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1 Bakgrunn 
Sweco Norge AS er engasjert for å utarbeide en reguleringsplan for pinsemenigheten Sion 

Molde og omegn. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge om et 

eksisterende industribygg til forsamlingslokale. Planområdet har adresse Kometvegen 7 i 

Molde. 

 

Statens vegvesen Region midt har bedt om at det utarbeides en trafikkanalyse for å 

dokumentere de trafikale konsekvensene av tiltaket. Foreliggende notat dokumenterer 

trafikkberegningene som er utført. 

 

2 Beregning av bilturproduksjon 

 

2.1 Metode 

I dagens situasjon er det en bilforhandler med verksted i planområdet. Ved en realisering av 

planforslaget vil bygget bli bygget om til å huse et menighetshus samt en utleiedel med 

kontorlokaler. Trafikkøkning/trafikkreduksjon på vegnettet sammenlignet med dagens situasjon 

blir dermed fremtidig bilturproduksjon fratrukket dagens bilturproduksjon. 

 

Trafikken i dagens og fremtidig situasjon er beregnet ved hjelp av faglig skjønn og erfaringstall 

for bilturproduksjon. 

 

2.2 Arealbruk i dagens situasjon og fremtidig situasjon 

 

Dagens situasjon 

I dagens situasjon er det en bilforretning med verksted på eiendommen. Bygget er på 2298 

kvadratmeter. 

 

Planforslaget 

Planforslaget legger opp til å etablere et menighetshus med 300 sitteplasser. Menigheten ser i 

tillegg for seg at det etableres 6–8 kontorplasser for egne ansatte, tallet avgjøres av om det 

etableres et møterom eller ei. I tillegg til egne kontorarbeidsplasser, planlegges det en utleiedel 

på inntil 400 kvadratmeter kontorer. Vi forutsetter 25 kvadratmeter per ansatt, noe som tilsier at 
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utleiedelen kan huse 400 / 25 = 16 ansatte. Totalt antall kontoransatte blir dermed 8 + 16 = 24. 

Planlagt utnyttelse av eiendommen er oppsummert i  

tabell 1. 

 

Tabell 1 – Arealbruk planforslaget 

 

 

2.3 Bilturproduksjonsfaktorer 

 

Bilforretning 

Det er forutsatt 10 bilturer per virkedøgn 100 m2 bilforretning/verksted. Tallet stammer fra en 

trafikkanalyse vi har utført i Oslo, og datagrunnlaget er fra Møllergruppen. 

 

Bilforretningen er åpen i 9 timer på hverdager og 4 timer på lørdag. Vi antar at størsteparten av 

de ansatte ankommer i største time om morgenen, og drar i største time om ettermiddagen. Det 

vil også være en del kunder som leverer bilen om morgenen og henter den igjen om 

ettermiddagen. Vi velger derfor å forutsette 15 % av YDT i største time om morgenen og 15 % 

om ettermiddagen. Om morgenen forutsettes det med bakgrunn i dette at 70 % av turene går til 

bilforretningen og resten i motsatt retning. Om ettermiddagen forutsettes at 30 % går til 

bilforretningen, og resten i motsatt retning. 

 

Vi forutsetter at ÅDT til/fra tomten utgjør 79 % av YDT. Dette begrunnes med at lørdagen er 

«halv dag», mens det er stengt på søndag. 5,5 åpningsdager per uke tilsvarer 79 %. 

 

Kontor 

For kontor har vi tatt utgangspunkt i rapporten «Erfaringstall for turproduksjon – oppdateringer til 

håndbok 146», utarbeidet av Asplan Viak og Sintef i 2013. Rapporten viser at antall 

bilturproduksjonen kan variere fra 0,2 til 2,6 bilturer per ansatt. Vi velger å bruke en faktor på 

2,0. Dette er noe over midten i intervallet, men ikke det største tallet. Vi begrunner dette med at 

planområdet har bussholdeplass rett i nærheten, og det er dessuten anlagt G/S-veg langs E39 

rett ved planområdet.  

 

I henhold til vanlig praksis er det forutsatt at 15 % av YDT avvikles i største time om morgenen. 

