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1. INNLEDNING 
Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. 

Byutviklingsstyret vedtok da høyere arealutnyttelse enn det som var foreslått i planen og 

som lå til grunn for tidligere trafikkanalyser. Endringene er av Kristiansand kommune 

spesifisert og oppsummert slik (Plan- og bygningsetaten 06.09.2014): 

 Forretningsandel endres fra 11.500 m2 til 20.500 m2. Økningen skal foregå innenfor 

feltene BKH2, BKH3 og BKH4.  

 Utnyttelsen innenfor feltene S1, S2 og BT1, økes fra 175 % til 200 % BRA. Økningen 

utgjør 6480 m2 og skal nyttes til boligformål. 

 Begrensning på kontorformål tas ut i feltene KIL1 og KILH2, konsekvenser ved 100 % 

kontorandel utredes.  

Kommunen ønsker utredet hvilke trafikale konsekvenser dette medfører i forhold til tidligere 

analyser, og om foreslåtte tiltak må realiseres tidligere. Støysituasjonen ønskes også vurdert 

på nytt. 

 

I analysen henvises til ulike soner, veier og kryss. Trafikkberegningene bygger på tidligere 

anvendte «kvartals» benevnelser (Trafikkanalyse 2011). Nedenfor er vist sammenhengen 

mellom disse og planens områdebetegnelser samt utsnitt av områdeplanen som viser hvor 

kvartalene er. 

 

 

 

 

 

Kryssene som undersøkes, er benevnt: 

- Kryss 1: Østre Ringvei-Ramper E18 

- Kryss 2: Østre Ringvei-Bispegra 

- Kryss 3: Østre Ringvei-Njordsvei-Idunsvei 

- Kryss 4: Østre Ringvei-Stadionveien 

Kvartal Områdebetegnelse 

1 BT1, T2 

2-5 S1, S2, BKT1, BKH1 

6-9 BKH2, BKH3, BKH4, BKH5 

10-15 BKH6, BKHT1, KIH1, KILH1 

22 KILH2 
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Figur 1 - Planutkast juni 2014 påført områdebetegnelser (kvartalsnummer) 
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2. GENERELT  
Tidligere trafikkanalyse er basert på trafikktellinger og beregningsmodeller for fremtidig 

trafikk. Tidligere etablerte trafikkmodeller bør benyttes når forutsetningene nå endres. 

Beregnet trafikk er fremtidig totaltrafikk. Prognoseåret er ikke kjent. Trafikktallene er basert 

på arealutnyttelse ved fullt utbygd plan. I samråd med kommunen, valgte man i første 

omgang å beregne generert trafikk i de ulike soner som følge av økt utnyttelse (endret 

arealbruk). Deretter må trafikken fordeles på vegnettet. Endringen ble såpass stor, at man – i 

samråd med andre fagetater (Statens vegvesen) – vurderte det som riktig å kjøre nye 

modellberegninger for å fordele trafikken på vegnettet. Det er kjørt nye modellberegninger 

basert på fremlagt reguleringsforslag med og uten økt utnyttelse. Det er disse som 

sammenlignes og benevnes «før» og «etter». Beregninger utført i 2011 var basert på en noe 

annen planløsning (plankartet er justert etter den tid).  

I ettertid er økningen i forretningsandelen også nedjustert fra 11.000 m2 til 9.000 m2 etter 

innspill fra utbyggersiden. Det er også gjort mindre justeringer på annen arealbruk. 

Tabellene nedenfor gjenspeiler det som nå er lagt til grunn.  

3. TURPRODUKSJONSFAKTORER 
Trafikkberegninger baseres på erfaringstall for hvor mange turer en virksomhet eller en type 

arealbruk genererer. Dette kalles turproduksjon og omfatter alle turer inn og ut av et 

område. For biltrafikk er turproduksjonen det samme som årsdøgntrafikk (ÅDT). 

Turproduksjonsfaktoren for biltrafikk er gjennomsnittlig antall bilturer som genereres pr 

enhet pr døgn i løpet av et år. Enhet kan være f.eks antall m2 boligflate, antall ansatte i en 

bedrift, antall senger i et sykehjem, etc. 

