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Sweco Norge AS er engasjert av Feste Kapp AS for å bistå med en trafikkanalyse i forbindelse med 
regulering av Thune skole og Eina sportsanlegg. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på 
vegne av Vestre Toten kommune. 

 

Figur 1-1: Planområdets plassering. 

1. Bakgrunn 
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2.1 Planområdet 

 

Figur 2-1: Planområdet. 

 

Veien som går forbi planområdet er rv.4 med fartsgrense 60 km/t i tidsrommet 07-18, se figur 2-2. 
Utenom dette tidsrommet er fartsgrensen 80 km/t. Det er regulert forbikjøringsforbud (Skilt 334) forbi 
planområdet. Det er også skiltet med fareskiltet «Barn» (Skilt 142). Ifølge Håndbok N3001 skal dette 
skiltet ha underskilt 806.161 «Skole» ved skoler, men dette skiltet er ikke satt opp. Det er dobbel 
sperrelinje forbi skolen. Nærmeste tettsted er Eina som ligger ca. 2,5 km vest for Thune skole. 
Omgivelsene for øvrig består av boligbebyggelse og en aluminiumleverandør. Området kan 
karakteriseres som spredt bebyggelse. 

 
1 Håndbok N300 Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt, Statens vegvesen, 2012 

2. Dagens situasjon 
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Figur 2-2: Reguleringer forbi planområdet. 

 

Krysset inn til planområdet er uregulert. 

  

Figur 2-3: Krysset ved Thune skole. (Foto: Statens vegvesens Vegbilder, 2021) 
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Figur 2-4: Grunnkretser med befolkningsdata fra 2019. 

 

Grunnkretser innenfor kartutsnittet i figur 2-4, som inngår i Thunes skolekrets er Billie, Eina sentrum, 
Vesterås, Vadet, Hågår og Mjørlund. Utenfor kartutsnittet har man også grunnkretsene Teiterud (117 
bosatte) og Einastrand (115 bosatte).   
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2.2 Forhold for gående og syklende 
Det er anlagt gang- og sykkelvei parallelt med rv. 4 forbi planområdet, se figur 2-5. Denne går fra Eina 
kirke i sørøst, forbi planområdet og opp mot Eina i nordvest.  

 

 

Figur 2-5: Gang- og sykkelvei langs rv.4 og forbi planområdet. 

 

Det er opparbeidet sykkelparkering ved skolen. Ut ifra gatebilde å bedømme er disse tilrettelagt for 
ca. 30 sykler. 
 

 

Figur 2-6: Sykkelparkering ved skolen. (Kilde: Google Maps, 2019) 
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2.3 Kollektivtilbud 
Rett utenfor planområdet ligger bussholdeplass Thune skole. Bussholdeplassen betjener linje 103, 
som har avgang fire ganger om dagen i retning Hønefoss (én morgen, én formiddag og to 
ettermiddag) og fire ganger om dagen i retning Lillehammer (tre avganger om morgenen og én 
ettermiddag). Linje 406 ankommer Thune skole fra retning Gjøvik fem ganger om dagen (tre om 
morgen, én på formiddag og én på ettermiddag) og avganger motsatt retning tre ganger om dagen 
(tre ganger på ettermiddagen). Totalt 16 avganger per dag sammenlagt for begge retninger.  

Planområdet er godt tilknyttet kollektivtransport med korte gåavstander til bussholdeplass, og ifølge 
tabell 2-1 rangeres planområdets tilgang til kollektivtransport som middels god. 

 

Tabell 2-1: Indeks for tilgang til kollektivtransport på dagtid (Kilde: Prosamrapport 218, Urbanet Analyse) 
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2.4 Trafikkmengder 
Årsdøgntrafikk (ÅDT) tilsvarer den gjennomsnittlige døgntrafikk i begge retninger på en vei over ett år.  
Nasjonal vegdatabank (NVDB) har informasjon om trafikkmengder i nærheten av planområdet på 
veiene i nærheten av planområdet, se figur 2-7. Som figuren viser er det registrert en ÅDT forbi 
planområdet på 4900 kjt/døgn. Av disse utgjør andelen lange kjøretøy 16 %. Tallet har opprinnelse fra 
2020 og er basert på skjønn. Det er dog to nærliggende tellepunkt som nok har blitt lagt til grunn for  
vurderingen. 