Samme tall er brukt for ettermiddagen. Det er forutsatt at 90 % av turene om morgenen går til 

virksomheten, de resterende 10 % går fra. Om ettermiddagen forutsettes det at 10 % av turene 

går til virksomheten, mens 90 % går fra. Vi forutsetter at kontoret holder stengt på lørdager og 

søndager, og ÅDT utgjør derfor 5/7 = 71 % av YDT. 

 

Menighetshus 

Arealbruksformål

Kontor 24 ansatte

Menighetshus 300 sitteplasser

Størrelse
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Det foreligger lite erfaringsdata for trafikkgenerering fra menighetshus. Trafikkberegningene 

knyttet til dette arealbruksformålet vil derfor være beheftet med betydelig usikkerhet. 

Vanligvis gjennomføres trafikkberegninger ved hjelp av tall for bilturer per døgn per 

kvadratmeter, ansatt, bolig eller lignende. Denne trafikken fordeler seg som regel forholdsvis 

jevnt over uken, dog med noe mindre trafikk i helgene. Et menighetshus vil i mange tilfeller 

være helt tomt, og andre tilfeller fullt. Trafikken vil derfor i større grad være preget av topper enn 

trafikk tilknyttet andre virksomheter. Etter vårt skjønn er det også interessant å se på trafikken 

som produseres de dagene det skjer arrangementer, og ikke bare et jevnt snitt over uken 

(ÅDT). ÅDT er likevel også interessant, siden dette brukes som inngangsdata for 

dimensjonering etter Statens vegvesens håndbøker og i støyberegninger. 

 

Ifølge oppdragsgiver er det vanskelig å anslå hvor ofte lokalene vil bli brukt, noe som blant 

annet skyldes at man ikke vet hvor ofte man får leid ut lokalet til andre enn menigheten. Det er 

antydet at lokalene vil bli leid ut et par ganger i måneden. For trafikkberegningene spiller det 

ingen rolle om lokalene brukes til samlinger i menigheten eller andre foreninger, og vi har 

forutsatt to samlinger per uke. Vi forutsetter at hvert besøk gir 2 personturer, 1 tur til lokalet og 1 

tur fra lokalet. De besøkende vil ankomme menighetshuset til fots, sykkel, med buss eller i bil.  

For å anslå bilandelen har vi tatt utgangspunkt i data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 

fra 2013 og 2014.  Undersøkelsen viser følgende at daglige reiser i «øvrige byer» gjennomføres 

med følgende fordeling: 

• Til fots og sykkel: 26 % 

• Bilfører og bilpassasjer: 68 % 

• Kollektiv og annet: 6 % 

 

Reisemiddelfordelingen over gjelder generelt for alle dagens reiser, og vi har valgt å justere den 

noe. Gjennomsnittlig gjennomføres det 3,33 reiser per dag. Av disse er 1 reise det som kalles 

fritidsreise. I henhold til undersøkelsen er hensikten med 25 % av fritidsreisene å gå tur. Dette 

er altså gangturer uten annet mål enn å gå tur / lufte hunden / trene. Vi velger å fjerne disse 

turene fra regnestykket, og har forutsatt følgende reisemiddelfordeling: 

• Til fots og sykkel: 20 % 

• Bil: 75 % 

• Kollektiv: 5 % 

 

Dette er generelt sett en meget høy bilandel, særlig tatt i betraktning at planområdet ligger rett 

ved en bussholdeplass på E39. 

 

Rapporten «Trafikkmessige konsekvenser ved utbygging av BCC», utarbeidet av Rambøll 

22.10.2008 er en trafikkanalyse skrevet for Stiftelsen Brunstad Stevnested. Brunstad er et 

konferansesenter for Den Kristelige Menighet (Smiths venner) i Stokke i Vestfold. Rapporten 

dokumenterer trafikktellinger som ble gjennomført i forbindelse med arrangementer ved 

stevnestedet. I rapporten henvises det til et gjennomsnitt på 3 personer per bil, og 4 personer 

ved større, landsdekkende arrangementer. I våre beregninger har vi forutsatt 3 personer per bil. 
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Vi antar at arrangementer i menighetshuset vil foregå på kveldstid og i helgene. Av den grunnen 

forutsettes det at ingen trafikk avvikles i største time om morgenen og ettermiddagen. 

