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Uttale til offentlig ettersyn og høring - Områdeplan Stedjevegen sør -
Sogndal kommune
Vi syner til Dykkar brev dagsett 1 3.2 .201 6. Saka gjeld offentleg ettersyn av områdeplan for
Stedjevegen sør . Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for næring, tenesteyting, kontor og
bustad.

I samband med planarbeidet har ein nytta seg av NVE si faresonekartlegging av skred for å legge inn
omsynssoner i plankartet. Vi gjer merksame på at faresonekarta førebels ikkje er offentleggjort, og det
kan difor skje endringar i faresonekarta som ikkje er komne med på den versjonen kommune n har fått
tilsendt . Ein bør vente med å godkjenne planen til ein har den offisielle skredrapporten. Den offis ielle
versjonen er vente å komme i løpet av kort tid.

Når det gjeld flaum har kommunen lagt til grunn 200 års flaumen. I klimaprofil for Sogn og Fjordane
har ein tilrådd å legge til 20% forventa auke på 200 års flaumen. For S ogndal kommune finnes det ikkje
flaumsonekart med klimaframskriving . For Sogndal har ein tidlegare kartlagt 500 års flaumen som har
omtrent 1 5% større va ssføring enn 200 års flaumen. NVE rår til at ein nyttar klimaframskriving på
flaumar i planarbeidet . Det ser ut til at ein mangla r ei omsynssone for flaum i området B9 som er ei
lågpunktsone. Vidare må det settast krav til kjellarar eller forbod mot kjellarar der det er fare for at
grunnvatn kan trenge inn under flaum.

Langs sjøen vil det vere stormfloa som er dimensjonerande. Komm unen har nytta se g av NVE sitt
flaumsonekart på areala langs sjøen. Dei nyaste tala for stormflo er å finne i DSB sin rapport
«Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal planlegging». Kommunen bør
gå gjennom tala i den rapporten, og nytte d esse om dei synar ein høgare verdi enn i NVE sitt
flaumsonekart. Vi gjer merksame på at ein må ta høgde for bølgjepåverknad i tillegg til høgda
på stormfloa.

I ROS - analysen er det synt til at området ikkje ligg innanfor nokon ak tsemdsområde for kvikkleir e . For
Sogndal kommune er det ikkje gjort kartlegging av kvikkleiresoner. I NGU sitt lausmassekart ligg
planområdet under marin grense. Ein kan ikkje sjå vekk frå at det finst ustabile avsetjingar som til døme
leire i grunnen. For ei nærare avklaring av gr unnforholda syner vi til NVE sin kvikkleirerettleiar 7/201 4
«Sikkerheit mot kvikkleireskred» kapittel 4.5 «prosedyre for utgreiing av aktsemdsområde og
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faresoner». Dersom ein har kunnskap som tilseier at grunnforholda er uproblematiske må dette
grunngjevas t konkret i ROS - analysen.

Med helsing

Siss - May Edvardsen
fung. regionsjef

Terje Systad
overingeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Kopi til:

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
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Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar:
17 / 58 - 1 Plan - ID: 1420 - 2016002 Olav Helge Ylvisåker

Områdeplan Stedjevegen sør Sogndal, uttale.

Bakgrunn.
Sogndal kommune har utarbeida områdeplan for Stedjevegen sør. Føremålet med planen er å :

Leggje til rette for kombinerte føremål for næring, tenesteyting, kontor og bustad.
Setje føresetnadar for nye tiltak innanfor bustadområder.
Leggje til rette for vidareutvikling av gang - og sykkelvegnettet.
Trygge offentleg føremål for grønstruktur innanfor planområdet.

Sogn brann og redning IKS har fyljande merknader til planen:
Kapittel 2. Fellesføresegner punkt 8 beskriv krav om stigeledning. Dette kr avet er i prinsippet i tråd med
våre ynskjer, men det bør presiserast at dette gjeld i større bygg.
Forslag til justert tekst:
VTEK 10 § 11 - 17 - preaksepterte ytelser - vannforsyning innendørs - stigeledning, gjeld for alle større bygg
på 3 etg. eller meir.

Vidare seier punkt 8 a) : Krava i VTEK 10 § 11 - 13, 1. ledd skal gjelde for alle nye bygg over 3 etasjar.
Dette gjeld krav om utgang frå brannselle. Kravet i seg sjølv er i tråd med våre ynskjer og bør såleis vere
med, men dette har ikkje samanheng med kravet om stigeledning, og bør etter vårt syn stå i eige punkt.

Det bør stillast krav om at alle detaljreguleringsplanar viser tilfredstillande tilkomst for
beredskapsresursar eller inneheld krav om at tiltak må ha situasjonsplan som viser at dette er ivareteke.
Forslag til tekst i føresegner:
Detaljreguleringsplan må vise tilfredstillande tilkomst for beredskapsresursar, eller ha krav om
situasjonsplan som viser at dette vert ivareteke.

Tilhøva til slokkevasskapasi tet må avklarast nærmare. Iflg ROS til planen er dette dekka. Iflg våre kart har
nettet i området truleg nok kapasitet, men det er for langt i mellom uttaka. Dette bør vurderast på nytt i
ROS og vi føresler fyljande tekst i føresegnene:
Kommunalteknisk infrastruktur, inkl. tilkomst for beredskapsresursar og sløkkjevatn, må vere ferdigstilt
før bruksløyve eller ferdigattest vert gjeve.

Parkering og lading av el. bil.
Då el bil framleis er relativt nytt bør det inn i reguleringsplanen bestemmelsar som tek omsyn til parkering
og lading av eit tal el bilar innafor reguleringsområdet. I høve parkering må det takast omsyn til særskilte
utfordringar om det skulle oppstå brann, sjå vedlagd rettleiar kapittel 5 for meir info. I høve lading må det
stillast krav om eit tal plassar slik at el. opplegg vert prosjektert og dimensjonert etter dette.

ROS.
I ros er tilhøvet til bensinstasjon innanfor planområdet omtala. Vi stiller oss noko spørjande til at det er
svara nei på spørsmålet om fare for forureina grun n, og faren for akutt forureining. Vi tilrår at det vert
teke ein ny vurdering på dette.
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Generelt.
Det har vist seg over noko tid at våre uttaler til ymse reguleringsplanar og byggesaker vert høvesvis like.
Vi har difor oppgradert våre generelle akseptkriteriar slik at dei truleg kan nyttast direkte i fleire
samanhengar utan ytterlegare kommentarar. Desse ligg vedlagt til orientering.

Sogndal, 24.03.2017

Med venleg helsing
Sogn brann og redning I KS

Olav Helge Ylvisåker
branninspektør
Tlf: 91 84 29 82

Vedlegg: Rettleiar om tilrettelegging for rednings - og sløkkemannskap i distriktet til Sogn brann og redning I KS
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Leif Arne Nordheim
Lauvhaug
6856 Sogndal
lnordhei@online.no Sogndal, 24 .03.2017

Guri Høstaker Nordheim og Kjell Olav Høstaker Nordheim
Kyrkjebakken 54
6856 Sogndal
Kjellonordheim@gmail.com

Iren O. og Jan Ingar Nordheim
Kyrkjebakken 54
6856 Sogndal
janingar@sangverkstad.com

Sogndal kommune
Postboks 153
6856 Sogndal

Merknad til områdereguleringsplan for Stedjesida Sør, Sogndal
kommune

Underteikna er eigar ar av eigedom a n e gbnr. 64/362 (Leif Arne Nordheim), gbnr. 64/39
(Kyrkjebakken 52; Iren O. og Jan Ingar Nordheim) og gbnr. 64/361 (Kyrkjebakken 54;
Guri Høstaker Nordheim og Kjell Olav Høstaker Nordheim). Eigedomen 64/362 er
ubebygd og regulert til bustadformål i reguleringsplan for Øyane del 2, planID: 1420 -
1996003, vedteken 22.02.1996.