 

Figur 2-7: Skjermdump fra Statens vegvesens kartløsning Vegkart. Planområdet og ÅDT uthevet. 

 



 
 

 

Click or tap here to enter text. 10/20 

Utover denne informasjonen har vi også tilgengelig data 
fra to nærliggende nivå1-tellepunkter, som teller 
kontinuerlig. Lokasjonene er vist til venstre på figur 2-8. 
Som beskrevet i figuren er tellepunktet Reinsvoll sør et 
tellepunkt som kun var operativt i en kort periode i mai 
2020. Nærmere sagt fra tirsdag 4.mai til onsdag 12.mai 
2020. Det er også noen registrerte timer på dagen før og 
etter, men det er mellom disse datoene man har registrert 
trafikk i alle døgnets timer. Tellepunktet Mjørlund sør har 
vært operativt siden juli 2018 og frem til i dag. Ved hjelp 
av de kontinuerlige tellepunktene får man en oversikt over 
hvordan trafikken varierer over døgnet. Figur 2-9 viser 
retningsfordeling, trafikkmengde og andel av døgntrafikk 
for morgen- og ettermiddagsrush. Som man kan se av 
resultatene, er det overvekt av nordgående kjøretøy om 
morgenen og sørgående om ettermiddagen. 
Retningsfordelingen er ca. 58-42. Trafikkmengdene er 
størst nord for Eina (og planområdet). Om morgenen 
utgjør makstimen ca. 5-6% av døgntrafikken. På 
ettermiddagen er trafikkmengdene størst, og her utgjør 
makstime ca. 9-10% av døgntrafikken. 

  

Figur 2-9: Retningsfordeling, trafikkmengde og andel av døgntrafikk for morgen- og ettermiddagsrush. 

 

  

Figur 2-8: Nærliggende tellepunkters lokasjon. 



 
 

 

Click or tap here to enter text. 11/20 

2.5 Trafikkulykker 
Kartlegging av trafikkulykker i området er gjort gjennom innhenting fra NVDB for perioden fra og med 
2016 til og med 2020. De registrerte trafikkulykkene er politirapporterte ulykker med personskade. 
Ulykkene må ha inntruffet på offentlig- eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig 
trafikk. Ulykkesdataene inneholder informasjon om sted, tid, type ulykke, involverte, forhold (vær, føre 
etc.) og liknende.  

Tidligere erfaringer viser at det på et generelt grunnlag er noe underrapportering av ulykker, spesielt 
for fotgjenger- og sykkelulykker. Dette gjelder imidlertid generelt, og ikke spesielt for vegnettet ved 
planområdet. 

 

Figur 2-10: Trafikkulykker i området rundt planområdet. 

 

Det har ikke inntruffet noen ulykker i nærheten av planområdet, og basert på dette er det rimelig å 
anta at det ikke er noen spesielle utfordringer knyttet til trafikksikkerhet i dagens situasjon. 

Statens vegvesen definerer et ulykkespunkt som et punkt hvor det har inntruffet minimum 4 
politirapporterte personskadeulykker på 5 år over en strekning på maksimalt 100 m. Mellom de to 
nærmeste ulykkesstedene i Eina sentrum er avstanden i overkant av 300 m. 
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Figur 3-1: Foreløpig prinsippskisse for plassering av nytt sportsanlegg. Planalternativ 1. (Kilde: Feste Kapp AS, 2021) 

 

Det foreslås etablering av en flerbrukshall på 1 725 m2 og kunstgressbane på 72 x 110 m. Den nye 
flerbrukshallen planlegges med en avstand til rv.4 på ca. 30 meter. Det er planlagt 35 
parkeringsplasser ved hallen. Gjennom planforslaget stenges avkjørsel til Einavegen 925 ca. 75 m 
øst for skolens innkjøring, og ny adkomst til eiendommen vil bli via ny parkeringsplass. 