 

Beregningsforutsetningene for menighetshuset, ekskludert kontorlokalene, kan oppsummeres 

som følger: 

• Personturer per besøk: 2 

• Andel personer som ankommer i bil: 75 % 

• Personturer i bil per besøk: 2 * 75 % = 1,5 

• Personer per bil: 3 

• Bilturer per besøk: 1,5 / 3 = 0,5 

• Antall arrangement per uke: 2 

• ÅDT/YDT per sete: 0,5 * 2 / 7 = 0,14 

 

Det forutsettes altså at hvert sete gir 0,5 bilturer på dager med arrangement. Med to 

arrangementer per uke, tilsvarer dette gjennomsnittlig 0,14 bilturer per døgn (ÅDT/YDT). 

 

Oppsummering av bilturproduksjonsfaktorer 

Forutsetningene for å beregne biltrafikken i dagens situasjon og fremtidig situasjon, kan 

oppsummeres som vist i tabellen. 

Tabell 2 – Forutsetninger for beregning av biltrafikk 

 

 

2.4 Beregnet biltrafikk 

Med forutsetningene om arealbruk og bilturproduksjon vist tidligere, kommer vi frem til en 

bilturproduksjon som vist i tabellen under. Vi understreker at det for menighetshuset er vist ÅDT 

og YDT i tabellen. Trafikken på dager med arrangement, er omtalt under tabellen. 

Tabell 3 – Beregnet bilturproduksjon i dagens og fremtidig situasjon 

 

Beregningene viser at dagens situasjon har en beregnet bilturproduksjon på YDT/ÅDT 230/181. 

Tilsvarende tall for planforslaget er 90/76. Beregningene viser at biltrafikken vil gå ned som 

følge av tiltaket. 

 

Til Fra YDT-andel Til Fra YDT-andel

Kontor 2 per ansatt 71 % 1.4 per ansatt 90 % 10 % 15 % 10 % 90 % 15 %

Menighetshus 0.14 per sitteplass 100 % 0.14 per sitteplass 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Bilforretning 10 per 100 m2 79 % 7.9 per m2 70 % 30 % 15 % 30 % 70 % 15 %

Arealbruksformål YDT-faktor ÅDT/YDT
Andel om ettermiddagen

ÅDT-faktor
Andel om morgenen

Til Fra Sum Til Fra Sum

Kontor 48 34 6 1 7 1 1 7

Menighetshus 42 42 0 0 0 0 0 0

Sum planforslag 90 76 6 1 7 1 1 7

Dagens situasjon 230 181 24 5 34 10 5 34

Endring fra i dag -140 -104 -18 -4 -27 -10 -4 -27

Arealbruksformål
EttermiddagsrushMorgenrush

ÅDTYDT
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På dager med arrangementer, er beregnet bilturproduksjon for menighetshuset:  

300 sitteplasser * 0,5 bilturer/sitteplass = 150 bilturer. Bilturene til kontorlokalet kommer i tillegg, 

slik at totalt antall bilturer blir 150 + 48 = 198. Dette betyr at det selv på dager med 

arrangementer, vil det bli færre bilturer enn dagens situasjon. 

 

3 Konsekvenser av planforslaget 
Trafikkberegningene viser at planforslaget ikke vil gi en økning i trafikk, men derimot en 

reduksjon i trafikk sammenlignet med i dag. Dette gjelder både på døgnnivå og i rushperiodene. 

Av den grunnen har vi valgt ikke å gjennomføre kapasitetsberegninger. Med tanke på 

dimensjonering og støyberegninger, kan vi si at ÅDT på vegnettet i praksis ikke forandres av 

planforslaget. 

 

I henhold til beregningene gjennomføres det 150 bilturer på dager med arrangement. 

Halvparten av turene går til planområdet, noe som tilsier et behov for 75 parkeringsplasser. Vi 

understreker at det er usikkerhet knyttet til dette tallet, og trafikkberegningene bør ikke brukes 

for å utfordre kommunens P-norm på 0,3 parkeringsplasser per sete, noe som tilsier et krav på 

90 plasser.  


