke tryggheten. Smalere kjørebane 

medfører stort sett lavere fart blant bilistene (Høye, 2015). Det foreslås å anlegge 4 

blomsterkasser for å redusere kjørebanebredden i krysset. Beplantningen må ikke 

kategoriseres som sikthindrende (lavere enn 0,5 meter over vegbanen) og sikre 

gjennomkjørbarhet for varelevering. I henhold til mottatt kartgrunnlag er dagens 

kjørebanebredde ca. 7,0 meter i krysningspunktet. Ifølge vegnormalen kan denne reduseres til 

4,5 meter (N100, s.19). Prinsippet er vist i figur 18. 
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Figur 18 Foreslåtte tiltak i krysset Gågata/Torsbyvegen (kartkilde: AMB arkitekter) 

5.5 Anbefalt rute for varelevering 

For å sikre at varelevering til nybygget blir utført mest mulig trafikksikkert, har det blitt utført 

sporingsanalyser med lastebil. Sporingsanalysene viser at den anbefalte vareleveringsruten er 

som følger: 

1) Innkjøring via Torsbyvegen øst (grønn pil). 

2) Kjøretøyet kjører forbi leveringssonen og rygger deretter inn (stiplet grønn pil). 

3) Direkte utkjøring via Torsbyvegen vest (rød pil). 

Denne leveringsruten minker faren for interaksjoner med andre trafikantgrupper og reduserer 

blindsoner for yrkessjåføren. I tillegg har etterfølgende kjøretøy tilstrekkelig sikt til å stoppe i 

forkant av leveringssonen. Foreslått rute anses som den mest trafikksikre løsningen for å forta 

trygg og effektiv varetransport. Kjøreruten er vist i figur 19. 
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Figur 19 Anbefalt rute for varelevering (kartkilde: AMB arkitekter) 

Sweco anbefaler ikke at varelevering ankommer fra Torsbyvegen vest med påfølgende rygging 

til leveringssone. Leveringsruten i figur 20 medfører dårlig sikt for transportøren og utfordrende 

manøvrering.  

 

Figur 20 Ikke anbefalt leveringsrute (kartkilde: AMB arkitekter) 
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5.6 Etablere sykkelparkering 

Det vises til områdereguleringens bestemmelser, av 28.06.2018, krav til sykkelparkering: 

Bolig sentrumsformål: 1 sykkelparkering pr boenhet 

Forretning: 0,25 sykkelparkeringer pr 50 m2 BRA 

Kontor/tjenesteyting: 2 sykkelparkeringer pr 50 m2 BRA 

Basert på tidligere antagelser vil det være behov for følgende antall sykkelparkeringer: 

• Ca. 80 for bolig 

• Ca. 20 for forretning 

• Ca. 75 for kontor/tjenesteyting 

Totalt er det behov for 175 sykkelparkeringer, men dette anses som svært høyt. Det bør likevel 

understrekes at tilgjengelig sykkelparkering kan medføre at flere sykler, noe som igjen kan 

redusere biltrafikken i området. Generelt anbefaler Sweco at sykkelparkeringen anlegges på 

østsiden av bygget for å få enkel og sikker adkomst mellom gågaten og nybygget. 
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