Innenfor hallens vegger er arealene foreslått fordelt på følgende måte:  

3. Planforslaget 
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Tabell 3-1: Flerbrukshallens bruksformål og arealer. 

Formål Størrelse 
[BRA] 

Aktivitetsflate 640 m2 

Kampsport 150 m2 

Klubblokale 100 m2 

Kiosk - 

6 garderober - 

Styrkerom 120 m2 

2 squashbaner - 

Lager 110 m2 

 

 

Figur 3-2: Prinsippmodell av mulig nytt sportsanlegg. (Kilde: GeoPlan 3D AS, X) 
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4.1 Retningsfordeling og produsert trafikk 

4.1.1 Trafikk som utgår 

Det er ingen trafikk som utgår som følger av planforslaget. 

4.1.2 Nyskapt trafikk 

Vi har mottatt informasjon fra sportsklubben om aktiviteten for de ulike idrettene som i fremtiden skal 
benytte flerbrukshallen.  

Turn 

Turn har en aktiv sesong mellom oktober og juni. Altså 9/12 måneder per år. 

Tabell 4-1: Tidspunkt og antall utøvere for turn. 

Tidspunkt Antall utøvere 

Tirsdager  

17:30-18:30 18 turnere 

18:30-19:30 15 turnere 

19:30-20:45 12 turnere 

Onsdager  

18:00-19:15 15 turnere 

19:15-20:30 12 turnere 

 

Vi har antatt at det gjennomsnittlig er to trenere på trening. Dette er beregnet til å produsere en 
yrkesdøgntrafikk (YDT), mandag til fredag på 34 bilturer. Beregnet ÅDT er 25 bilturer. Makstimen er 
beregnet til å være tirsdager 17:00-18:00 og er på 14 bilturer.  

4. Turproduksjon 
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TaeKwonDo 

TaeKwonDo har aktivitet hele året. 

Tidspunkt Antall utøvere 

Tirsdager  

18:00-19:00 20 utøvere 

19:00-20:00 12 utøvere 

Torsdager  

18:00-19:00 20 utøvere 

19:00-20:00 12 utøvere 

 

Utover dette er det egentreninger mandag, onsdag og helg med et snitt på 6 deltakere. Vi antar to 
trenere i gjennomsnitt på treningene. Dette er beregnet til å produsere en yrkesdøgntrafikk (YDT), 
mandag til fredag på 44 bilturer. Beregnet ÅDT er 34 bilturer. Makstimen er beregnet til å være 
tirsdager 17:00-18:00 og er på 22 bilturer. 

 

Allidrett 

Tidspunkt Antall utøvere 

Mandager  

18:00-19:00 30 utøvere 

 

De aktive på allidrett er barn i alderen 4 til 6 år. Her antar vi at det vil være full dekning av andel barn 
som følges av foreldre. Dette foregår nok i all hovedsak ved bruk av bil. Dette er beregnet til å 
produsere en yrkesdøgntrafikk (YDT), mandag til fredag på 12 bilturer. Beregnet ÅDT er 9 bilturer. 
Makstimen er beregnet til å være mandager 18:00-19:00 og er på 30 bilturer. 

 

Fotball 

Aktive måneder fra mai til oktober. 

Herrelag 25 aktive 

2 treninger per uke tirsdag og torsdag 

Hjemmekamp annenhver uke i sesong 

 

Damelag  

For tiden ikke eksisterende. Forventet lik bruk som for 
herrene om det etableres. 

 

Aldersbestemte lag (3 stk) 10 aktive per lag 

2 treninger per uke på hverdager og hjemmekamp 
annenhver uke.  

 

 

Dette er beregnet til å produsere en yrkesdøgntrafikk (YDT), mandag til fredag på 40 bilturer. 
Beregnet ÅDT er 28 bilturer. Makstimen er beregnet til å være mandager 18:00-19:00 og er på 23 
bilturer. 
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Ekstraordinære dager 

I løpet av året vil det være ekstraordinære forhold ved form av arrangementer (fotballturneringer, 
turntrening for alle, gradering i Taekwondo etc.). Dette forekommer i snitt hver sjette uke og har typisk 
mellom 50 og 75 aktive. 