Etter det vi kan sjå er alle dei tre eigedomane omfatta av felt B6 i framlegg til ny
områdeplan, jf. utsnitt med omtre ntleg plassering :

Vi har følgjande innspel til områdeplanen:

mailto:lnordhei@online.no
mailto:Kjellonordheim@gmail.com
mailto:janingar@sangverkstad.com
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1. Plankrav, jf. planføresegnene for B4 – B11 pkt. 3

Det følgjer av planføresegnene s. 6 at «Felt B6… bør fortettast gjennom
reguleringsplan». Det er også sett som prinsipp at ut bygginga bør ha same struktur som
eksisterande utbygging.

Vi viser til at det per i dag berre er ei ubebygd tomt i felt B6 (gbnr. 64/362). T omta har
ein storleik på om lag 630 m 2 og har, som dei andre tomtene, tilkomst via Kyrkjebakken.
Tomta er følgjeleg ikkje eigna for deling, og det er i praksis få måtar å plassere ein
eventuell bustad på. Felt B6 er, som kommunen peiker på, heller ikkje eigna for
transformasjon.

Krav om reguleringsplan for ei enkelt bustadtomt, framstår som lite føremålstenleg. Det
er vanskeleg å sjå kva plankravet skal ivareta, som ikkje kan styrast gjennom byggesak.

Vi viser til at kommunen, gjennom plan - og bygningslova § 29 - 4 første og andre ledd,
skal godkjenne plasseringa på tomta, i tillegg til høgdeplasseringa og høgda på til taket.
Føresegna i første ledd gjev ikkje berre kommunen heimel til å avslå tiltak som er i strid
med avstandsreglane i § 29 - 4 andre ledd, men også til å pålegge tiltakshavar alternative
plasseringa r på byggjetomta, der dette er nødvendig (jf. rundskriv H - 8/15 frå KMD1,
pkt. 3.2.3.). Kommunen kan også styre krav til infrastruktur og vegtilkomst gjennom
byggesakshandsaminga, pbl. jf. §§ 27 - 1, 27 - 2 og 27 - 4.

Eit plankrav er såleis ikkje nødvendig for felt B6. Når det gjeld tomtene som allereie er
utbygde, ka n kommunen for ordens skuld avslå eventuell søknad om riving, inntil ny
arealbruk er avklara, sjå pbl. § 31 - 5 siste ledd. I det heile framstår plankravet som
overflødig, ut frå dei om s yna det er meint å iv areta. Uavhengig av plankravet v il
eventuelle nye t iltak måtte tilpasse seg den eksisterande strukturen, ettersom dette
framstår som einaste reelle utnyttingsmåte.

Allereie regulert
Eigedomane i felt B6 er dessutan som nemnt allereie regulerte til bustadformål i Øyane
del 2 . Planføresegnene pkt. 5a opnar berre for frittliggande bygg i to etasjar
(småhusbusetnad), og set krav til takform, materialbruk og fargeval (5d).
Reguleringsplanen gjev også heimel for å krevje utomhusplan dersom dette er nødvendig
(5f).

Utnyttingsgraden for felt «E», der tomtene lig g, er i reguleringsplanen fastsett til U=0,4,
som vi legg til grunn skal tolkast som TU = 40 %. Vi ser at det kan vere behov for noko
høgare utnytting . Dette kan derimot løysast gjennom nye og overordna føresegner i
områdereguleringsplanen, jf. planføreseg nene pkt. 4.1, der utnyttingsgraden er sett til
% - BYA=50. Planane gjeld då side om side, jf. plan - og bygningslova § 1 - 5, men
områdeplanen vil gå føre ved mostrid.

Sjølv om reguleringsplanen for Øyande del 2 er frå 1996, inneheld denne, saman med
aktiv o g god bruk av føresegnene i byggesaksdelen i plan - og bygningslova, alle
nødvendige verktøy for å syte for god kontroll og styring med arealbruken. Det er derfor
heller ikkje praktisk behov for å stille krav om reguleringsplan for felt B6. For felt B6 er
d et kun behov for å supplere gjeldande plan med nokre enkelte, overordna føringar i
områdeplanen.

1

https: //www.regjeringen.no/contentassets/109bbfc9591b47919c88c016a5eacab6/rundsk
riv_h_8_15_byggverks_plassering_hoyde_avstand.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/109bbfc9591b47919c88c016a5eacab6/rundskriv_h_8_15_byggverks_plassering_hoyde_avstand.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/109bbfc9591b47919c88c016a5eacab6/rundskriv_h_8_15_byggverks_plassering_hoyde_avstand.pdf
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Det kan vere ulike grunnar til at maks byggjehøgd er å føretrekke i staden for
kotehøgder. Det er også her grunn til å peike på at kommunen kan styre både høgde og
høgdeplasseringa i byggjesaker gjennom bruk av pbl. § 29 - 4 første ledd. Det er derfor
berre behov for føresegner om høgde, dersom kommunen ønskjer å setje andre rammer
enn dei som allereie går fram av lova (altså 8 meter gesimshøgde, og 9 meter
mønehøgde, jf. § 29 - 4 første ledd)

Vårt viktigaste moment er likevel terrengtilhøva på felt B6. Same omsyn gjeld for så vidt
for heile denne sida av planområdet (B6, B4 og B3).

Terrenget er bratt, og det er til dels store høgdeforskjellar internt i byggjeområda. Både
Kyrkjebakken 52 og 54 er omfatta av felt B6. Ut frå www.fylkesatlass.no er det likevel
om lag 5 meter høgdeforskjell mellom dei to eigedomane (64/39 ligg på 11 moh, medan
gbnr. 64/361 ligg på 16 - 17 moh.) Det seier seg sjølv at generelle byggjehøgder på 20/22
moh, vil slå særs ulikt ut for desse. Som nemnt er det derfor mest føremålstenleg å
fastsett maks byggje høgde .

Vi ber elles kommunen vurdere om ikkje rammene i lova (§ 29 - 4 første ledd) er
tilstrekkeleg høgderegulering for felt B6, B4 og B3, og at høgare byg gehøgder eventuelt
kan vurderast gjennom regulering. Felt B6 er i alle høve ueigna for andre byggeformål
enn frittliggande småhusbusetnad, slik tilhøva er i dag.

Planføresegnene bør då ikkje vere meir omfattande enn strengt nødvendig. Vi peiker
elles på at rettle iaren G rad av utnytting (H - 2300 B), har rettleiande framgangsmåtar for
føresegner om byggjehøgder i bratt terreng, jf. s. 49 flg. 2 Vi ber om at ein av desse
framgangsmåtane vert vurderte, framfor gen e relle føresenger angitt i moh.

Med bakgrunn i det som går fram ovanfor, ber vi om at føresegnene for gesims -
og mønehøgd for felt B6, vert fastsett på ein måte som reflekterer dei store
høgdeforskjellane i feltet.

Etter vårt syn bør difor gesims - og mønehøgd fastsetj ast i maks godkjent
byggjehøgde, m ålt frå gjennomsnittleg planert terreng.

Vi takkar elles for høvet til å medverke i planprosessen med desse merknadane, som vi
vonar vil verte vurderte og tekne til følgje av kommuneadministrasjonen,
forvaltningsutvalet og kommunestyret.

Med helsing

Leif Arne Nordheim
Gbnr. 64/362,[ubebygd]

Guri Høstaker Nordheim og Kjell Olav Høstaker Nordheim
Gbnr. 64/361, Kyrkjebakken 54

Jan Ingar og Iren O. Nordheim
Gbnr. 64/39, Kykjebakken 52

2 https: //www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf

http://www.fylkesatlass.no/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf


Innspill vedrørende høring Områdeplan Stedjevegen sør.

I gjennomgang av høringen registrerer vi at innspill fra helse og sosial har medført
arkitektkonskurranse.

Høringen viser og til uttale fra ungdomsrådet, men ikke fra rådet for
funksjonshemmede. Har de hatt dette oppe som sak?

NFU Sogndal kan ikke se av høringen hvordan pårørende og brukere i Stedjevegen
er tatt med i denne prosessen. Sogndal kommune har et særlig ansvar, utover
offentlig høring, for å sikre brukermedvirkning i planer som angår særli ge grupper.
Både på individ og systemnivå.

