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1 Innledning 

I forbindelse med planlegging av Maimyra, et nytt boligområde i Fjell kommune, 

ønsker Statens Vegvesen en trafikkvurdering som beskriver hvordan tiltaket 

påvirker det omkringliggende vegnettet. 
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2 Dagens situasjon 

2.1 Beliggenhet  

Planområdet ligger langs fv233, knappe 2 km fra Straume sentrum, se Figur 1

 Planområdets plassering (kartbilde: norgeskart.no).  

 

Figur 1 Planområdets plassering (kartbilde: norgeskart.no) 

2.2 Atkomst 

Med bil fra Bergen skjer atkomsten til området fra rv555 (Skjærgardsvegen) i 

nord, videre til Sartorvegen, Arefjordvegen og fv233. Alternativet er å bruke 

Arefjordvegen direkte fra rv555, for å unngå å kjøre igjennom Straume sentrum. 

Med bil til Bergen vil det være raskere å bruke ny fv209, som sto ferdig i 2017. 

Da er ruten fra fv233 til Arefjordvegen, fv209 og rv555. Fv209 møter rv555 i et 

enkelt kryss med et avkjøringsfelt i retning øst mot Bergen sentrum. Imidlertid 

kan vestgående trafikk fra Bergen sentrum ikke bruke fv209. 

Nærmeste bussholdeplass til planområdet er Brattholmen skole, der linje 442 

til/fra Straume sentrum stopper 50 meter fra innfarten til Maimyra. Bussen har 

en avgang per time mellom 06:18-20:51, med halvtimesavganger morgen og 

ettermiddag i rushtrafikk.  
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3 Prosjektet 

Området Maimyra inneholder i dag fyllmasser, myr og noe skog. Da området 

tidligere kun har vært brukt til dumping av masser, har det ikke vært generert 

noen betydelige trafikkmengder. Figur 2 viser planområdets nærområde.  

 

Figur 2 Nærområde (kartbilde: kart.finn.no) 

Området planlegges med 72 boliger i form av rekkehus og leilighetsbygg med 

tilhørende infrastruktur. Figur 3 viser forslag til reguleringsplan til området.  
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Figur 3 Plankart over Maimyra 

Når det gjelder parkering er det beregnet totalt 101 plasser fordelt som i Tabell 

1. 

Type bolig Antall parkeringsplasser 

Boliger konsentrert 66 

Boliger i blokk over 65 m2 26 

Boliger i blokk under 65 m2 6 

Tabell 1 Antall parkeringsplasser per boligtype 

3.1 Turproduksjon 

Til turproduksjon brukes erfaringstall fra Statens vegvesens Håndbok V713: 

Trafikkberegninger, se Tabell 2. 

 Antall bilturer 

pr. dag 

Variasjonsområde 

Pr. bolig 

Pr. person 

3,5 

1,0 

2,5-5,0 

0,5-1,5 

Tabell 2 Turproduksjon med bil 
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Foreslått verdi er 3,5 bilturer per bolig per døgn, med et variasjonsområde på 

2,5-5. I dette tilfellet antas hver bolig å generere ca. 4 bilturer per døgn. 

Bakgrunnen for en verdi høyere enn gjennomsnittsverdien er at det planlegges 

godt med parkeringsplasser for boligene, og at området har begrenset med 

kollektivdekning.  

Med 72 boliger og 4 turer/bolig/døgn blir det totalt 288 turer/døgn som 

genereres til/fra Maimyra.  

4 Trafikkmengder 

Det er ikke utført noen trafikktelling i området rundt Maimyra. ÅDT er derfor 

hentet fra Statens vegvesen, NVDB/vegkart. 

4.1 Dagens trafikksituasjon 

Rv555 er i dag overbelastet i rushtrafikk, og kø oppstår både morgen og 

ettermiddag. I tillegg er det ikke ønskelig med gjennomfartstrafikk gjennom 

Arefjord. Dagens ÅDT på de viktige tilknytningsvegene rundt Maimyra vises i 

Figur 4. 

 

Figur 4  ÅDT på veiene rundt Maimyra. Maimyra i oransje sirkel. Hentet fra: 

vegvesen.no/nvdb/vegkart 
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4.2 Fremtidig trafikksituasjon 

For å estimere hvor mye nyskapt trafikk som havner på veiene etter at boligene 

i Maimyra er ferdig utbygd, brukes erfaringstall.  

Det antas at dimensjonerende time har ca. 15 % av ÅDT. 

15 % av totalt 288 kjt/døgn gir 43 kjt/time til/fra Maimyra morgen og 

ettermiddag i rushtrafikk.  

70 % av trafikken fra Maimyra antas kjøre ut fra området om morgenen, og 

30 % antas kjøre inn til området. Om ettermiddagen antas motsatt fordeling, 

med 70 % inn, og 30 % ut. 

