Beregnet til
Marnet Marine Park AS

Dokument type

Trafikkanalyse
Dato

Feb, 2017
Rev dato

Nov, 2021

TRAFIKKANALYSE
MARNET MARINE PARK

TRAFIKKANALYSE
MARNET MARINE PARK

Revisjon
Dato
Rev. dato
Utført av
Kontrollert av
Godkjent av
Beskrivelse

Rev 4
2017/09/15
2021/11/08
Frida Andersson og Magne Fjeld
Per Atle Tangen
Magne Fjeld
Trafikkanalyse

Revisjonen
gjelder

Ref.

1350020497

Rambøll
Hoffsveien 4
Postboks 427 Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 51 80 00
F +47 22 51 80 01
www.ramboll.no

Marnet marine park

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
5.

Innledning
Bakgrunn
Planavgrensning og planforslag
Beskrivelse av dagens situasjon
Områdebeskrivelse
Planområdet i dag
Trafikkdata
Kollektivtrafikk
Ulykkessituasjon
Trafikkgenerering
Generelt om trafikkgenerering
Trafikk til planområdet
Sammenligningsgrunnlag
Trafikk etter utbygging
Trafikk i Marnetveien
Dagens trafikk i Marnetveien
Trafikk i Marnetveien etter utbygging
Oppsummering nyskapt trafikk
Trafikale konsekvenser planforslaget
Trafikkavvikling og kapasitet Marnetveien
Parkering
Konsekvenser for gang- og sykkeltrafikk
Oppsummering

1
1
1
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11

Marnet marine park
1

1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
Marnet Marine Park AS er forslagsstiller ved detaljregulering av en eiendom ved Øyenkilen i
Fredrikstad kommune. Planforslaget innebærer etablering av ferieleiligheter, egnet
næringsvirksomhet (tjenesteyting/forretning/håndverksvirksomhet/kiosk), samt utvidelse av
eksisterende småbåthavn. I forbindelse med planforslaget har Rambøll Norge AS laget en
trafikkanalyse som belyser forslagets konsekvenser for den trafikale situasjonen i området.
Trafikkanalysen konsentrerer seg om endringer av trafikken som følge av endret arealbruk
innenfor planområdet. Ev. øvrige planer for området rundt inngår således ikke.
Trafikkanalysen vurderer konsekvensene utbyggingen har for nærområdet sammenlignet med
alternativ bruk iht. gjeldende reguleringsplan. Trafikkanalysen fokuserer på trafikkavvikling og
kapasitet på adkomstveien, parkeringssituasjon, samt forhold for gående og syklende inkludert
trafikksikkerhet.

1.2

Planavgrensning og planforslag
Planområdet Marnet ligger på Øyenkilen, syd for Gressvik og ut mot sjøen i Fredrikstad
kommune. Den omtrentlige avstanden til Fredrikstad sentrum er 12 kilometer. Planområdet
utgjør en liten vik (Marnetviken) og en odde (Marnet) ved utløpet av Glommas vestre løp
(Vesterelva).
Varslet planområde vises i figur 1.

Figur 1: Avgrensning for varslet planområde (kartkilde: finn.no).

Planforslaget innebærer at eksisterende industribygninger på eiendommen i all hovedsak rives og
det legges opp til bygging av ferieleiligheter og noe næring (konseptskisse i figur 2). Antallet er
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avhengig adkomstens (Marnetveien) kapasitet. Ønsket var opprinnelig 70-80 leiligheter. Dette er
nå redusert til 48. Hver leilighet vil få parkeringsplass, enten i p-kjeller eller på bakkeplan. Man
har etablert næring (restaurant) på 300 m2. Planen åpner for totalt 1 500 m2 næring, noe
trafikkanalysen innarbeider. Oppdragsgiver ønsker heller flere leiligheter enn maksimal utnyttelse
av næringsarealene, avhengig av veiens kapasitet. I tillegg ønsker man å utvide antallet
båtplasser til maks. 148, hvorav maks. 95 er for eksterne brukere. Man legger opp til at hver
ferieleilighet skal ha én båtplass og at de øvrige leies ut/selges til eksterne brukere.