Vi i Norsk forbund for utviklingshemmede lokallag Sogndal kan ikke se at berørte i
Stedjevegen (tilrettelagte boliger) har blitt særlig informert og hørt i planarbeidet. Vi
stiller spørsmål om det noen som repres enterer brukerne av Stedjevegen i denne
prosessen?

Vi mener et orienteringsmøte for pårørende/verger og beboere bør gjennomføres før
en går videre med planarbeidet. Der en har mulighet til å komme med inspill og
medvirke i prosessen før vedtak er fattet. O g der en blir orientert om planer og
konsekvenser i området.

NFU Sogndal forutsetter at om det er andre særlige grupper som blir berørt av denne
områdeplanen at de og blir sikret medvirkning. Vi registrerer at rus, psykiatri og
spesialboliger er områder so m er nevnt i planen.

MVH NFU Sogndal v/ Birte F. Barsnes, Linda Mathisen

26/3 - 17.
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Dykkar dato Dykkar referanse
13.02.2017

Sogndal kommune
Postboks 153
6851 Sogndal

Fråsegn til føreslegen områdereguleringsplan for Stedjevegen Sør i Sogndal kommune

Vi viser til oversending dagsett 13.2.2017, og beklagar at vi er ein dag etter fristen med å svare.

Føremålet med planen er m.a. å leggje til rette for kombinerte føremål for næring, tenesteyting,
kontor og bustad innanfor areal lagt ut som sentrumsføremål i arealdelen til kommuneplanen. I
tillegg skal planen setje føresetnader for nye tiltak i bustadområde i tråd med arealdelen til
kommuneplanen, leggje til rette for vidareutvikling av gang- og sykkelvegnettet med utganspunkt i
Sogndal kommune sin sykkelplan, og å tryggje offentleg føremål for grønstruktur innanfor
planområdet.

Samfunnstryggleik og beredskap
I samband med områdeplan for Stedjevegen sør er det utarbeidd ein risiko- og sårbarheitsanalyse
(ROS-analyse) for området.

Det er i planomtalen vist til at det i samband med planarbeidet er henta inn ein generell uttale frå
Sogn Brann og Redning IKS (SBR), men det kjem ikkje konkret fram kva uttalen seier. Vidare blir det
vist til at det vil bli henta inn ny uttale ved eventuell utforming av bygningar over 8 etasjar.

Det kjem ikkje tydeleg fram i ROS-analysen om brannsjef har vore konsultert i samband med
vurderingane som er gjort, dette gjeld spesielt med tanke på at planframlegget legg til rette for
busetnad og høgbygg knytt til bensinstasjon. På reguleringsplannivå skal reell fare avklarast. Vi
føreset at brannsjef/brannfagleg kompetanse er nytta i dei konkrete vurderingane som gjeld behov
for nye beredskapstiltak, tilkomst, sløkkevasskapasitet og høve kring farlege stoff/FAST-anlegg, og
tilrår kommunen å syte for at det kjem tydeleg fram i planframlegget.

Vi er kjent med at NVE har kome med merknader til planframlegget, der dei viser til at endeleg
faresonekartlegging for området enno ikkje er gjort offentleg, og difor anbefaler kommunen å vente
med å godkjenne planen til rapporten er klar. Dei har óg merknader knytt til vurdering av flaum,
stormflo, og kvikkleire. Vi tilrår kommunen å følgje opp dei tilrådingane NVE som fagmynde har spelt
inn, og har ikkje ytterlegare kommentarar knytt til naturfaretema.

Barn og unge, folkehelse og universell utforming
Vi ser det som positivt og viktig at det gjennom føresegnene er stilt krav om at prinsipp for universell
utforming skal leggast til grunn for planlegging, søknad om tiltak og opparbeiding av bygningar og
anlegg. Vi saknar likevel ei konkretisering av kva for prinsipp som er meint. Føresegnene blir meir
eintydige dersom dette blir omtalt og presisert.

https://www.fylkesmannen.no/sfj/
mailto:fmsfpost@fylkesmannen.no
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Når det gjeld tilgang til leike- og uteopphaldsareal er det i føresegnene vist til at det som eit
minimum skal samsvare med areal- og kvalitetskrav i den til ei kvar tid gjeldande arealdel til
kommuneplanen. Det er positivt og viktig at det blir stilt krav til storleik og utforming av
leikeplassar/uteopphaldsareal. Vi rår likevel kommunen til å vurdere om krava bør konkretiserast
nærare i føresegnene til områdereguleringsplanen, slik at planen blir eintydig og lett leseleg som eit
sjølvstendig dokument.

Det er noko uklart i kva grad det er krav om detaljreguleringsplan før utbygging for ein del område.
Det er m.a. sagt at busetnaden innafor område B4, B5, B7, B9, B10 og B11 bør  (ikkje skal)
transformerast gjennom detaljreguleringsplan. Kommunen bør vurdere om kravet til detaljregulering
for dei ulike byggjeområda bør presiserast nærare. Det er særleg viktig å innarbeide konkrete
føringar for universell utforming og storleik/kvalitet på leikeareal for eventuelle byggjeområde der
det ikkje er stilt krav om detaljreguleringsplan. For eventuelle byggjeområde for bustadar, der det
ikkje er krav om utarbeiding av detaljreguleringsplan, bør framtidige leikeareal i størst mogleg grad
visast på kartet til områdereguleringsplanen, slik at det blir sikra ei heilskapleg vurdering av
plassering av leikeareal for eit større område samla.

Natur og miljø
Vi minner om ureiningsfaren ved bensinstasjonar. Ved arealbruksendring i område med
bensinstasjon, må kommunen sikre at grunnen blir undersøkt og eventuelt rydda.

Vi stiller spørsmål ved om støy- og støvureining er godt nok vurdert og avklart i planen. I planomtalen
kap 5.7 er det sagt at eigedomar som grensar til Rv 5 og Rv 55 gjennom planområdet er sårbare for
støv- og støyvurdering. Støyvarselkart frå Statens vegvesen syner at det for nye prosjekt må gjerast
tiltak for å kome under grensa for maksimalt innandørs støynivå. I føresegnene er det sagt at det ved
søknad om rammeløyve skal leggjast fram støy- og støvrapport for Stedjevegen for fastsetjing av
eventuelle tiltak mot støv og støy. Slike avklaringar bør skje gjennom reguleringsplan for eit noko
større område samla, ikkje gjennom rammeløyve før utbygging. For byggjeområde der det er krav om
detaljreguleringsplan, føreset vi at støyvurderingar og krav til eventuelle avbøtande tiltak blir
innarbeidde i detaljreguleringsplanen.

Planforslaget viser ikkje kva som er mogleg å få til i planområdet utifrå gjeldande støykrav. Sidan det
ikkje føreligg støyanalyse med forslag til støyskjerming, har vi ikkje grunnlag til å vurdere om
avbøtande tiltak kan gje tilfredsstillande støyforhold i planområdet. For byggjeområde der det ikkje
vert stilt krav om detaljregulering, vil det vere viktig å avklare støytilhøva i områdereguleringsplanen,
slik at ein heilskapleg plan for støytempande tiltak kan leggast til grunn for utbygginga.

Slik vi ser det, skulle det ved offentleg ettersyn ha lege føre ei vurdering av kva tiltak som er
nødvendig for, og om det er mogleg, å koma under støygrensene i gjeldande rettleiar. Utfordringar
knytt til støy må kunne løysast tilfredsstillande både for innandørs og utandørs areal. Vi føreset at
støytilhøva i nødvendig grad blir avklart før vedtak av planen.

Landbruk
Vi konstaterer at arealbruken er i tråd med føringane i arealdelen i kommuneplanen, og vi har ikkje
merknader til planframlegget ut frå omsyn til landbruksinteresser.

Med helsing
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Sogndal - Områdeplan Stedjevegen sør

Vi viser til dykkar oversending dagsett 13.2.2017 , og ti avtale om utsett frist . Vi vil og vise til det
fylkesmannen skriv i si fråsegn dagsett 28.03.2017 om born og unge, folkehelse og universell
utforming.