 

Idrett 
Makstime 

YDT ÅDT 
Tidspunkt Bilturer 

Turn Tirsdager, 17:00-18:00 14 34 25 

TaeKwonDo Tirsdager, 17:00-18:00 22 44 34 

Allidrett Mandager, 17:00-18:00 30 12 9 

Fotball Tirsdager/torsdager, 19:00-20:00 23 40 28 

Totalt Tirsdager, 17:00-18:00 36 130 99 

 

Til sammen er det beregnet at ut ifra planlagt bruk, produserer planforslaget en YDT på 130 bilturer 
og en ÅDT på 99 bilturer. Makstimen vil, etter nåværende plan, være tirsdager i perioden 17:00-18:00 
med 36 bilturer. Treningsplaner vil variere, men det er sannsynlig at noen idretter én dag vil 
sammenfalle og skape liknende timetrafikk. 

Utover planlagt bruk vil anlegget sannsynligvis brukes sporadisk. Vi antar at dette vil skape ca. 10 
bilturer daglig på hverdager og i helger, og dette vil etter all sannsynlighet ikke gjøre utslag på 
makstimen. Totalt gir dette beregnet YDT på ca. 140 bilturer og ÅDT på ca. 110 bilturer.  

Når det gjelder en eventuell fremtidig økt bruk av treningsanlegget, er det vanskelig å vite noe om 
hvor stor en slik mulig økning vil bli. Siden det vil være en betydelig usikkerhet  knyttet til dette, er det 
i de videre vurderingene lagt til grunn at dagens planlagte bruk opprettholdes også i fremtiden.    

4.2 Fordeling av trafikk på veinettet 
I henhold til Thune skole fordeler turene seg ca. 75 % til/fra Eina (vest) og ca. 25 % til/fra øst. Rv.4 
vestover fra planområdet antas dermed å få en økning på ca. YDT 100 bilturer og ÅDT 75 bilturer. 
Østover antas å få en økning på ca. YDT 35 bilturer og ÅDT 25 bilturer. Dette tilsvarer en prosentvis 
økning i ÅDT på ca. 2 % vestover og ca. 1 % østover. Dette er nyskapt trafikk for selve planområdet, 
men de aktuelle bilturene avvikles allerede i dag andre steder. Som en konsekvens av planforslaget 
flyttes disse turene til Thune skole; dette gjelder blant annet «fotball-trafikken» som flyttes fra Blille 
idrettsplass til Thune skole. Dette innebærer at trafikkøkningen på rv.4 blir noe mindre enn hva som 
er beregnet.   
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4.3 Vurdering av venstresvingefelt 
Kriterier for venstresvingefelt basert på trafikk i dimensjonerende time i figur 4-1. 

 

Figur 4-1: Kriterier for venstresvingefelt basert på trafikk i dimensjonerende time. Figur 4.6 i Håndbok N1002. 

 

Ut ifra tidligere beskrevne trafikkmengder; herav ÅDT og makstimetrafikk, har vi gjort vurderinger 
rundt behov for venstresvingefelt. Til vurderingene er det benyttet 58/42-fordeling om morgenen, med 
mest trafikk vestover. Om ettermiddagen er det benyttet 43/57-fordeling med mest trafikk østover. 

Tabell 4-2: Trafikkmengder om morgenen og ettermiddagen. 