Figur 2: Konseptskisse etter tiltak sett fra nordøst.
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2.

BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON

2.1

Områdebeskrivelse
Marnet er en odde ved Øyenkilen. Øyenkilen er et eneboligområde og har småbåthavn. Det er
flere bryggeområder rundt kilen og ute på svabergene på oddene rundt er det mange hytter.

2.2

Planområdet i dag
Planområdet består i hovedsak av et gammelt anlegg fra tidligere virksomheter. Denne industrien
(bl.a. produksjon av maskinlaftede hytter) er i dag nedlagt og bebyggelsen er forfallet. Noen av
de best bevarte bygningene benyttes som lager. Planforslaget innebærer at eksisterende
industribygninger på eiendommen rives, med unntak av «munkepussbygget».
Innenfor planområdet er det i dag 72 båtplasser.
Skråfoto av planområdet vises i figur 3.

Figur 3 Skråfoto av planområdet sett fra vest i 2017 (kilde: Fredrikstad kommune).

2.3

Trafikkdata
Planområdets adkomst er via Øyenkilveien og videre Marnetveien.
Øyenkilveien har en årsdøgntrafikk1 på 1 054 kjøretøy per døgn i henhold til Nasjonal
vegdatabank NVDB. Regulert hastighet på sørlig del av veien er 30 km/time. Veien er nylig
opparbeidet som en miljøgate med gang-/sykkelveg og fortau. Det er dermed løsning for gående
og syklende helt fra Marnetveien til Fredrikstad sentrum.
Marnetveien er skiltet 30 km/time. Veien er smal og ganske rettlinjet før veien svinger i 90
grader ned mot planområdet. Marnetveien har mange avkjørsler, der noen kan brukes som
møteplass, og utbygger har i tillegg etablert en ny. Det finnes ikke data for ÅDT på Marnetveien.
Dette er derfor beregnet, se pkt. 3.2.1.

1

Årsdøgntrafikk ÅDT betyr sum trafikk i begge retninger et gjennomsnittsdøgn i året.
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2.4

Kollektivtrafikk
Nærmeste bussholdeplass ligger ved snuplassen i Øyenkilveien. Øyenkilen trafikkeres av
busslinje 115 som går mellom Fredrikstad og Vikane. Bussen trafikkerer Øyenkilen hovedsakelig
én gang i timen med noe forsterkning i rushretningen, fra lunsj og utover kvelden på hverdager
retning mot Øyenkilen. I andre retningen mot Fredrikstad trafikkeres holdeplassen én gang i
timen med start fra tidlig morgen frem til lunsj. I tillegg går det skolebuss herfra til Gressvik
ungdomsskole og til Slevik skole. Plassering av nærmeste holdeplass vises i figur 4.

2.5

Ulykkessituasjon
Ulykkesdata for politirapporterte ulykker med personskade de siste 10 år er hentet fra NVDB.
Data viser kun én ulykke i nærhet til planområdet. Ulykken var av alvorlig skadegrad og var et
motorsykkeluhell med dyr innblandet. Ulykken fant sted i Øyenkilveien i svingen før nest siste
bussholdeplass, se figur 4.

Figur 4 Bussholdeplasser og ulykkespunkt i Øyenkilveien (kartkilde: finn.no).

Vi er i tillegg gjort kjent med at en jente ble påkjørt i mai 2020, men det ser ikke ut til at denne
ulykken er registrert i vegvesenets databaser.
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3.