Turproduksjonsfaktorer finnes i faglitteraturen: 

- Statens vegvesens håndbok 146, Trafikkberegninger (1988) 

- PROSAM, reisevaneundersøkelse Oslo og Akershus (2003-2008) 

Tidligere trafikkberegninger og -analyser i dette planarbeidet er basert på turproduksjons-

faktor i PROSAM. Vi har funnet det riktig å anvende samme turproduksjonsfaktorer som i 

tidligere beregninger – for enkelt å kunne sammenligne. Disse er:  

Tabell 1 - Turproduksjonsfaktorer kjt/døgn (ÅDT) 

Arealtype Turproduksjon Enhet Merknad 

Kontor 6 100 m2  

Bolig 3,5 Pr bolig Boligstørrelse 100 m2 

Studentboliger 1,8 Pr bolig Boligstørrelse 50 m2 

Forretning 45 100 m2  

Tjenesteyting 6 100 m2  

Industri 3,5 100 m2  
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4.  ENDRET AREALBRUK 
Endret utnyttelse gir endret arealbruk. Det er tatt utgangspunkt i ny arealbruk gitt av 

Kristiansand kommune (Plan- og bygningsetaten 15.10.2014 og 3.12.2014). Område-

inndelingen (soneinndelingen) er den samme som i tidligere trafikkanalyse (ViaNova 

30.06.2011). 

Tabell 2 – Ny arealbruk (BRA m2) i aktuelle områder med endringer 

Arealtype Kv 1 Kv 2-5 Kv 6-9 Kv 10-15 Kv 22 

Kontor 0 7 476 12 522 106 926 10 973 

Bolig 6 512 48 236 13 557 19 886 0 

Forretning 0 8 000 9 200 800 0 

Tjenesteyt 9 811 2 642 0 4 521 0 

Industri 0 0 0 0 0 

Samlet 16 323 66 355 35 279 132 133 10 973 

 

Areal Kv 1 Kv 2-5 Kv 6-9 Kv 10-15 Kv 22 

BRA før *) 15 420 62 347 35 055 132 132 10 972 

BRA etter *) 16 323 66 355 35 279 132 133 10 973 

Økning BRA 903 4 008 224 1 1 
Økning 
prosent 6 % 6 % 1 % 0 % 0 % 
*) Før = BRA i reguleringsplan før økt utnyttelse, etter = BRA i reguleringsplan etter økt 
utnyttelse 

  

5. TRAFIKKTALL (TURPRODUKSJON)  
Turproduksjonen i området endres som følge av endret arealutnyttelse. Det er tatt 

utgangspunkt i ny arealutnyttelse og turproduksjonsfaktorer som angitt over.  

Tabell 3 - Beregnet generert trafikk (ÅDT) i prognoseåret i aktuelle områder etter endret arealutnyttelse 
Kv 1 
Arealtype Areal Faktor Enhet Turprod kjt/d 

Kontor 0 6 100 m2 0 

Bolig 6 512 3,5 100 m2 228 

Forretning 0 45 100 m2 0 

Tjenesteyt *) 9 811 3,8 100 m2 370 

Sum 16 323 
   

598 

   

*) Hensyntatt studentboliger i T2 

Kv 2-5 
     Arealtype Areal Faktor Enhet Turprod kjt/d 

Kontor 7 476 6 100 m2 449 

Bolig 48 236 3,5 100 m2 1 688 

Forretning 8 000 45 100 m2 3 600 

Tjenesteyt 2 642 6 100 m2 159 

Sum 66 355 
   

5 895 
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Kv 6-9 
     Arealtype Areal Faktor Enhet Turprod kjt/d 

Kontor 12 522 6 100 m2 751 

Bolig 13 557 3,5 100 m2 474 

Forretning 9 200 45 100 m2 4 140 

Tjenesteyt 0 6 100 m2 0 

Sum 35 279 
   

5 366 

      Kv 10-15 
     Arealtype Areal Faktor Enhet Turprod kjt/d 

Kontor 106 926 6 100 m2 6 416 

Bolig 19 886 3,5 100 m2 696 

Forretning 800 45 100 m2 360 

Tjenesteyt 4 521 6 100 m2 271 

Industri 0   100 m2 0 

Sum 132 133 
   

7 743 

      Kv 22 
     Arealtype Areal Faktor Enhet Turprod kjt/d 

Kontor 10 973 6 100 m2 658 

Bolig 0 3,5 100 m2 0 

Forretning 0 45 100 m2 0 

Tjenesteyt 0 6 100 m2 0 

Industri 0   100 m2 0 

Sum 10 973 
   

658 

 

Deler av «Tjenesteytingen» i Kv 1 er i realiteten studentboliger. Studentboliger genererer 

noe mindre trafikk enn generell tjenesteyting. Dette er tatt hensyn til i trafikkberegningene. 