Føremålet med planen er m.a. å leggje til rette for kombinerte føremål for næring, tenesteyting,
kontor og bustad innanfor areal lagt ut som sentrumsføremål i areal delen til kommuneplanen. I
tillegg skal planen setje rammer for nye tiltak i bustadområde i tråd med arealdelen til
kommuneplanen, leggje til rette for vidareutvikling av gang - og sykkelvegnettet med utganspunkt i
kommune n sin sykkelplan, og å tryggje off entleg føremål for grønstruktur innanfor planområdet.

PLAN FAGLEGE VURDERI N GAR

Stedje sør er på mange måtar i ferd med å utvikle seg til ein eigen «bydel » i Sogndal, og denne
planen legg til rette for vidare utvikling i denne retninga. K ommune n vil v e kse dei neste åra, og har
behov for å busetje meir f olk i sentrum, og ønskjer å for tette sentr um. Vi har ikkje merknader til
det overordna grepet, og heller ikkje at ein ønskjer ei høg utnytting av området. Men det er viktig
at det skje r på ein god måte som t ek best mogeleg omsyn til alle interesser, ikkje minst til
mennesket som skal bu, handle og jobbe i området.

Planomtalen er god, og de t er gjort eit godt grunnlagsar beid i form av utgreiingar og analysar,
mellom anna knytt til handel . Det vi tykkjer er v anske leg å vurdere ut frå plan utkastet er korleis ei
utbygging i tråd med planen vert sjåande ut . Ut frå plankart og føresegner, % BYA og høgder kan
ein prøve å forestille seg det te , men korleis det vil sjå ut og fungere er vanskeleg å avgjere. Det er
svær t viktig at planen gjennom kart og føresegner klarer å sikre at kommunen har e it verkty til å
styre utvikling og utbygging i området . Ikkje minst sidan d et skal ver e eit bustad - og
oppveks t område for mange menneske . Vi meiner det vil vere ein f ordel for de t vidare arbeidet å
utarbeide enkle illustrasjonar som viser dei potensielle maksimale utbyggingsvolum og – høgder
som planframlegget legg til rette for. Dette vil, slik vi vurderer det, gje eit betre grunnlag for ein
god diskusjon om utvikling av området f ø r vidare handsaming og vedtak.

Generelt for alle planar og for denne planen gjeld at ein ;

bør sikre ein balanse mellom det bygde og ubygde
s truktur og arkitektur må vere utvikla på stadlege vilkår ut frå natur, landskap, klima og
historie. Planen bør opna for variasjon, differensiert utvikling og utforming, rik i mangfald
og fleksibilitet i struktur, landskapsarkitektur og arkitektur.
ein bør ta omsyn til stadlege føresetnader og eigenart; landskap, klima, soltilhøve og
historie. Korleis tek planen hand om stadlege kvalitetar og menneskeleg skala?
sikre kvalitetar som nærleik til natur - og kulturverdiar, og sikre allmenn tilg ang og nærleik
ti l dei.
sikre felles allmenne rom og gater m ed god kvalitet, tryggleik og god e klima tiske tilhøve .
s ik re tilgang til opphaldsareal utan støy og sol i og ved bustad en .
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Skal dette verte ein del av Sogndal med urbane kvalitetar for menneska som bur, opplever og
handlar her meir enn eit tettstadsnært handelsområde du reiser til, handlar i og reiser frå bør
mange av kriteria over vere oppfylt.

Vi har fått tilsendt nokre ill ustrasjonar frå kommunen som syner ei mogleg utbygging på B/F/K 2
og 3 og B/F/2. Illustrasjonane syner eit eksempel på kva som kan kom e her. Illustrasjonane viser
ei tenkt utnytting som i stor grad f ø l opp den utviklinga ein har starta med S jøkanten. Lett tilgang
med bil for handel , service og kontor er førande for utnyttinga. Utforming, arealutnytting og
fasadar ber preg av det. Løysingane for bustader som er skisserte på illustrasjonane ser ut til å
vere ei god løysing. Men det er likevel bustader i eit handels område og som etter vårt syn i mindre
grad oppfy ller dei punkta vi har sett opp over.

Vi vil oppmode kommunen til å sjå nærare på vegutforminga gjennom planen. Ved utforming og
ombygging av dette området vil det vere mogleg å utforme gangvegen i større grad på mjuke
trafikantar sine premissar, og sikre ei breiare grøn sone mellom veg og gan g - og sykkelveg.

Det er i fellesføresegnene punkt 5 lagt føringar for handteringa av vatn og krav til VA plan. Det er
og sagt noko om grøne tiltak for å forseinke og drøye avrenninga. Men det er vanskeleg å sjå att i
kart og illustrasjonar areal til dette .

Om kommunen ønskjer samarbeid med oss i planarbeidet vidare kan de ta kontakt.

KULTURMI N NEFAGLEGE VURDERI N GAR

Runesteinen på Stedje id. 60593
Runesteinen må merkast med ein Rune R i plankartet og gjevast ein omsynssone kulturminnevern.

Gravhaugan e på Stedje camping id. 45530
Gravhaugane ligg utanfor men inntil plangrensa for områdeplan for Stedjevegen sør . For å sikre at
framtidig utbygging og tiltak ikkje medfører fare for skade på eller skjemming av gravhaugane må
følgjande før esegn leggast ti l område B/F/K2:

«Utforminga av bygningar og tiltak i område B/F/K2 må ikkje medføre fare for skade på eller
skjemming av gravhaugane jf. Lov om kulturminne § 3. Detaljplanar i område B/F/K2 skal leggast
fram for Sogn og Fjordane fylkeskommune til vurdering. »

Listeførte kyrkjer
Dei kulturhistorisk mest verdifulle kyrkjene frå tida etter 1650 er listeført av Riksantikvaren. At ei
kyrkje er listeført inneber at den er definert som verneverdig og har nasjonal verdi. Dette betyr at
den skal handsamast med like stor respekt som dei freda kyrkjene. Listeførte kyrkjer skal
handsamast i medhald av «Rundskriv Nr: T - 3/00 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens
omgivelser som kulturminne og kulturmiljø», også omtala som «kirkerundskrivet».

Stedje kyrkje som ligg like utanfor planområdet er ei av dei listeførte kyrkjene i Sogn og Fjordane.
Rundt dei listeførte kyrkjene er det etter kirkeloven § 21 femte ledd, forbudt å oppføre bygningar
nærare kyrkja enn 60 meter i spredtbygd område utan løyve frå biskopen . Ein del av planområdet
kjem innanfor 60 meter sona til Stedje kyrkje og vi ber om at den vert teikna inn på plankartet slik
at det er synleg kvar denne grensa går. I tillegg ber vi om at fyljande føresegn vert tatt inn i
planen:

«Alle tiltak innanfor 60 meter sona til Stedje kyrkje skal godkjennast av biskopen før dei kan
setjast i verk.»
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I samband med nye byggjetiltak innanfor planområdet er det viktig at ein tek vare på siktlinjene
mellom Stedje kyrkje og den freda Sogndal prestegard, då det er viktig å bevare den visuelle
kontakten mellom desse to bygningane.