Videre vil det være rimelig å anta at 70 % av trafikken til/fra Maimyra skal 

til/kommer fra Bergen, og 30 % til/fra Sotra. 

4.2.1 Morgenrush 

På morgenen vil det være omtrent 30 kjøretøy ut av Maimyra, ca. 21 i retning 

mot Bergen og ca. 9 i retning mot Sotra. 

Ca. 13 kjøretøy skal inn til Maimyra, ca.9 kommer fra Bergen og ca. 4 kommer 

fra Sotra. 

Det betyr at rv555 får omtrent 21 flere biler i retning mot Bergen i morgenrush. 

Av disse antas de fleste å velge fv209, noen kjører gjennom Straume sentrum, 

og noen få velger Arefjordvegen. 

Hvis 70 % velger fv209, 25 % velger å kjøre gjennom Straume sentrum, og 5 % 

velger Arnefjordvegen, blir det 15 flere biler på fv209, 5 flere biler gjennom 

Straume sentrum, og 1 ekstra bil på Arnefjordvegen.  

I tillegg vil trolig alle som skal til/fra Sotra bruke veg gjennom Straume 

sentrum, disse utgjør 13 biler ekstra. 

Totalt gir dette ca. 20 biler ekstra gjennom Straume sentrum i morgenrush. 

4.2.2 Ettermiddagsrush 

På ettermiddagen vil det være ca. 30 kjøretøy som skal inn til Maimyra, ca. 21 

kommer i retning fra Bergen og ca. 9 kommer i retning fra Sotra. 

Ca. 13 kjøretøy antas å kjøre ut fra Maimyra, ca. 9 i retning Bergen og ca. 4 i 

retning mot Sotra.  

Det betyr at rv555 får ca. 21 flere biler i retning fra Bergen i ettermiddagsrush. 

Av disse antas de fleste å velge å kjøre gjennom Straume sentrum, og noen få 

velger Arefjordvegen. 
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Hvis 70 % velger å kjøre gjennom Straume sentrum, og 30 % velger 

Arefjordvegen blir det ca. 15 flere biler gjennom Straume sentrum og ca. 6 flere 

biler på Arefjordvegen. 

I tillegg vil trolig alle som skal til/fra Sotra bruke veg gjennom Straume 

sentrum, disse utgjør ca. 13 biler ekstra. 

Totalt gir det ca. 30 biler ekstra gjennom Straume sentrum. 

5 Trafikksikkerhet  

Brattholmen skole ligger like ved planområdet. Langs fv233 Brattholmen er det i 

dag fortau. Syklister må bruke fortau eller sykle i vegen. Fortauet fungerer som 

skolevei for mange barn, og er det eneste alternativet for myke trafikanter. 

Da utfarten fra Maimyra er vest for skolen, og de fleste antas kjøre i retning mot 

Bergen/Straume sentrum, vil trafikkøkningen forbi skolen være svært liten. Det 

er en liten dagligvarebutikk ved kaien øst for planområdet, men denne ligger 

kun 500 m fra planområdet, så her antas det at de fleste handleturer skje til fots 

eller med sykkel. 

På fv233 akkurat forbi Brattholmen skole er fartsgrensen 30 km/t. Fra innfarten 

til Maimyra og vestover mot Bergen/Straume sentrum er fartsgrensen 50 km/t. 

De siste syv årene har det oppstått seks trafikkulykker på veiene fra Maimyra til 

rv555. Alle ulykker var kun med lettere skader, fem av disse oppstod ved 

Straume sentrum, og én oppsto på Arefjordvegen. 

6 Oppsummering 

Det er i dag problematikk i rushtid morgen og ettermiddag på rv555, gjennom 

Straume sentrum, og på fv209. I tillegg er det ikke ønskelig med 

gjennomfartstrafikk gjennom Arefjord.  

Ifølge beregningene som er gjort, vil det maksimalt være rundt 20 kjt/time 

ekstra som genereres til/fra Maimyra på hver enkelt vegstrekning i rushtid. 

Vurderingen er at disse ekstra kjøretøyene kun vil ha en marginal effekt på 

trafikken slik den ser ut i dag. De ca. 6 ekstra kjt/time som antas å kjøre 

gjennom Arefjord i rushtrafikk er også få, og vil også kun gi en marginal effekt.  

Angående trafikksikkerheten i området rundt Maimyra og ved Brattholmen 

skole, er vurderingen at den ekstra trafikk som kommer fra Maimyra ikke 

kommer å påvirke sikkerheten negativt. Det på grunn av en beskjeden 

trafikkøkning som følge av tiltaket. Samtidig har det kun oppstått noen få lettere 

ulykker konsentrert ved Straume sentrum de siste årene. Dette tyder på at de 

som kjører i området rundt Maimyra og på tilknytningsvegene fra Maimyra, gjør 

det med hensyn til andre trafikanter.  


