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Sammendrag
Dette notatet inneholder en analyse som vurderer trafikale konsekvenser ved etablering av en pendelbane
fra Skalltaket i Odda sentrum til fjelltoppen Rossnos.
Det er gjennomført registrering av belegg på offentlige parkeringsplasser i Odda sentrum i juli 2021.
Resultatet viser at det til er 30-50 ledige plasser i sentrum selv på godværsdager med mye turister.
Hardanger lift AS legger for planarbeidet til grunn et forventet årlig besøkstall på 110 000. I de tre
sommermånedene juni, juli og august forventes at passasjertallet pr. måned vil ligge på 20.000 – 30.000. Tar
en videre hensyn til lokale værforhold kan en i snitt regne med både drift og godt besøk i 20 av månedenes
30 dager. Dette gir et forventet besøkstall på en sommerdag på om lag 1500 passasjerer.
Det planlegges videre med drift av pendelbane i minimum 10 timer hver dag, og en gjennomsnittlig reise
med banen er satt til 2 timer fra innkjøring/ parkering til utkjøring. Med jevn trafikkfordeling gjennom dagen
gir dette en teoretisk timetrafikk på 53 kjt/timen i hver retning og behov for 106 parkeringsplasser. Det reelle
behovet rundt en forventet trafikktopp midt på dagen vil ligge noe høyere, anslagsvis et sted mellom 110 og
130 parkeringsplasser.
Det legges til grunn at ledige parkeringsplasser i Odda sentrum kan benyttes av besøkende til anlegget,
anslagsvis 30-40 plasser. Det resterende behovet som må dekkes inn på annen måte planlegges løst ved å
inngå avtaler om bruk av flere mindre tomter nord og øst for Skalltaket, for den største av disse den såkalte
S-tomta like nord for planområdet er det startet opp separat planarbeid for å omregulere til parkeringsformål.
Det er gjennomført en beregning av kapasiteten i kryss mellom Rv.13 og Smelteverkstomta basert på
framskrevne og estimerte trafikktall for 2041. Resultatet av beregningen viser at det ikke vil oppstå
avviklingsproblem i krysset med disse trafikkmengdene. Krysset har i tillegg en reservekapasitet som
indikerer at det vil tåle inntil 40% trafikkøkning utover de beregnede trafikkvolumene.
Kapasiteten i hovedvegnettet i Odda sentrum vurderes som tilstrekkelig for å kunne avvikle både en
etablering av Hardanger lift og en betydelig trafikkvekst.
Trafikken på samtlige hovedveger i Indre Hardanger har svært stor sesongvariasjon med en trafikktopp i juli,
og denne trafikktoppen er lagt til grunn for vurderingene i analysen. Rv. 13 mot sør har en vegstandard som
vil kunne tåle en betydelig trafikkøkning uten at det får store negative konsekvenser for trafikkavviklingen.
Det samme gjelder for nesten hele fv. 49 mot vest, unntaket er den knapt 6 km lange strekningen
Austrepollen-Nordrepollen. Delstrekningen er relativt kort med flere gode møteplasser og de negative
konsekvensene vurderes derfor for å være akseptable.
Den største utfordringen for trafikkavvikling den estimerte trafikkøkningen til Hardanger lift vil gi er for Rv.13
mellom Kinsarvik og Bu. Noen fullgod løsning på utfordringene en har i dette området får en antageligvis
ikke før det blir gjennomført en større vegutbygging. Som avbøtende tiltak i mellomtiden kan det være aktuelt
å vurdere å supplere dagens skyttelanlegg med et tilsvarende anlegg lengre øst.
Samlet sett vurderes konsekvensene etablering av Hardanger lift får for trafikkavviklingen på vegnettet i
Indre Hardanger som akseptabelt.
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1
1.1

Bakgrunn
Formål

Formålet for prosjektet er tilrettelegging for en pendelbane mellom Odda sentrum og fjellet Rossnos 1407
moh. Prosjektet skal styrke Ullensvang kommune og Hardanger som reisemål og skape økt verdiskapning
og sysselsetting i reiselivsnæringen
På Smelteverkstomta i Odda legges det til rette for etablering av stasjon i skalltaket for påstigning, med
tilhørende teknisk anlegg, samt publikumsrettede funksjoner som en videreutvikling av Odda sentrum.
Planen legger opp til oppgradering av området i og rundt skalltaket med byggeareal, gangareal, grøntareal,
vei og parkering. Ved etablering av stasjonen skal det tas hensyn til eksisterende og vernede
bygningsmasse.