Trafikktallene før og etter økt arealutnyttelse kan oppsummeres slik: 

Tabell 4 – ÅDT i prognoseåret for hver sone som grunnlag for trafikkmodell før og etter økt arealutnyttelse 
Trafikk (ÅDT) Kv 1 Kv 2-5 Kv 6-9 Kv 10-15 Kv 22 Sum 

Trafikk før *) 564 5 748 1 530 6 731 453 15 027 

Trafikk etter *) 598 5 895 5 366 7 743 658 20 260 

Økning trafikk 34 147 3 835 1 011 206 5 233 
Økning 
prosent 6 % 3 % 251 % 15 % 45 % 35 % 

*) Før = Trafikk i reguleringsplan før økt utnyttelse, etter = trafikk i reguleringsplan etter økt utnyttelse 

 

Trafikktallene viser fremtidig totaltrafikk. Prognoseåret er ikke kjent. Trafikktallene er basert 

på arealutnyttelse ved fullt utbygd plan. Ved vurdering av trafikkøkning, må dagens trafikk 

trekkes fra. 

Trafikken fordeles på veinettet, dette gjøres i en trafikkmodell (Contram). Timetrafikk i 

kryssene danner grunnlag for kapasitetsberegninger.  
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6. TRAFIKKBELASTNING I KRYSS 
Kapasiteten er beregnet i programmet SIDRA med utgangspunkt i beregnet timetrafikk i 

rushtiden. I dette tilfellet er det ettermiddagsrushet som er dimensjonerende, og 

dominerende trafikkretning er da inn mot området, dvs sydover på Østre Ringvei. 

Kapasiteten på systemet er avhengig av kapasiteten i kryssene. Dette gjelder kryssene:  
1. Østre Ringvei / Ramper E18 
2. Østre Ringvei / Bispegra 
3. Østre Ringvei / Idunsvei-Njordsvei 
4. Østre Ringvei / Stadionveien 

 
Beregningene baseres på kryssløsninger og geometri som fremgår av reguleringsplan-

forslaget av 2014. Planforslaget er i så måte noe endret i forhold til de første planutkast som 

dannet grunnlag for beregningene i 2011. Nå sammenlignes trafikksituasjonen i regulerings-

forslaget før og etter endret arealutnyttelse i flg vedtak i BUS. Det er således to «nye» 

situasjoner som sammenlignes. Før-situasjonen må ikke forveksles med situasjonen i 2011.  

Trafikksituasjonen i kryssene angis med «belastningsgrad» fra 0,00-1,00 (0-100%), der 1,00 

er den teoretiske kapasitetsgrense. I praksis bør ikke krysset belastes mer enn 0,90. Normalt 

angis kryssets belastning som høyeste belastede tilfart. Bortsett fra kryss 1 har vi her valgt å 

fokusere på belastningen i Østre Ringvei. Sideveiene kan være mer belastet, det fremgår av 

diagrammet. 

6.1 Kryss 1, Østre ringvei / Ramper E18 

Eksisterende rundkjøring. Fortsatt regulert som rundkjøring, i utgangspunktet med 2 felt. 

Tabell 5 – Belastningsgrad kryss 1 - rundkjøring Ramper E18 før og etter økt arealutnyttelse 

Situasjon Total trafikk 
kjt/time 

Max kryss 
belastning 

Belastning Østre Ringv 

2-felt 4-felt 

Før 3009 1,28 1,09 0,61 

Etter 3097 1,30 1,09 0,59 
Komplett belastningsdiagram, se vedlegg 

Med planlagt utbygging av Marviksletta blir dette krysset, basert på 2-felts vei og 

rundkjøring, overbelastet i rushtiden (belastningsgrad > 1,0) og uholdbare køsituasjoner vil 

oppstå. Dette gjelder alle tilfarter, men spesielt trafikkstrømmen fra byen ut av tunnelen inn 

på Østre Ringvei (rampe E18-øst). Gjennomsnittlig kølengde her kan bli over 450 m (95% 

percentilen er over 1100 m, dvs at man i 5 % av tiden i rushet får en kø > 1100 m). Det gir 

tilbake blokkering på E18.  