TRAFIKKGENERERING

3.1

Generelt om trafikkgenerering
For å vurdere de trafikale konsekvensene av planforslaget brukes erfaringstall på hvor mye
trafikk som genereres av den planlagte utbyggingen, sammenlignet med alternativ bruk i
henhold til gjeldende reguleringsplan for planområdet. I gjeldende reguleringsplan er området
regulert til industri med maks. gesimshøyde 10 meter og 30 % utnyttelsesgrad. Dette åpner i
praksis for ca. 11.270 m2 bruksareal (BRA). Reguleringsplanen angir for øvrig ikke hva slags
næring som kan inngå i formålet. Type næring vil kunne gi svært ulik trafikkbelastning. Nedenfor
er tidligere næring (hytteproduksjon) brukt som eksempel på alternativ bruk og
sammenligningsgrunnlag. Dette anses å være et moderat sammenligningsgrunnlag, da en full
utbygging til industri i henhold til gjeldende reguleringsplan kunne gitt enda høyere utnyttelse og
mer trafikk enn det som er gitt i sammenligningsgrunnlaget. Ikke minst kunne det gitt mer
tungtrafikk i Marnetveien.
En eiendoms evne til å generere trafikk, er en funksjon av type aktivitet og eiendommens
størrelse (m2 eller annen entydig enhet, for eksempel antall boenheter eller parkeringsplasser).
Statens vegvesens håndbøker og rapporter fra PROSAM har en del erfaringstall for turgenerering.
Erfaringstallene suppleres med eget skjønn og erfaring opparbeidet fra mange års erfaring av
tilsvarende vurderinger.
Siden Marnet har en del ferietrafikk, vil ikke de etterfølgende beregningene være representative
for hele året. Det beregnes dimensjonerende situasjon hvor man antar at trafikken er som størst.
Pinsehelgen er eksempel på en slik periode hvor det antas et høyt belegg både for eneboliger,
hytter og båtplasser. Trafikken som beregnes i det etterfølgende er basert på et slikt
dimensjonerende tidspunkt. Dette gjelder både døgntrafikk og dimensjonerende time.
Dimensjonerende time er utgangspunktet for kapasitetsberegninger av veger og evt. kryss.
Beregningene er gjort ut fra bevisst valgte parametere på en måte som gir noe høyere tall enn
det vi tror er det reelle. Dette for ikke å undervurdere de trafikale konsekvensene.

3.2
3.2.1

Trafikk til planområdet
Sammenligningsgrunnlag
Planområdet består i dag av nedlagt industri, båtplasser og hytter. I tabell 1 oppsummeres
alternative aktiviteter på planområdet. Som beskrevet i kap. 3.1, benyttes den situasjonen som
var da industrien var i drift (produksjon av ferdighytter) når vi sammenligner turgenereringen før
og etter tiltak for å illustrere en situasjon som ville vært realistisk ved full utnyttelse. Når det
gjelder båtplasser, er det kun beregnet turer for de som eier/leier og ikke bor i gangavstand. Det
er kun disse båtplassene som vil genererer nye bilturer. Ca. 70 % av båtplassene er antatt
eiet/leiet av folk som ikke bor i gangavstand.
Videre er det gjort følgende antakelser:
·
·
·
·

Hytter genererer litt færre bilturer pr døgn enn en enebolig, i gjennomsnitt 3 turer pr døgn
(dette er sum turer både til og fra).
Antar at 70 % av hyttene er i bruk i dimensjonerende døgn.
I dag er det 72 båtplasser innenfor planområdet. Ca. 12 av disse benyttes av
beboere/hytteeiere med gangavstand til båtplassen, mens resterende (ca. 60) benytter bil.
Antar at halvparten av båtplassene blir besøkt med bil hvert døgn (i max-sesongen vil en del
båter være på sjøen og ikke generere bilturer hver dag).
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·

·
·

·

Antar at de båtplassene som blir besøkt med bil skaper to turer hver dag (dette er
sannsynligvis et høyt anslag, i det en ikke ubetydelig andel drar på tur som varer mer enn en
dag)
Trafikk til ferdighytteproduksjonen baseres på tall fra den gang de var i drift (20 ansatte som
hver kjører 2,5 bilturer pr dag og 5 trailertransporter ut og inn pr dag).
Omregning fra døgntrafikk til time er gjort ut fra skjønnsmessig betraktning, basert på
erfaringstall fra andre steder. Varierer normalt fra 10 – 20 %. Vi antar at båteieres reiser er
mer knyttet til en kort periode morgen og ettermiddag og har satt denne til 30 %. Hytteeiere
er noe av det samme, i alle fall knyttet til maxtimen fredag ettermiddag, og er også satt til 30
%.
Restaurant baseres på at gjestene hovedsakelig kommer med båt, men at ca. 30 %
ankommer med bil. Restaurant er 300 m2. Det legges til grunn 3 turer pr. 100 m2.