1.2

Planområde

Planområdet strekker seg fra deler av smelteverkstomten i Odda sentrum opp mot fjelltoppen Rossnos, som
vist på figur.

Figur 1 Planområde for prosjektet
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2

Trafikksystem – dagens og fremtidig

2.1

Eksisterende veinett i området

Odda sentrum er et viktig trafikknutepunkt i indre Hardanger der Rv 13 som går mellom Røldal og Voss er
koblet sammen med Fv. 49 mot Jondal og Bergen, se Figur 2.
Bergen
Jondal

Utne

Voss
Kinsarvik

Stord
Rosendal

Etne
Haugesund

Røldal
Oslo

Figur 2 Eksisterende veinett rundt Odda.
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Rv 13 har varierende veistandard:






Mot sør og tilkobling til E134 i Jøsendal har den halvdelen som ligger nærmest Odda i hovedsak gul
midtstripe og ca. 6,5 veibredde, mens resten er noe smalere med om lag 5,5 m bredde. Det er
relativt få standardsprang slik at veistandarden på hele strekningen fremstår som rimelig forutsigbar
for trafikantene.
Mot Lofthus i nord er første del ut fra Odda smal med 5-5,5 m veibredde, videre gjennom Tyssedal
er det 6,5 m veibredde og flere tunneler. Deretter kommer et smalt parti med 5,5 m vei, før en
kommer inn på en lengre strekning som i all hovedsak er utbedret frem mot Lofthus. Her er
veibredden mellom 6,5 og 7,5 m, men med korte partier med 5,5 m bredde. På denne strekningen er
det mange standardsprang og på flere delstrekninger er det fremdeles rasfare selv om flere nyere
tunneler og annen rassikring har bedret forholdene en del.
Mellom Lofthus og Bu der Rv 13 møter Rv 7 fra Hardangervidda har Rv 13 lav standard med
veibredde på rundt 5,5 m frem til Kinsarvik og mellom 4,5 og 5,5 m videre til Bu. På den siste
strekningen er det betydelige avviklingsproblemer i sommerhalvåret, og det er satt opp et permanent
skyttelsignalanlegg på den smaleste og mist oversiktlige strekningen.

Strekningen Låtefoss – Kinsarvik langs Rv.13 inngår som del av Nasjonal turistrute Hardanger.
Fv.49 har en gjennomgående god veistandard med 6,5 m veibredde og gul midtstripe nesten hele veien til
Bergen, med unntak av to korte strekninger hhv. like sør og nord for Jondalstunnelen. Nord for tunnelen har
det smale partiet en jevn standard med 5,5 m veibredde frem til fergekaien, mens det sør for tunnelen har
svært varierende veibredde og dårlig linjeføring, der en gammel smal bygdevei med bredde 4 m er utbedret
punktvis til 6,5-7,5 m bredde for å tilrettelegge for møtende trafikk.
Øvrig overordnet veinett i området er Fv.550 fra Eitrheim (Odda) til Utne med ferge til Kvandal og kobling til
fv.79/49 mot Bergen, og Fv. 550 fra Austrepollen til Rosendal og ferge til Stord med kobling til fv.48 mot
Bergen over fergesambandet Årsnes-Gjermundshamn. fv.550 har god standard frem til Utne, men det er
varierende standard på Fv 79 Kvanndal-Norheimsund. Fv.500 har lav standard mellom Austrepollen og
Årsnes med bl.a. et parti med skyttelanlegg og 4-4,5 m veibredde. Fv.48 har varierende standard mellom
Gjermundshamn og Øvre Hålandsdal, deretter god standard mot Bergen.

2.2

Trafikkvolum

Statens vegvesen oppgir følgende trafikkmengder pr. 2020 på veinettet i området.
Tabell 1 Trafikkvolum (ÅDT) i vegnettet pr. 2020, kilde vegkart.no / Statens vegvesen.