Forskjellen før og etter endret arealutnyttelse (vedtak 05.06.2014) er uinteressant.  
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  Belastningsgrad, 2-felt Ø.Rv., etter full utbygging                  Gjennomsnittlig kølengde, 2-felt Ø.Rv., etter full utbygging 

 

4-felts vei og rundkjøring vil bedre kapasiteten 

betydelig. Det forutsettes 4 felt i Østre 

Ringvei, eget filterfelt mot øst og i tillegg to 

felt inn i øvrige tilfarter. Østre Ringvei vil da 

nesten få halvert belastningsgrad (ca 0,6). 

Men også her er trafikkstrømmen fra byen til 

Østre Ringvei kritisk. Tilfarten overbelastes og 

får en gjennomsnittlig kølengde på 380 m. 

Også trafikkstrømmen fra rampe E18-vest (fra) 

er kritisk i rushtiden (belastningsgrad 0,95), men her er rampelengden over tunnelen så lang 

at det ikke blir tilbake blokkering til E18. 

  Belastningsgrad, 4-felt Ø.Rv, etter full utbygging                       Gjennomsnittlig kølengde, 4-felt Ø.Rv., etter full utbygging 

Hvis kapasiteten i rundkjøringen skal økes ytterligere, må en vurdere andre tiltak – f.eks økt 

diameter, bredere sirkulasjonsareal, flere felt, tilfartskontroll, etc. Effekten av slike tiltak er 

ikke vurdert her. 
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6.2 Kryss 2, Østre ringvei / Bispegra 

Regulert som rundkjøring, i utgangspunktet med 2 felt. 

Tabell 6 – Belastningsgrad kryss 2 - rundkjøring Bispegra før og etter økt arealutnyttelse 

Situasjon Total trafikk 
kjt/time 

Max kryss 
belastning 

Belastning Østre Ringv 

2-felt 4-felt 

Før 3086 1,36 1,20 0,65 

Etter 3167 1,37 1,25 0,68 
Komplett belastningsdiagram, se vedlegg 

Før økt arealutnyttelse, får Østre Ringvei en total belastning i ettermiddagsrushet på ca 2250 

kjt/t (maks belastningsgrad 1,20). Kapasiteten overskrides i rushtiden, tilfarten er over-

belastet og trafikken står.  

Etter økt arealutnyttelse, får Østre Ringvei en total belastning på ca 2340 kjt/t (maks 

belastningsgrad 1,25). Kapasiteten overskrides i rushtiden, tilfarten er overbelastet og 

trafikken står.  

Maks-belastningen i krysset er på sideveien Bispegra. Denne får en trafikkbelastning på ca 

830 kjt/t og en belastningsgrad på 1,37 som er langt over kapasitetsgrensen ved 2-felts 

rundkjøring, både før og etter økt arealutnyttelse på Marviksletta.  

En 4-felts rundkjøring vil ha tilstrekkelig kapasitet, også etter økt utnyttelse (belastningsgrad 

Østre Ringvei 0,68). 

   

  Belastningsgrad, 2-felt Ø.Rv., etter full utbygging           Belastningsgrad, 4-felt Ø.Rv., etter full utbygging 
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6.3 Kryss 3, Østre Ringvei / Idunsvei-Njordsvei 

Regulert som rundkjøring, i utgangspunktet med 2 felt. 

Tabell 7 – Belastningsgrad kryss 3 - rundkjøring Idunsvei-Njordsvei før og etter økt arealutnyttelse 

Situasjon Total trafikk 
kjt/time 

Max 
belastning 

Belastning Østre Ringv 

2-felt 4-felt 

Før 2660 1,26 1,26 0,96 

Etter 2736 1,28 1,28 0,97 
Komplett belastningsdiagram, se vedlegg 

Før økt arealutnyttelse, får Østre Ringvei en total belastning i ettermiddagsrushet på ca 1870 

kjt/t (maks belastningsgrad 1,26). Kapasiteten overskrides i rushtiden , tilfarten er 

overbelastet og trafikken står. Belastningen på sidevegene er akseptabel (< 0,67). 

Etter økt arealutnyttelse, får Østre Ringvei enda større belastning, ca 1940 kjt/t 

(belastningsgrad 1,28), dette er også maksbelastningen i krysset med 2-felts løsning. 

Kapasiteten overskrides i rushtiden, tilfarten er overbelastet og trafikken står. Belastningen 

på sidevegene er akseptabel (< 0,70). 

Selv en 4-felts rundkjøring får en belastning i rushtiden (belastningsgrad 0,97) når området 

er fullt utbygd som overskrider praktisk kapasitet (0,90) og som er helt opp mot teoretisk 

kapasitet – både før og etter økt utnyttelse.  