Kulturminne frå nyare tid
Like nordvest for rundkøyringa på riksveg 5, ligg det to eldre driftsbygningar. Desse bygningane er
i dag ein restverdi etter t idle gare landbruksaktivitet i området. Driftsbygningane har ein stor
miljøskapande effekt og er med på å gjere sentrumsområdet me ir attraktivt både for tilreisande og
fastbuande. Samla utgjer desse bygningane og arealet rundt eit viktig kulturmiljø. Vi vil her tilrå at
det rundt desse bygningane og inn mot plangrens, vert sett av eit areal med omsynssone H570 –
bevaring av kulturmilj ø. Forslag til føresegner kan då vere:

« Eksisterande eldre drifts bygning ar avmerkt med omsynssone i plankartet, skal ikkje rivast,
fj ernast eller flyttast. Bygningane skal takast vare på med eksteriør og bærande konstruksjonar.
D riftsbygningane skal ikkj e rivast, fjernast eller endrast utan at regional kulturminneforvalting har
fått høve til å uttale seg til saka. »

Innanfor planområdet finn vi to SEFRAK - registrerte bygningar . Begge desse bygningane har eit
uttrykk og ein kulturhistorisk verdi som er verdt å ta vare på. Dette gjeld bustadhuset på gbnr.
64/11 Nordre Bruakeren og gbnr. 64/54 Øyereinen. Vi vil her tilrå at begge desse to bygningane
vert avmerkt med omsynssone H57 0 - bevaring av kulturmiljø i plankartet. Forslag til høvelege
føresegner kan då vere:

« B ygningane skal ikkje rivast. Ytre form, materialbruk og bygningsdetaljer , skal ikkje endrast . Ved
utvendig vedlikehald og eventuell utskifting av vindauge, dører, list verk og liknande skal ein ta
vare på originale materialar, og elles søke å tilbakeføre til tidlegare dokumentert tilstand.
E ndringar på bygningane skal leggast fram for regional kulturminne mynde til uttale. »

Med helsing

Synnøve Stalheim Torbjørn Has und
plansjef rådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift

Kopi til:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane , Njøsavegen 2 , 6863 LEIKAN GER
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Fråsegn til områdereguleringsplan - Stedjevegen sør

Oppstart av planarbeidet vart varsla med brev frå kommunen 1 3.04.201 6 og vi sende

innspel 09.05.201 6 om at det i samband med dette planarbeidet var viktig å få avklart dei

trafikkale konsekvensane av aktuell utbygging på Rema 1 000 - tomta tidleg . D å planen v art

lagd ut til offentleg ettersyn var ikkje dette forholdet tilstrekkeleg utgreidd. Vi fekk difor

utsett uttalefrist, jamfør E - post frå kommunen datert 22.03.201 7

Etter at planen var t utlagd har Einarsen Eigedom engasjert Norconsult til å gjennomføre ei

separat trafikkanalyse med grunnlag i trafikkdata frå SVV og planlagd arealbruk . Analysen

dekkar Rv. 55 med sidearmar frå vest for krysset med Kyrkjevegen til forbi avkøyringane mot

Rema 1 000 og Sjøkanten og d en tek for seg ulike scenario no og 20 år fr am i tid.

Konklusjonen er at avviklinga på Rv. 55 framleis vert bra, og det same for Kyrkjevegen og

arm mot Sjøkanten, men at arm mot Rema 1 000 vil få kødanning i varierande grad i

maksimaltimen , og i aukande omfang i takt med venta trafikkvekst .

For Sta tens vegvesen er a nalys en tilstrekkeleg. Vi har fått klarlagt at trafikk avviklinga på Rv.

55 vert tilfredsstillande. For kommunen og/eller Einarsen Eigedom kan det eventuelt ha

interesse å få utført supplerande berekningar . Det tek ikkje vi stilling til.

I meldinga om utlegging av planen står det at «Før planframlegget vert lagt ut skal det

teiknast inn frisiktsoner i plankartet». Det kan vi ikkje sjå er gjort. Difor vert det også

vanskeleg å uttale seg konkret om slike forhold. Generelt vil vi minne om s iktkrav til sykkel. I

nedoverbakke i 50 - sone er kravet her like strengt som til bil. Og syklisten er meir sårbar.

I planomtalen er vist ein illustrasjon (Fi g ur 1 9 ) som mellom anna syner tilkomstvegar til

sørsida av Shell/ Rema - kvartalet frå Kyrkjevegen. De sse vegane framgår ikkje av plankartet.

Tilkomsten til øvre nivå/bustadene ser grei ut. Tilkomstvegen til nivået under er derimot i

beste fall utfordrande. Det kan teiknast siktlinjer, men sjåførar som skal køyre ut frå
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området kan vanskeleg sjå bilar og s yklistar som kjem bak - og ovanfrå på tilstrekkeleg

avstand. Vi meiner den illustrerte løysinga ikkje er god nok, men manglar alternative og

betre forslag.

Planlagd vegstandard.

Planlagd standard for dei ulike vegane er omtalt i kap . 8.2.1 i planomtalen. Dette er ikkje eit

enkelt tema. Vegvesenet si handbok N1 00 Veg - og gateutforming er ei «levande» handbok

som vert endra med ujamne mellomrom. Gjeldande utgåve er frå 201 3. Revidert versjon,

mellom anna med færre standardklassar, har nyleg lege til høyring på SVV sine nettsider ,

men er ikkje godkjend . På Stedjeflata kan det elles vere uklart om det er veg - eller gatedelen

som skal leggast til grunn. I denne planen er det viktigast at det vert sett av tilstrekkeleg

areal.

For Rv. 55 m einer vi gateprofil for fartsgrense 50 Km/t og ÅDT 8000 – 1 5000 kjt. er greitt.

Men det bør vere plass til minimum 1 meter rabatt mellom bilveg og sykkelveg både av

omsyn til tryggleik og plass til skilt. Eventuelt også for å ta opp nivåskilnader.

Kyrkjev egen kan etter gjeldande normal byggast om til 1 0.5 meter total breidde med gang -

/sykkelveg, 1 1 meter med fortau på begge sider eller 8,75 meter med fortau på ei side. Med

9 meter avsett breidde er det truleg det siste som er mest aktuelt.

Vegavdeling Sogn og Fjordane

Med h elsing

Mari Hage Basberg

seksjonsleiar Hans Erik Buene

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Vedlegg : 1
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Til: Einarsen Eigedom

Fra: Fredrik Omdal

Dato 2017 - 03 - 24

Stedjevegen - trafikkanalyse

Sammendrag
Det er u tført en trafikkanalyse for flere scenarioer vedrørende ny reguleringsplan «Stedjevegen sør».
Dagens situasjon, situasjon etter ny reguleringsplan med henholdsvis normal og høy trafikkgenerering
fra de nye områdene, fremtidig e situasjon er, samt diverse spesielle løsninger , ble analysert.

Ny ÅDT med tilsvarende makstimetrafikk ble beregnet med bakgrunn i Håndbok V713
«Trafikkberegninger» fra Statens vegvesen. Videre ble scenarioene analysert ved hjelp av
programmet Sidra inter section 7.

Kryssene bør håndtere fremtidig situasjon om en legger normale forutsetninger og turproduksjon til
grunn, om enn med små forsinkelser. Med en høyere enn forventet turproduksjon vil kryssene bli
sterkt trafikkert og det vil dannes køer og moderate til store forsinkelser. Det bør da vurderes å lede
mer av trafi kken mot T - kryss, da dette er påvist å bedre situasjonen. I en fremtidig situasjon vil begge
scenarioene , normal og høy turproduksjon, bli sterkt trafikkert, noe som tyder på at det etter hvert må
gjøres noe med kryssene for å opprettholde tilfredsstillende forhold.
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Innledning
I for bindelse med ny reguleringsplan, Stedjevegen sør, skal det undersøkes hvilken effekt denne har
på den trafikale situasjonen i området. Det er da spesielt kryssene på Stedjevegen ved
næringsområdet som skal undersøkes.

Figur 1. Oversiktskart over området hentet fra Finn.no

Bakgrunnen for den utregnede trafikken er tidligere trafikkanalyse utført av Norconsult i forbindelse
med Sjøsiden kjøpesenter, samt planer og dokumenter vedrørende den nye reguleringsplanen1.
Arealene er mottatt fra A38.

1 http://www.sogndal.kommune.no/omraadep lan - stedjevegen - soer.5961174 - 391466.html

http://www.sogndal.kommune.no/omraadeplan-stedjevegen-soer.5961174-391466.html
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ÅD T - beregnin g
Det er mottatt følgende arealer for det nye bygget og Sjøsiden. Det er lagt til grunn at omtrent 1/5 av
næringsarealet er lite plasskrevende som for eksempel dagligvarebutikk .