Veinr
Rv 13
Rv 13
Rv 13
Rv 13
Rv 13
Fv 49
Fv 49
Fv 49
Fv 49
Fv 500
Fv 48
Fv 550
Fv 550

Lenke/ sted
Låtefoss
Odda sentrum
Odda-Tyssedal
Hovland
Ytre Bu
Odda - Eitrheim
Folgefonntunnelen
Jondalstunnelen
Jondal-Tørvikbygd (ferge)
Gjerde (Austrepollen)
Årsnes-Gjermundshamn (ferge)
Skiparvik (Bleie)
Utne-Kvandal (ferge)
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ÅDT
2374
6200
3000
1286
1154
4800
1343
642
544
883
550
726
201

Andel lange kjt.
9%
5%
7%
12 %
17 %
7%
11 %
16 %
13 %
10 %
12 %
11 %
21 %

Grunnlag for ÅDT
Trafikkdatasystemet
Skjønn
Skjønn
Trafikkdatasystemet
Trafikkdatasystemet
Skjønn
Trafikkdatasystemet
Trafikkdatasystemet
Fergedatabanken
Trafikkdatasystemet
Fergedatabanken
Trafikkdatasystemet
Fergedatabanken
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I denne delen av indre Hardanger har Statens vegvesen kontinuerlige tellepunkt godt plassert langs både Rv
13 og de viktigste fylkesveiene. Sammen med trafikkstatistikk fra fergesambandene gir dette en god oversikt
over trafikkfordelingen i området. I de kontinuerlige tellepunktene er det mulig å hente ut eksakte tall for både
enkeltdøgn og timetrafikk på ulike datoer bakover i tid. Dette er senere i dette notatet gjort for tellepunktet i
Låtefoss for å finne grunnlagstall for beregning av maksimal timetrafikk i juli i Odda sentrum.
Trafikktallene viser at gjennomgangstrafikken inn/ut av Odda sannsynligvis fordeler seg med om lag
halvparten mot E134 i sør, i overkant av ¼ gjennom Folgefonntunnelen på fv. 49 i vest og noe under en ¼
nordover langs Rv 13. Rv 13 går gjennom flere tettsteder langs Sørfjorden slik at en betydelig andel av
trafikken her nok er lokal, i motsetning til fv. 49 som har relativt lite lokaltrafikk øst for Jondalstunnelen. Lave
trafikktall i fergestatistikk viser at fv.550 mot Utne nå i all hovedsak bare har lokal trafikk.
Fergesambandene Jondal-Tørvikbygd og Årsnes-Gjermundshamn har tilnærmet like mye trafikk. Tar en
videre i betraktning at Kvinnherad kommune tilfører mer trafikk over Årsnes enn det Jondal gjør over
fergesambandet der, så er det tydelig at fv.49 nå er det foretrukne valget for gjennomgangstrafikken mellom
Odda og Bergen. Fv.500 har riktignok mer trafikk ved Gjerde i Austrepollen enn fv.49 i Jondalstunnelen, men
mye av dette er nok trafikk mellom Odda og Kvinnherad og gjennomgangstrafikk fra E134 til kommunen. I
tillegg er trafikktallene for 2020 delvis påvirket av bompengeinnkreving i Jondalstunnelen som opphørte
8.7.2020.
Grovt vurdert anslås gjennomgangstrafikken til/ fra Odda å fordele seg slik:




Rv 13 mot sør/ E134 = 50 %
Fv.49 mot vest = 30 %
Rv 13 mot nord/ Rv 7 = 20 %

Det presiseres at det vil være betydelige sesongvariasjoner i trafikktallene, og fordelingen kan forventes å
være noe forskjøvet i sommermånedene. Dette vil bli omtalt nærmere i kapittel 5.1.

2.3

Trafikkulykker

Det er registrert 8 ulykker i Odda sentrum de siste ti årene. Figur 3 viser trafikkulykker registrert i Statens
vegvesen sitt ulykkesregister. Siste ulykke i området ble registrert i 2017.
Grunnet personvernhensyn har Statens vegvesen nå begrenset tilgang til deler av opplysningene i
ulykkesregisteret, deriblant skadegrad på de involverte. På direkte forespørsel kan disse opplysningene
likevel innhentes, men Norconsult vurderer at dette ikke er nødvendig for å gjøre en overordnet vurdering av
trafikksikkerheten i Odda sentrum. I Tabell 2 er opplysninger om ulykkestype, forløp, tidspunkt, vær og
føreforhold for de 8 ulykkene samlet.
I forhold til trafikkvolum i Odda sentrum vurderes ulykkesnivået til å være moderat, og antall
fotgjengerulykker, 3 ulykker på 10 år, vurderes å være svært lavt. Basert på disse ulykkesdataene vurderes
trafikksikkerheten i Odda sentrum til å være god.
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Figur 3 Registrerte trafikkulykker i Odda sentrum 2011-2020, kilde vegkart.no / Statens Vegvesen.
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Tabell 2 Trafikkulykker registrert av Politiet i Odda sentrum i årene 2011-2020, kilde vegkart.no / Statens vegvesen.