   

  Belastningsgrad, 2-felt Ø.Rv., etter full utbygging           Belastningsgrad, 4-felt Ø.Rv., etter full utbygging 
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6.4 Kryss 4, Stadionveien 

Regulert som T-kryss med kun høyre sving ut. 

Tabell 8 – Belastningsgrad kryss 4 - Stadionvei før og etter økt arealutnyttelse 

Situasjon Total trafikk 
kjt/time 

Max 
belastning 

Belastningsgrad 

Østre Rv Stadionv 

Før 1714 0,44 0,44 0,04 

Etter 1929 0,51 0,51 0,04 
Komplett belastningsdiagram, se vedlegg 

Det er tidligere (2013) vist at T-kryss med Stadionvei vil kunne klare ca 650 kjt/t i tilfart 

Stadionvei med alle svingebevegelser. 

Etter foreliggende beregninger får tilfarten en belastning < 50 kjt/t både før og etter økt 

utnyttelse. Det gir liten belastningsgrad på Stadionvei (0,04), hvilket gir meget god avvikling. 

Det gir også svært liten belastningsgrad i krysset totalt (0,5).  

Her er ikke nødvendig med 4 felt.  
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7. TRAFIKKBELASTNING PÅ VEINETTET  
Trafikken fordeles på veinettet i Contram-modellen (trafikkmodell). Modellberegningene er 

utført av Cowi i Trondheim, som har Contram-modellen for området etablert fra tidligere. 

Resultatet av trafikkmodellberegningene er ÅDT-belastning på gitte veilenker (de samme 

som tidligere) i hht reguleringsplan av 2014 – før og etter endret utnyttelse i samsvar med 

vedtak i BUS juni 2014: 
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Figur 2 - ÅDT belastning på vegnettet ved full utbygging i hht reguleringsplan av 2014 -  før økt utnyttelse 
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Figur 3 - ÅDT belastning på vegnettet ved full utbygging i hht reguleringsplan av 2014 - etter økt utnyttelse 
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Som følge av økt utnyttelse og økt generert trafikk, øker belastningen på vegnettet. Naturlig 

nok øker trafikken mest på det ytre vegnett mot E18. På øvre del av Østre Ringvei (n.f. kryss 

2) er trafikken stor i utgangspunktet, ca 33.000 ÅDT, og øker til ca 35.000 ÅDT etter økt 

utnyttelse. Fra kryss Idunsvei (kryss 3) og nordover er det påkrevd med 4-felts vei dersom de 

angitte trafikkmengder trafikken skal kunne avvikles tilfredsstillende. 

Også strekningen Østre Ringvei fra Idunsvei til Stadionveien (mellom kryss 3 og 4) blir så 

belastet at 4-felts vei bør vurderes dersom trafikken skal kunne avvikles tilfredsstillende. 

På ny havnevei og ny vei til Marvika, og til dels også Marviksveien mot byen, fremkommer en 

nedgang i trafikken. Det skyldes at kapasitetsgrensen for en 2-felts vei er i ferd med å 

sprenges og det blir avviklet mindre trafikk.  

Trafikktallene som er vist, er fremtidig totaltrafikk. Prognoseåret er ikke kjent. Trafikktallene 

er basert på arealutnyttelse ved fullt utbygd plan. Ved vurdering av trafikkøkning, må dagens 

trafikk trekkes fra. 

8. KONSEKVENSER MED HENSYN TIL TILTAK 
Hvilke trafikkmengder som utløser tiltak, er besvart tidligere («Vurdering av kapasitet i 

kryss», ViaNova 28.05.2013). Disse svarene gjelder fortsatt.  

Økt trafikk som følge av økt arealutnyttelse, vil få konsekvenser for hvilke tiltak som må 

gjennomføres og når tiltaket må gjennomføres. Tidspunktet for når tiltak er påkrevd, kan 

ikke fastsettes så lenge utbyggingstakten ikke er kjent. Men tidspunktet vil sannsynligvis vil 

bli fremskyndet ved økt utnyttelse. Aktuelle tiltak kan være: 

- Utbedring av kryss i Østre Ringvei 

- Etablering av 4 felt på deler av Østre Ringvei 

- Etablering av alternativ atkomst (Havnevei) 

Trafikkbelastningen i øvre del av Østre Ringvei (nord for kryss 3 - Idunsvei) tilsier 4 felt både 

før og etter økt utnyttelse i området. Dette skyldes, i tillegg til økt utnyttelse, også endringer 

som er gjort i planen fra 2011 til utleggelsen i 2014. Dette gjelder  

Ny Havnevei bør, avhengig av kryssløsninger i havneområdet, kunne klare å avvikle trafikken 

i prognoseåret med to felt – også med økt utnyttelse.  