Type Nytt areal [m2]

Handel, lite plasskrevende 2915

Handel, plasskrevende 11586

Kontor 1585

Leiligheter 6214 (85 enheter)

Sjøsiden , ekstra areal ,
handel, plasskrevende

2395

Figur 2. Utsnitt av ny reguleringsplan «Stedjevegen sør» hentet fra Sogndal kommune sine nettsider.
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For å beregne den genererte trafikken fra de nye arealene er Håndbok V713 «Trafikkberegninger» fra
Statens vegvesen lagt til grunn2. Denne opererer med erfaringstall basert på hvilken funksjon arealene
har. Disse erfaringstallene har rimelig stort variasjonsområde, og antakelser er derfor tatt ut i fra lokale
forhold. I samsvar med trafikkanalysen gjort for Sjøsiden kjøpesenter legges en turgenerering i det
nedre sjiktet til grunn for de plasskrevende butikkene, mens de lite plasskrevende, kontorer og boliger
får en gjennomsnittlig generering. Det er ogs å undersøkt en situasjon med mer trafikk enn det som er
forventet for å teste robustheten til kryssene.

Følgende verdier er brukt for de ulike scenarioene:

Type Normal turgenerering Høy turgenerering

Handel, lite plasskrevende 45 [turer/100m2] 60 [turer/100m2]

Handel, plasskrevende 30 [turer/100m2] 45 [turer/100m2]

Kontor 8 [turer/100m2] 1 0 [turer/100m2]

Leiligheter 3,5 [turer/enhet] 4,5 [turer/enhet]

Dette gir følgende turproduksjon fra området vest for Stedjevegen :

Type Turer, normal Turer, høy

Handel, lite
plasskrevende

1312 1749

Handel, plasskrevende 3476 5214

Kontor 127 159

Leiligheter 298 383

Sum 5213 7505

Sjøsiden får følgende ekstra turproduksjon:

Type Turer, normal Turer, høy

Handel, plasskrevende 719 1078

Ved å se på plantegningene er det lagt opp til parkering for 160 biler på 1 plan. Disse vil i hovedsak
benytte seg av avkjørselen til x - kryss, men kan også ta T - kryss. På 2 plan er det 15 parkeringsplasser
på baksiden av bygget, disse vil benytte T - kryss et . På 3 plan er det 109 parkeringsplasser med
innkjøring bak bygget som også vil benytte T - krysset . Disse er i tilknytning til boliger/kontorer og er
delvis lukket. Da disse generer mindre trafikk enn de for handel , samt flere parkeringsplasser er
tilknytte t x - krysset er det rimelig å anta at omtrent 70% av trafikken vil benytte seg av x - kryss et og de
resterende 30 % i T - krysset.

2http://www.vegvesen.no/_attachment/61445/binary/964059?fast_title=H%C3%A5ndbok+V713+Trafik
kberegninger+%285+MB%29.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/61445/binary/964059?fast_title=H%C3%A5ndbok+V713+Trafikkberegninger+%285+MB%29.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/61445/binary/964059?fast_title=H%C3%A5ndbok+V713+Trafikkberegninger+%285+MB%29.pdf


N OTAT
Oppdragsgiver: Einarsen Eigedom

Oppdragsnr.: 5171956 Dokumentnr .: A Vers j on: A

x: \ nor \ oppdrag \ sogndal \ 517 \ 19 \ 5171956 \ 5 arbeidsdokumenter \ 52 trafikk \ notat_stedjevegen - trafikk.docx 2017 - 03 - 24 | Side 5 av 15

Det vil i tillegg komme en del trafikk kny ttet til boligfeltet i bakkant av det undersøkte området . Det er i
dette boligfeltet omt rent 80 enheter som vil benytte seg av T - krysset. Dette gir en ekstra trafikk på
henholdsvis 280 og 360 for normal og høy turgenerering i T - krysset.

Det vil derfor bli følgende trafikk i kryssene på vestsiden av Stedjevegen :

Kryss Turer, normal Turer, høy

x - kryss 3 649 5254

T - kryss 1 844 2 612

Om en undersøker ÅDT på Stedjevegen nord og sør for T - krysset, ser en at omtrent 42% av trafikken
går videre mot Leikanger. Dette betyr at 58% av trafikken på Stedjevegen er tilknyttet disse 2
kryssene mot nord . Antar derfor at 70% av trafikken på Stedjevegen er i tilknytting til kryssene da noe
trafikk også vil gå mot sør. Med oppdaterte tellinger tilsendt fra Statens vegvesen er ÅDT på
Stedjevegen 6337 . K ryssene får da en Å DT på 4436 . Det ble i trafikkanalysen fo r Sjøsiden anslått en
Å DT på 2570 inn på dette området. D et betyr at resterende del av Å DT på 1866 er fordelt på x - krysset
og T - krysset på venstre side av vegen. Makstime for Stedjevegen var på 643, altså 10,1 % av Å DT,
noe som er helt etter normen for t ettsteder. Dette betyr at krysse ne har en makstime trafikk på 448 ,
med 188 på vestsiden . Dette gir 132 i x - krysset og 56 i T - krysset i dagens situasjon .

Ved samme fordeling på ny trafikk får en følgende makstimetrafikk fra de nye arealene:

Kryss Turer, Dage ns
trafikk

Turer, normal
turgenerering

Turer, høy
turgenerering

Turer 2037 , normal
turgenerering

x - kryss 132 3 69 531 461

T - kryss 56 1 86 2 64 2 33

x - kryss Sjøsiden 260 333 369 416

Det antas videre at det kjører like mange ut som inn av området i makstimen . I og med at 58% av
trafikken forsvinner i kryssene , og trafikken som går videre mot sør er lav, må svingeprosenten m ot
nord være veldig høy . Antar derfor en 80 - 20 fordeling på svingebevegelsene.
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Trafikkanalyse
Sidra Intersection 7.0 Plus er br ukt for å utføre trafikkanalysen. Dette er originalt et
mikrosimuleringsprogram hvor en ser på enkeltkryss, men har nå muligheten for å koble sammen flere
kryss i ett nettverk, og blir derfor et mesos imuleringsprogram .

Det er analysert 4 ulike scenarioer for å danne grunnlaget for konklusjonen. Dette er dagens situasjon
før ny reguleringsplan, etter ny reguleringsplan med henholdsvis normal og høy turproduksjon , samt
fremtidig trafikk med normal turproduksjon med en tenkt 25% økning til 2037 . Dette vil si at det er
undersøkt 0 - alternativet, forventet trafikk og høyere enn forventet trafikk , samt fremtidig situasjon .

For å få et overordnet inntrykk av nettverket brukes « Level of service (LOS)» . Denne verdien forteller
om nettverkets robusthet og tar utgangspunkt i forsinkelsesmodelle r. Skalaen er delt opp i flere nivåer,
fra A til F, med A som beste nivå og F som et dårligste. Krysset begynner å bli sterkt trafikkert ved
overgang til LOS D.

I vedleggene brukes også «Saturation», belastningsgrad på nor sk. Dette er et mål på hvor stor del av
kapasiteten til vegen som blir krevd av den aktuelle trafikken. Dette indikeres med samme skala som
LOS hvor det laveste nivået er alt under et forhold på 0,6 og det høyeste alt over et forhold på 1,0.
Kødannelse sta rter å formes rundt et forhold på 0,85, og ved forhold over 1,0 forplanter køen seg
bakover.
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Dagens situasjon

Dagens situasjon medfører god flyt i begge kryss. Alle veglenker har tilfredsstillende forhold.

Se vedlegg for detaljer på x - krysset .
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Utbyg d situasjon med normal trafikkproduksjon

Utbygd situasjon med normal trafikkproduksjon medfører god flyt i begge kryss. Alle veglenke r har
tilfredsstillende forhold selv om vegarmen fra sørvest i x - krysset begynner å få mye trafikk.