Tabell 1 Beregnet antall bilturer innenfor planområdet for sammenligningsgrunnlaget.

Aktivitet
Hytter
Båtplasser

(kun de som ikke
bor i området)

Restaurant
Industri
ansatte
Industri trailere
SUM

Antall

Belegg

2

70 %

60

50 %

300
m2

Erfaringstall
bilturer per
enhet
3

Bilturer
per døgn

Makstime
-andel

Bilturer i
makstimen

4

30 %

1

2

60

30 %

18

100 %

10 pr.
100 m2

30

12 %

4

20

100 %

2,5

50

15 %

8

5
-

100 %
-

2
-

10
154

10 %
-

1
32

Totalt er det beregnet at sammenligningsgrunnlaget på planområdet genererer 154 bilturer et
dimensjonerende døgn. Omregnet fra ÅDT tilsvarer dette ca. 77 biler. Timen med maksimal
belastning er beregnet til 32 bilturer.
3.2.2

Trafikk etter utbygging

Tabell 2 oppsummerer beregningen av antallet bilturer etter utbygging av planområdet. Her
beskrives konsekvensene av maksimal utbygging av både leiligheter og bevertning. Det er kun
båtplasser som eies/leies av folk utenfor nærområdet som genererer nye bilturer. De to hyttene
på planområdet i dag vil bevares og inkluderes dermed i regnestykket.
Beregningen under er basert på de samme forutsetningene som beskrevet foran, men følgende
kommer i tillegg:
·
·

Ferieleiligheter antas å ha samme trafikkgrunnlag som hytter, i gjennomsnitt 3 turer pr døgn.
Tjenesteyting, resterende er max. 1.200 m² som kan inneholde storkiosk etc. Her genererer
en kafé normalt 8 turer pr 100 m², en storkiosk kanskje 200 turer pr 100 m², mens noe kan
være salg av drivstoff for båt, mindre verksted rettet mot det maritime markedet osv. Om vi
antar 400 m² til hver av de tre formålene og i utgangspunktet bruker hhv. 8, 200 og 3,5
bilturer pr 100 m² gir dette en gjennomsnittlig turgenerering på 70 bilturer pr 100 m². Men
som foran antas det at 80 % av markedet er båtrettet, og biltrafikkgenereringen blir derved
på 14 bilturer pr 100 m² (maksimal utbygging av tjenesteytingen).
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Tabell 2 Beregnet antall bilturer innenfor planområdet etter utbygging.

Aktivitet

Antall

Hytter
Ferieleiligheter

2
48
300
m2
1.200
m2

100 %

95

50 %

Restaurant
Øvrig
tjenesteyting
Båtplasser

(kun de som ikke bor
i området)

SUM

Erfaringstall
bilturer per
enhet
3
3
10 pr.
100m2
14 pr.
100m2

Belegg
70 %
70 %

100 %

-

2
-

-

Bilturer Makstimeper døgn andel

Bilturer i
makstimen

4
101

30 %
30 %

1
30

30

12 %

4

168

15 %

25

95

30 %

29

-

89

398

Totalt er det beregnet at utbyggingen på planområdet vil generere 398 bilturer et
dimensjonerende døgn. Timen med maksimal belastning er beregnet til 89 bilturer.
3.3

Trafikk i Marnetveien
For å beregne trafikkbelastningen for Marnetveien er det også gjort en beregning av all trafikk
som har adkomst fra veien i dag og etter utbygging. Dette inkluderer et større område enn selve
planområdet med både hytter og eneboliger. Beregningene gjelder for et snitt i vest nærmest
Øyenkilen hvor belastningen er som størst. Trafikkfordeling videre inn i Marnetveien vises i figur
5.