Ulykkessted
Type ulykke
Ragdeveien (kv), 30 Utforkjøring
km/t farsgrense
Tyssedalsvegen
(kv) plassområde
like ved Rv. 13
Rv. 13 v/ kryss kv.
Almerket, 30 km/t
fartsgrense
Rv. 13 sør for
Folgefonngata, 40
km/t
Rv. 13 sør for
Opheimsgata, 30
km/t
Rv. 13 v/ Opovegen

Kjøretøy-fotgjenger

Rv. 13 v/ Albert
Peterssons veg

Kjøretøy-kjøretøy

Kjøretøy-fotgjenger

Kjøretøy-kjøretøy

Kjøretøy-kjøretøy

Kjøretøy-kjøretøy

Opovegen på Øyna Kjøretøy-fotgjenger

2.4

Forløp
Enslig kjøretøy
kjørte utfor på høyre
side i venstrekurve
Fotgjenger stod
stille/ oppholdt seg i
kjørebanen
Fotgjenger krysset
kjørebanen på
bortsiden av krysset
Påkjøring bakfra,
utenfor kryss/
avkjørsel
Påkjøring bakfra,
utenfor kryss/
avkjørsel
Påkjøring bakfra
ved høyresving i
kryss
Venstresving foran
kjørende i motsatt
retning
Fotgjenger krysset
kjørebanen og ble
påkjørt av ryggende
kjøretøy

Tidspunkt
12.09.2016, kl
15.30, dagslys

Værforhold og føre
Ukjent/ ikke
registrert

25.01.2016, kl 15,
dagslys

Ukjent/ ikke
registrert

17.01.2015, kl 08,
mørkt

God sikt, nedbør,
+2C, våt bar vei

11.11.2015, kl 11,
dagslys

God sikt, opphold,
+8C, tørr bar veg

30.05.2017, kl 7,
dagslys

God sikt, opphold,
tørr bar vei

29.04.2014, kl
16.40, dagslys

God sikt, opphold,
tørr bar vei

30.08.2017, kl 11,
dagslys

God sikt, opphold,
tørr bar vei

08.07.2013, kl
11.30, dagslys

God sikt, opphold,
tørr bar vei

Forventet trafikkvekst

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 har TØI utarbeidet en rapport nye
framskrivinger for innenlands person- og godstransport, basert på beregninger med transportmodellene
NTM6, RTM og NGM. Framskrivingene gjelder for en situasjon der det ikke innføres nye tiltak eller
virkemidler som påvirker transportetterspørselen i noen spesiell retning.
Ifølge tabell 6.7 i TØIs rapport kan en regne med en årlig vekst i trafikkarbeidet (korte og lange reiser) i
Hordaland fylke på 1,29% i perioden 2018-2030 og 0,89% i perioden 2030-2050.
I analysesammenheng er det vanlig og se på en 20-års periode når en fremskriver trafikk. Med utgangspunkt
i 2021 blir da volumet fremskrevet til 2041, men trafikktallene som legges til grunn for framskrivingen er fra
2020.
For framskriving av trafikk fra 2020 til 2041 benyttes følgende formel:
Trafikkvolum 2041 = Trafikkvolum 2020 * (1,0129^(2030-2020)*1,0089^(2041-2030))
dvs. Trafikkvolum 2041 = Trafikkvolum 2020 * 1,253
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Fremskrevet til 2041 får en da følgende trafikktall når en tar utgangspunkt i Statens vegvesens trafikktall for
2020:
Tabell 3 ÅDT for 2020 og framskrevet ÅDT for 2041, kilde ÅDT 2020 vegkart.no/ Statens vegvesen.