ÅDT 4900 

Makstimeandel 
døgntrafikk 
morgen 

6% 

Makstimetrafikk 
morgen 

294 

Retning vest 171 

Retning øst 123 

Makstimeandel 
døgntrafikk 
ettermiddag 

10% 

Makstimetrafikk 
morgen 

490 

Retning vest 211 

Retning øst 279 

 

Ut ifra tabellen over har vi oversikt over de typiske makstimene. Om morgenen (kl. 7-9) og på 
ettermiddagen (kl. 15-17) er biltrafikken som svinger til venstre inn på området i tilknytning til 
skoleaktiviteter. Fra skolen har vi fått informasjon om reiser og reisemiddelfordeling. Det er i dag 22 
ansatte på skolen, og alle de ansatte kjører egen bil til skolen. Ved skolen er det i dag 84 elever, 
hvorav ca. 30 går på SFO. Reisemiddelfordelingen for disse er antatt å være som følgende: 

 
2 Håndbok N100 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen, 2021 
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Tabell 4-3: Antatt reisemiddelfordeling for elevene ved Thune skole. 

Går/sykler Buss Drosje Bilpassasjer 

25% 50% 5% 20% 

 

Perioden for når de ulike ankommer til og drar fra skolen varierer en del. SFO åpner 06:30, og barna 
kommer sporadisk fra åpning til 08:00. De ansatte kommer vanligvis mellom 07:30 og 08:30. Drosjer 
ankommer skolen mellom 07:45 og 08:15. Skolen slutter 13:00 eller 14:00. De ansatte drar mellom 
15:00 og 16:00. 

Videre har vi antatt at 75 % av trafikken til skolen kommer fra vest (Eina), og det er denne trafikken 
som utgjør de venstresvingende. Dette gir følgende antall venstresvingende: 

Tabell 4-4: Beregnet antall venstresvingende i morgenrush og ettermiddagsrush. 

Antall venstresvingende 

Morgenrush 

Kl.07-kl.08 4 

Kl.08-kl.09 34 

Ettermiddag 

Kl.15-kl.16 6 

Kl.16-kl.17 4 

  

Om morgenen er timetrafikken på 294 kjøretøy. Cv er beregnet til 34 kjøretøy, som gjør at A + Cr blir 
260 kjøretøy. Dette gir følgende resultat: 

 

Figur 4-2: Behov for venstrevingefelt med trafikkmengder om morgenen. Blå strek illustrerer at fartsgrensen er 60 km/t. 
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Om ettermiddagen er timetrafikken på 490 kjøretøy. Cv er beregnet til 6 kjøretøy, som gjør at A + Cr 
blir 484 kjøretøy. Dette gir følgende resultat: 

 

Figur 4-3: Behov for venstrevingefelt med trafikkmengder om morgenen. Blå strek illustrerer at fartsgrensen er 60 km/t. 

 

Resultatene viser at det ikke er behov for venstresvingefelt hverken for morgenrushet eller 
ettermiddagsrushet. 

Den nyskapte biltrafikken i forbindelse med planforslaget vil forekomme i en periode på døgnet hvor 
timetrafikken er lavere enn i rushperiodene. Det vil ikke være krav om venstresvingefelt. Dette vil 
også være tilfelle selv om den fremtidige bruken av idrettsanlegget skulle øke i forhold til hva som er 
planlagt i dag.   
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5.1 Trafikksikkerhet 
Fartsgrensen forbi planområdet er som nevnt i dag 80 km/t foruten i perioden kl.07-18 hvor 
fartsgrensen er satt ned til 60 km/t. Realisering av planforslaget vil medføre økt aktivitet på området 
etter kl. 18 da aktiviteten i hallen og på kunstgressbanen vil være fra ca. kl.17:30 og utover kvelden. 
Det vil i all hovedsak være barn og ungdom som vil benytte seg av de nye tilbudene. Et aktuelt tiltak 
som kan bidra til å forebygge fremtidige ulykker vil være å innføre fartsgrense 60 km/t uten 
tidsbegrensning, eventuelt øke varigheten på tidsperioden med redusert fartsgrense. Etter vår 
vurdering vil det ikke være behov for øvrige trafikksikkerhetstiltak. 

5.2 Fremkommelighet 
Realiseringen av planforslaget vil ikke medføre avviklingsproblemer siden trafikkøkningen blir liten. 
De nyskapte bilturene vil i hovedsak inntreffe i en periode på døgnet hvor biltrafikken generelt er på et 
lavt nivå. 

5. Trafikale vurderinger 