3.3.1

Dagens trafikk i Marnetveien

Dagens trafikk i Marnetveien er beregnet i tabell 3.
Beregningen under er basert på de samme forutsetningene som beskrevet foran, men følgende
kommer i tillegg:
·
·

Turgenerering for enebolig er satt til 4,5 bilturer pr. enhet (basert på vegvesenets
håndbøker).
Antall båtplasser utenfor planområdet er talt til 128. Det antas at det også her er ca. 70 %
som ikke bor i gangavstand. Sum båtplasser for de som ikke bor i området i dag blir da 60
(innenfor planområdet) + 90 (utenfor planområdet) = 150 båtplasser.

Tabell 3 Beregnet antall bilturer med adkomst Marnetveien for sammenligningsgrunnlaget.

Aktivitet
Hytter
Eneboliger
Utleiehytter
Båtplasser

(kun de som ikke
bor i området)

Restaurant
Industri
ansatte
Industri
trailere
SUM

Antall

Belegg

Erfaringstall
bilturer per
enhet
3
4,5
3

35
42
27

70 %
100 %
50 %

150

50 %

2

300
m2

100 %

20

Bilturer
per
døgn
74
189
41

Makstimeandel

Bilturer i
makstimen

30 %
7%
30 %

22
13
12

150

30 %

45

10 pr.
100 m2

30

12 %

4

100 %

2,5

50

15 %

8

5

100 %

2

10

10 %

1

-

-

-

544

-

105
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Totalt er det beregnet at all trafikk med adkomst i dag fra Marnetveien genererer i 544 bilturer et
dimensjonerende døgn (et snitt i sørvest). Timen med maksimal belastning er beregnet til 105
bilturer.
3.3.2

Trafikk i Marnetveien etter utbygging

Trafikk innenfor planområdet, for sammenligningsgrunnlaget, er i kap. 3.2.1 beregnet til 154
bilturer pr. døgn. Fremtidig trafikk innenfor planområdet er kap. 3.2.2 beregnet til 398 bilturer
pr. døgn. Endringen blir da 244 bilturer pr. døgn. Dersom man legger dette til beregnet trafikk i
hele Marnetveien (544 bilturer pr. døgn), blir den totale trafikken (dimensjonerende døgntrafikk)
i Marnetveien etter utbygging beregnet til 788 turer i sørvest (snitt med mest trafikk).
I maxtime endres trafikken innenfor planområdet fra 32 til 89 biler. Endringen blir 57 biler.
Legger man til 105 biler for eksisterende trafikk i hele Marnetveien, gir dette 162 biler i
dimensjonerende maxtime lengst vest i Marnetveien.
3.4

Oppsummering nyskapt trafikk
Tabellen nedenfor oppsummerer beregningen av antallet bilturer som planforslaget medfører
sammenlignet med sammenligningsgrunnlaget. Det er beregnet en økning med totalt 244
genererte bilturer et dimensjonerende døgn. Dette motsvarer en økning med 57 bilturer i
makstimen.
Tabell 4 Sammenligning antall bilturer i dimensjonerende døgn, sammenligningsgrunnlaget og fremtidig
situasjon etter utbygging.

Sammenligningsgrun
nlag
Etter utbygging
Endring

Bilturer per døgn
154
398
+244

Bilturer per makstime
32
89
+57
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4.

TRAFIKALE KONSEKVENSER PLANFORSLAGET

4.1

Trafikkavvikling og kapasitet Marnetveien
Dagens dimensjonerende døgntrafikk på Marnetveien er beregnet til 788 bilturer i mest belastede
snitt. Dette er en økning med 244 turer fra dagens situasjon. Trafikken blir lavere jo lenger ut i
Marnetveien man kommer. I figur 5 vises antatt dimensjonerende døgntrafikk i tre snitt, vest,
midt og øst.
Dimensjonerende
døgntrafikk

575

642

788

Figur 5 Dimensjonerende døgntrafikk i Marnetveien etter utbygging (kartkilde: finn.no).