Basert på foreliggende planutkast og gjennomførte beregninger kan en sette opp følgende 

tiltaksliste som en konsekvens av utbyggingen: 
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Tiltak Før økt utnyttelse Etter økt utnyttelse 

Kryss 1 – Rundkjøring og ramper E18 4-felts rundkjøring 4-felts rundkjøring 

Kryss 2 - Bispegra 4-felts rundkjøring 4-felts rundkjøring 

Kryss 3 - Idunsvei-Njordsvei 4-felts rundkjøring 4-felts rundkjøring *) 

Kryss 4 - Stadionvei T-kryss T-kryss 

Østre Ringvei n.f. kryss 1 (Idunsvei) 4 felt 4 felt 

Østre Ringvei n.f. kryss 2 (Stadionvei) 4 felt**) 4 felt**) 

Ny Havnevei 2 felt 2 felt 

 
*) Selv 4-felts rundkjøring i Idunsvei/Njordsvei (kryss 3) er på grensen til kunne avvikle all 
trafikk i rushet ved økt utnyttelse. 
**) Bør vurderes  
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9. REDUSERE TRAFIKKEN? 
Ovenstående er en ren kapasitetsvurdering av hvilke fysiske tiltak som er nødvendig for å 

avvikle trafikken som planlagt utbygging genererer – før og etter eventuell endret 

arealutnyttelse i samsvar med vedtak i BUS juni 2014. 

Oppgradering av kryss og utvidelse til 4-felt er nevnt som tiltak. Bruken av feltene og bruken 

av arealene er ikke diskutert. Det er et betimelig spørsmål om en bør ta opp diskusjonen om 

kapasiteten bør bygges ut for å kunne avvikle all fremtidig biltrafikk til og fra området – eller 

om kapasiteten bør brukes for å tilrettelegge bedre for gående, syklende og kollektivtrafikk? 

For dermed – sammen med restriktive tiltak for biltrafikk – redusere trafikken på veinettet i 

området.  

Området er bynært, lett å sykle i (flatt) og ligger til rette for utvidet kollektivtilbud ved 

omlegging av rutenett/ringruter. Dersom en skulle velge å forbeholde 2 av de 4 feltene til 

kollektivtrafikk, vil de resterende 2 felt ikke kunne avvikle den biltrafikken som området 

genererer. Det vil i seg selv kunne være trafikkdempende, men trafikksituasjonen vil bære 

preg av dårlig avvikling, kødannelser og stillstand. Andre tiltak for redusert bilbruk bør da 

vurderes samtidig. 

Det bør vurderes hvilke tiltak som kan iverksettes for at området skal kunne fremstå som et 

attraktivt bo- og næringsområde som kan bidra til intensjonen om null-vekst i biltrafikken. 
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VEDLEGG 

Trafikkbelastning rushtime (hentet fra Contram) 

Belastningsgrad rushtime (SIDRA beregninger)  
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Kryss Østre Ringvei – Ramper E18 syd, 2 felts rundkjøring 

  

  

Trafikkvolum og belastningsgrad før,         og etter økt arealutnyttelse 

 

 

Kryss Østre Ringvei – Ramper E18 syd, 4 felts Østre Ringvei og rundkjøring 

   

Belastningsgrad før,            og etter økt arealutnyttelse 
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Bispegra, 2-felts rundkjøring – Reguleringsplan Marviksletta 2014 

    

    

Trafikkvolum og belastningsgrad før,   og etter økt arealutnyttelse  
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Bispegra, 4-felts rundkjøring 

     

Belastningsgrad før,     og etter økt arealutnyttelse 
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Idunsvei-Njordsvei, 2-felts rundkjøring – Reguleringsplan Marviksletta 2014 

   

   

Trafikkvolum og belastningsgrad før,   og etter økt arealutnyttelse 
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Idunsvei-Njordsvei, 4-felts rundkjøring – Reguleringsplan Marviksletta 2014 

   

Belastningsgrad før,     og etter økt arealutnyttelse 
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Stadionveien, T-kryss med kun høyre sving ut – Reguleringsplan Marviksletta 2014 

   

   

Trafikkvolum og belastningsgrad før,    og etter økt arealutnyttelse 

 