Se vedlegg for detaljer på x - krysset .
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Utbygd situasjon med normal trafikkproduksjon og treg oppførsel

Utbygd situasjon med normal trafikkproduksjon og treg oppførsel medfører små til moderate
forsinkelser i sørvestre arm i x - krysset . Det er her økt minimumstiden for «kritisk luke» med 10% i
forhold til standardverdiene for å simulere enn litt mer avventende/nølende kultur.

Se vedlegg for detaljer på x - krysset .
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Utbygd situasjon med høy trafikkproduksjon

Utbygd situasjon med høy trafikkproduksjon medfører moderate til store forsinkelser på sørvestre
vegarm i x - krysset.

Se vedlegg for detaljer på x - krysset .
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Utbygd situasjon med høy trafikkproduksjon og treg oppførsel

Utbygd situasjon med høy trafikkproduksjon og treg oppførsel medfører store forsinkelser som
forplanter seg bakover for sørvestre arm i x - krysset.

Se vedlegg for detaljer på x - krysset .
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Utbygd situasjon med høy trafikkproduksjon 50/50 fordelt

Utbygd situ asjon med høy trafikkproduksjon, men med 50% av trafikken ut T - krysset kontra 30%
normalt medfører små til moderate forsinkelser i sørvestre arm i x - krysset kontra moderate/store med
normal fordeling.

Se vedlegg for detaljer på x - krysset .
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Utbygd situasjon med no rmal trafikkproduksjon i 2037 ( 25% generell vekst)

Utbygd situasjon med normal trafikkproduksjon i 2037 medfører moderate til store forsinkelser i
sørvestre arm i x - krysset.

Se vedlegg for detaljer på x - krysset .



N OTAT
Oppdragsgiver: Einarsen Eigedom

Oppdragsnr.: 5171956 Dokumentnr .: A Vers j on: A

x: \ nor \ oppdrag \ sogndal \ 517 \ 19 \ 5171956 \ 5 arbeidsdokumenter \ 52 trafikk \ notat_stedjevegen - trafikk.docx 2017 - 03 - 24 | Side 14 av 15

Utbygd situasjon med høy trafikkproduksjon i 2037 (25 % generell vekst)

Utbygd situasjon med høy trafikkproduksjon i 2037 medfører store forsinkelser som forplanter seg
bakover i sørvestre arm i x - krysset.

Se vedlegg for detaljer på x - krysset .
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Resultater
Med forventet normal turproduksjon skal krysset håndtere den økte trafikken bra. Den sørvestre
armen i x - krysset vil være godt trafikke rt med en belastningsgrad på 0.44 men skal håndtere trafikken
uten store forsinkelser. Det vil selvfølgelig av og til oppstå små køer. Det var ønskelig å undersøke
hva konsekvensene av en tregere oppførsel ville ha å si for avviklingen med tanke på at sjåf ørene ikke
er vant med et veldig trafikkert trafikkbilde. Ved å øke den kritiske luka med 10% ser en at den
sørvestre armen begynner å slite mer, med en belastningsgrad på 0,59, men skal kunne håndtere
trafikken greit på tross av noe kødannelse og små til moderate forsinkelser .

Ved å ta utgangspunkt i en høyere enn forventet turproduksjon vil den sørvestre armen i x - krysset bli
sterkt belastet, belastningsgrad 0,85, og det vil her dannes køer med store forsinkelser . Ved å ta
hensyn til en tregere oppførsel også vil belastningen bli over det krysset vil kunne håndtere og det
dannes lengre køer med store forsinkelser. Det ble også undersøkt effekten av å lede mer trafikk mot
T - krysset slik at fordelingen ble lik på begge kryss for situasjonen med normal oppfør sel. Dette bedret
situasjonen, belastningsgraden gikk ned fra 0,85 til 0,62 i x - krysset. T - krysset vil fortsatt ikke få noen
problemer som følge av den økte trafikken.

Til slutt ble det undersøkt situasjonen med normal og høy turproduksjon i 2037. Med normal
turproduksjon vil krysset kunne håndtere trafikken med moderate til store forsinkelser. Med høy
turproduksjon vil ikke krysset kunne håndtere trafikken i 2037.

Konklusjon
Kryssene bør håndtere fremtidig situasjon om en legger normale forutsetninger og turproduksjon til
grunn, om enn med små forsinkelser. Med en høyere enn forventet turproduksjon vil kryssene bli
sterkt traf ikkert og det vil dannes køer med moderate til store forsinkelser. Det bør da vurderes å lede
mer av trafikken mot T - kryss, da de tte er påvist å bedre situasjonen. I en fremtidig situasjon vil begge
scenarioene bli sterkt trafikkert, noe som tyder på at det etter hvert må gjøres noe med kryssene for å
opprettholde tilfredsstillende forhold.

Det er viktig å huske at dette er makstim en i løpet av dagen, det kan derfor i mindre intervaller oppstå
situasjoner som er verre. Men det vil i all hovedsak være bedre resten av dagen.

Det er knyttet en del usikkerhet rundt turproduksjon og oppførsel i trafikken. Dette blir på mange måter
gjort opp for ved å se på flere scenarioer, både med forventet og forhøyet trafikk.
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I N P U T VOLU M E S
Vehicles and pedestrians per 60 minutes

Site: 101 [X - Kryss Dagens]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

Volume Display Method: Total and %

All MCs Light Vehicles (LV) Heavy Vehicles (HV)
SE: Stedjevegen Sør 203 193 10
NE: Sjøsiden 131 124 7
NW: Stedjevegen Nord 321 305 16
SW: Stedjevegen Næringsområde 67 64 3
Total 722 686 36
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D E G RE E OF SATU RATI ON
Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio)

Site: 101 [X - Kryss Dagens]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Degree of Saturation 0,12 0,13 0,20 0,11 0,20

Colour code based on Degree of Saturation

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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LAN E LE VE L OF SE RVI CE
Lane Level of Service

Site: 101 [X - Kryss Dagens]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

LOS N A A N A A N A

Colour code based on Level of Service

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F

Site Level of Service (LOS) Method: Delay (SI DRA). Site LOS Method is specified in the Parameter Se ttings dialog (Site tab).

SI DRA Standard Delay Model is used. Control Delay includes Geometric Delay.
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QU E U E DI STAN CE (AVE R)
Average Back of Queue Distance per lane (metres)

Site: 101 [X - Kryss Dagens]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Queue Distance (Aver) 0 1 3 1 3

Colour code based on Queue Storage Ratio

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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I N P U T VOLU M E S
Vehicles and pedestrians per 60 minutes

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Normal]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

Volume Display Method: Total and %

All MCs Light Vehicles (LV) Heavy Vehicles (HV)
SE: Stedjevegen Sør 286 272 14
NE: Sjøsiden 168 160 8
NW: Stedjevegen Nord 498 473 25
SW: Stedjevegen Næringsområde 186 177 9
Total 1138 1081 57
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D E G RE E OF SATU RATI ON
Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Normal]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Degree of Saturation 0,17 0,18 0,31 0,44 0,44

Colour code based on Degree of Saturation

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]

SIDRA INTERSECTION 7.0 | Copyright © 2000 - 2016 Akcelik and Associates Pty Ltd | sidrasolutions.com
Organisation: N ORCON SU LT AS | Processed: 23. mars 2017 15:26:14
Project: X:\nor\oppdrag\Sogndal\517\19\5171956\5 Arbeidsdokumenter\52 Trafikk\Sidra\5171956.si p7



LAN E LE VE L OF SE RVI CE
Lane Level of Service

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Normal]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

LOS N A A N A B N A

Colour code based on Level of Service

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F

Site Level of Service (LOS) Method: Delay (SI DRA). Site LOS Method is specified in the Parameter Se ttings dialog (Site tab).