Enfeltsveier med trafikk i begge retninger regnes å ha en kapasitet på 400 kjøretøy per time
under ideelle forhold. I vårt tilfelle er dimensjonerende maxtimetrafikk beregnet til 162 kjøretøy.
For å beregne kapasitet på Marnetveien under rådende forhold benyttes følgende formel2:
= 400 ×

×

der Fh er korreksjonsfaktor for mindre kjørebanebredde og for lang avstand mellom
møtesteder,
og der Fe er korreksjonsfaktor for tunge kjøretøy i stigninger.
Med forutsetninger om at veien på det smaleste er 3,5 m og gjennomsnittlig møteavstand er 25
m blir Fh = 1,0. Videre legges det til grunn at det er flatt terreng, og prosentandelen for
tungtrafikk (inkludert båthenger og lignende) er antatt til ca. 10 %. Da kan F e beregnes slik:
Fe =

100

100 + Pl (El – 1) + Pr (Er – 1) + Pb (Eb – 1)
2

Kilde: Blakstad Finn, Trafikkteknikk, 5. utgave, 1993.
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Her er:
Pl prosentandel lastebil, = 10% (anslag inkl båthengere)
Pr er prosentandel rekreasjonskjøretøy (campingbiler, m.v.) = 10% (anslag)
Pb er prosentandel buss = 0%
El, Er og Eb avleses fra tabell og er en ekvivalent for store/lange kjøretøy, evt korrigert for
stigning (her flatt). Disse avleses fra en egen tabell i kilden som er nevnt foran, og blir hhv. 2,0,
2,2 og 1,8 for servicenivå A. Dette er høyeste servicenivå og indikerer ingen trafikkhindringer
(uproblematisk trafikkavvikling).
Basert på dette blir
Fe =

100

= 0,833

100 + 10(2 – 1) + 10 (2 – 1) + 0
Og derved:
K = 400 x 1,0 x 0,833 = 333 kjøretøy pr time som praktisk kapasitet.
gis den beregnede kapasiteten under rådende forhold i Marnetveien på 333 kjøretøy per time.
Siden dimensjonerende trafikk per time er beregnet til 162 kjøretøy per time som mest i det
vestlige snittet betyr det at Marnetveien har god kapasitet til å avvikle trafikken også etter
planlagt utbygging.
4.2

Parkering
I henhold til siste planforslag kan det etableres inntil 117 parkeringsplasser for bil innenfor
planområdet. Dette skal fordeles på parkering til leiligheter, småbåthavn, næring og friluftsliv.
Deler av parkeringen vil skje i p-kjeller.
Planforslaget setter krav om 0,5 sykkelparkeringsplasser pr. leilighet, 10 plasser til
friluftsområdet og 0,1 per ekstern båtplass (maks 95). Dette gir 24+10+10 = 44
sykkelparkeringsplasser innenfor planområdet.

4.3

Konsekvenser for gang- og sykkeltrafikk
Planforslaget viser ikke noen konkrete planer for hvordan gang og sykkeltrafikken skal løses
innenfor planområdet. Det anbefales at arealer for kjørende og myke trafikanter holdes separert
innenfor planområdet. I Marnetveien er dette vanskelig å få til. Derfor bør Marnetveien skiltes
med 30 km/timen for å ta hensyn til det smale tverrsnittet samt risikoen for konflikter med myke
trafikanter. Ut fra en trafikksikkerhet- og trygghetsvurdering har utbygger etablert en ny
møteplass.

Marnet marine park
11

5.

OPPSUMMERING
Marnetveien er smal og med begrensede muligheter for møting. Trafikken er likevel liten, og
utbygger har etablert en ny møteplass på strekningen. Kapasiteten i Marnetveien er derved
beregnet til å være god også etter utbygging av ferieleiligheter på planområdet. Det betyr at man
bør kunne bygge de 48 leilighetene som nå er forutsatt. Ytterligere vegutvidelser frarådes da
dette kan føre til økt hastighet.
P-plasser og nedkjøring til p-kjellere er etablert på en slik måte at gang- og sykkeltrafikk inne på
området i stor grad skjermes fra bil.
Sykkelparkering etableres i henhold til kommunens parkeringsnorm.