SI DRA Standard Delay Model is used. Control Delay includes Geometric Delay.
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QU E U E DI STAN CE (AVE R)
Average Back of Queue Distance per lane (metres)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Normal]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Queue Distance (Aver) 1 2 4 6 6

Colour code based on Queue Storage Ratio

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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I N P U T VOLU M E S
Vehicles and pedestrians per 60 minutes

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Normal treg]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

Volume Display Method: Total and %

All MCs Light Vehicles (LV) Heavy Vehicles (HV)
SE: Stedjevegen Sør 286 272 14
NE: Sjøsiden 168 160 8
NW: Stedjevegen Nord 498 473 25
SW: Stedjevegen Næringsområde 186 177 9
Total 1138 1081 57
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D E G RE E OF SATU RATI ON
Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Normal treg]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Degree of Saturation 0,18 0,23 0,33 0,59 0,59

Colour code based on Degree of Saturation

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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LAN E LE VE L OF SE RVI CE
Lane Level of Service

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Normal treg]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

LOS N A A N A C N A

Colour code based on Level of Service

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F

Site Level of Service (LOS) Method: Delay (SI DRA). Site LOS Method is specified in the Parameter Se ttings dialog (Site tab).

SI DRA Standard Delay Model is used. Control Delay includes Geometric Delay.

SIDRA INTERSECTION 7.0 | Copyright © 2000 - 2016 Akcelik and Associates Pty Ltd | sidrasolutions.com
Organisation: N ORCON SU LT AS | Processed: 23. mars 2017 15:26:15
Project: X:\nor\oppdrag\Sogndal\517\19\5171956\5 Arbeidsdokumenter\52 Trafikk\Sidra\5171956.si p7



QU E U E DI STAN CE (AVE R)
Average Back of Queue Distance per lane (metres)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Normal treg]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Queue Distance (Aver) 2 3 5 9 9

Colour code based on Queue Storage Ratio
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I N P U T VOLU M E S
Vehicles and pedestrians per 60 minutes

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

Volume Display Method: Total and %

All MCs Light Vehicles (LV) Heavy Vehicles (HV)
SE: Stedjevegen Sør 354 336 18
NE: Sjøsiden 186 177 9
NW: Stedjevegen Nord 625 594 31
SW: Stedjevegen Næringsområde 267 254 13
Total 1432 1360 72
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D E G RE E OF SATU RATI ON
Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Degree of Saturation 0,23 0,23 0,40 0,85 0,85

Colour code based on Degree of Saturation

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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LAN E LE VE L OF SE RVI CE
Lane Level of Service

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

LOS N A A N A D N A

Colour code based on Level of Service

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F

Site Level of Service (LOS) Method: Delay (SI DRA). Site LOS Method is specified in the Parameter Se ttings dialog (Site tab).

SI DRA Standard Delay Model is used. Control Delay includes Geometric Delay.
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QU E U E DI STAN CE (AVE R)
Average Back of Queue Distance per lane (metres)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Queue Distance (Aver) 2 3 7 21 21

Colour code based on Queue Storage Ratio

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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I N P U T VOLU M E S
Vehicles and pedestrians per 60 minutes

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy treg]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

Volume Display Method: Total and %

All MCs Light Vehicles (LV) Heavy Vehicles (HV)
SE: Stedjevegen Sør 354 336 18
NE: Sjøsiden 186 177 9
NW: Stedjevegen Nord 625 594 31
SW: Stedjevegen Næringsområde 267 254 13
Total 1432 1360 72
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D E G RE E OF SATU RATI ON
Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy treg]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Degree of Saturation 0,25 0,29 0,42 1,17 1,17

Colour code based on Degree of Saturation

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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LAN E LE VE L OF SE RVI CE
Lane Level of Service

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy treg]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

LOS N A A N A F N A

Colour code based on Level of Service

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F

Site Level of Service (LOS) Method: Delay (SI DRA). Site LOS Method is specified in the Parameter Se ttings dialog (Site tab).

SI DRA Standard Delay Model is used. Control Delay includes Geometric Delay.
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QU E U E DI STAN CE (AVE R)
Average Back of Queue Distance per lane (metres)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy treg]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Queue Distance (Aver) 3 3 9 102 102

Colour code based on Queue Storage Ratio

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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I N P U T VOLU M E S
Vehicles and pedestrians per 60 minutes

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy 5050]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

Volume Display Method: Total and %

All MCs Light Vehicles (LV) Heavy Vehicles (HV)
SE: Stedjevegen Sør 369 351 18
NE: Sjøsiden 186 177 9
NW: Stedjevegen Nord 594 564 30
SW: Stedjevegen Næringsområde 191 181 10
Total 1340 1273 67
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D E G RE E OF SATU RATI ON
Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy 5050]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Degree of Saturation 0,22 0,24 0,38 0,62 0,62

Colour code based on Degree of Saturation

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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LAN E LE VE L OF SE RVI CE
Lane Level of Service

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy 5050]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

LOS N A A N A C N A

Colour code based on Level of Service

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F

Site Level of Service (LOS) Method: Delay (SI DRA). Site LOS Method is specified in the Parameter Se ttings dialog (Site tab).

SI DRA Standard Delay Model is used. Control Delay includes Geometric Delay.
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QU E U E DI STAN CE (AVE R)
Average Back of Queue Distance per lane (metres)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy 5050]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Queue Distance (Aver) 2 3 7 9 9

Colour code based on Queue Storage Ratio

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]

SIDRA INTERSECTION 7.0 | Copyright © 2000 - 2016 Akcelik and Associates Pty Ltd | sidrasolutions.com
Organisation: N ORCON SU LT AS | Processed: 23. mars 2017 15:26:17
Project: X:\nor\oppdrag\Sogndal\517\19\5171956\5 Arbeidsdokumenter\52 Trafikk\Sidra\5171956.si p7



I N P U T VOLU M E S
Vehicles and pedestrians per 60 minutes

Site: 101 [X - Kryss Utbygd normal 2037]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

Volume Display Method: Total and %

All MCs Light Vehicles (LV) Heavy Vehicles (HV)
SE: Stedjevegen Sør 360 342 18
NE: Sjøsiden 210 200 11
NW: Stedjevegen Nord 623 592 31
SW: Stedjevegen Næringsområde 235 223 12
Total 1428 1357 71
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D E G RE E OF SATU RATI ON
Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd normal 2037]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Degree of Saturation 0,23 0,27 0,40 0,78 0,78

Colour code based on Degree of Saturation

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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LAN E LE VE L OF SE RVI CE
Lane Level of Service

Site: 101 [X - Kryss Utbygd normal 2037]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

LOS N A A N A D N A

Colour code based on Level of Service

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F

Site Level of Service (LOS) Method: Delay (SI DRA). Site LOS Method is specified in the Parameter Se ttings dialog (Site tab).

SI DRA Standard Delay Model is used. Control Delay includes Geometric Delay.
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QU E U E DI STAN CE (AVE R)
Average Back of Queue Distance per lane (metres)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd normal 2037]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Queue Distance (Aver) 2 3 8 15 15

Colour code based on Queue Storage Ratio

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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I N P U T VOLU M E S
Vehicles and pedestrians per 60 minutes

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy 2037]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

Volume Display Method: Total and %

All MCs Light Vehicles (LV) Heavy Vehicles (HV)
SE: Stedjevegen Sør 442 420 22
NE: Sjøsiden 232 220 12
NW: Stedjevegen Nord 781 742 39
SW: Stedjevegen Næringsområde 333 316 17
Total 1788 1699 89
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D E G RE E OF SATU RATI ON
Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy 2037]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Degree of Saturation 0,29 0,35 0,51 1,66 1,66

Colour code based on Degree of Saturation

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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LAN E LE VE L OF SE RVI CE
Lane Level of Service

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy 2037]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

LOS N A A N A F N A

Colour code based on Level of Service

LOS A LOS B LOS C LOS D LOS E LOS F

Site Level of Service (LOS) Method: Delay (SI DRA). Site LOS Method is specified in the Parameter Se ttings dialog (Site tab).

SI DRA Standard Delay Model is used. Control Delay includes Geometric Delay.
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QU E U E DI STAN CE (AVE R)
Average Back of Queue Distance per lane (metres)

Site: 101 [X - Kryss Utbygd Høy 2037]
X - Kryss
Giveway / Yield (Two - Way)

All Movement Classes
Southeast Northeast Northwest Southwest Intersection

Queue Distance (Aver) 4 5 13 277 277

Colour code based on Queue Storage Ratio

[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0]
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