Veinr

ÅDT 2020
Andel lange kjt.
ÅDT 2041
(avrundet)
(avrundet)
Rv 13
Låtefoss
2400
9%
3000
Rv 13
Odda sentrum
6200
5%
7800
Rv 13
Odda-Tyssedal
3000
7%
3800
Rv 13
Hovland
1300
12 %
1650
Rv 13
Ytre Bu
1150
17 %
1450
Fv 49
Odda - Eitrheim
4800
7%
6000
Fv 49
Folgefonntunnelen
1350
11 %
1700
Fv 49
Jondalstunnelen
650
16 %
800 (*
Fv 49
Jondal-Tørvikbygd (ferge)
550
13 %
700 (*
Fv 500
Gjerde (Austrepollen)
900
10 %
1150 (*
Fv 48
Årsnes-Gjermundshamn (ferge)
550
12 %
700
Fv 550
Skiparvik (Bleie)
730
11 %
900
Fv 550
Utne-Kvandal (ferge)
200
21 %
250
(* Betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig trafikkfordeling mellom Fv 49 og Fv 500 grunnet opphør av
bompenger i Jondalstunnelen (Fv. 49) i juli 2020.

2.5

Lenke/ sted

Utbedringsplaner i veinettet

Som omtalt i kap. 2.1 har deler av eksisterende veinett i Indre Hardanger redusert standard. I regjeringens
forslag til Nasjonal transportplan for 2022-2033 omtales Rv 13 Skaret-Sogndal slik:
Rv. 13 Skare–Sogndal, Ullensvang, Ulvik, Sogn og Sogndal kommuner og Voss herad
Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Strekningen er meget rasutsatt. Nye Veier skal
prioritere investeringer som reduserer rasfaren og gir en akseptabel minimumsstandard. Det skal
legges til grunn mest mulig rassikring for hver krone som brukes. Selskapet skal også identifisere
veistrekninger som ikke har akseptabel veistandard. Nye Veier har spilt inn at de legger opp til å
bruke om lag 3 milliarder kroner på strekningen. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til
styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
Rv. 13 på delstrekningen Kinsarvik-Kyrkjenes har Statens vegvesen i 2016 fått godkjent en reguleringsplan
for vegutbedring, men byggearbeid er ikke startet opp. Utover denne foreligger ingen ferdige planer for
større vegutbedringer langs riksveien.
Vestland fylkeskommune har ifølge hjemmesider 3 prosjekt i Hardanger som er under planlegging:






Fv 49 Tokagjelet vest for Norheimsund, her ble kommunedelplan for tunnel forbi Tokagjelet
vedtatt i Kvam og Samnanger kommune i 2020.Planen inneholder to tunnelalternativ med hhv. 2,5
km eller 3,9 km lengde. Finansiering av tiltaket er foreløpig ikke avklart.
Rv 13/ fv. 550 Odda sentrum, prosjekt for bedring av trafikksikkerhet og trafikkavvikling i Odda
sentrum. Mer detaljerte opplysninger om innhold og status er ikke tilgjengelig på VLFK sine
hjemmesider.
Fv 79 Øystese – Ålvik – Granvin, her er det et pågående prosjekt med mindre utbedringstiltak
langs eksisterende vei.
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3

Parkeringstilbud og parkeringsbehov

3.1

Eksisterende offentlig parkeringstilbud

I Odda sentrum ble det i 2019/20 innført avgiftsparkering på kommunale plasser gjennom det kommunalt
eide selskapet Odda parkering AS. Løsningen ble ikke udelt positivt mottatt av alle innbyggerne, og
Ullensvang kommune besluttet etter relativt kort tid å avvikle ordningen. Nå i 2021 er det derfor ingen
avgifter på offentlige parkeringsplasser i Odda, men det er skiltet maksimal parkeringstid på 2 eller 4 timer på
dagtid for en del av plassene. I tillegg er noen av plassene som ligger tett opp til offentlig gate skiltet med
private skilt som reserverer dem for kunder i butikk, gjester på hotell ol.
For å få en oversikt over belegget på tilgjengelige offentlige parkeringsplasser i Odda sentrum ble det
sommeren 2021 gjennomført registreringer av hvor mange ledige plasser det var i de sentrale områdene der
makstid var på minimum 4 timer. Registreringene ble gjennomført systematisk over flere dager med ulike
værforhold, og gjennomført på faste klokkeslett.
Parkering i følgende områder ble registrert:


Allmerket – 131 ordinære plasser samt 6 HC-plasser – Skiltet maksimal P-tid 4 timer



Skulegata/ Bakkegata – 45 ordinære plasser samt 8 HC-plasser – Ingen skiltet maks P-tid
Plasser reservert for kjøreskolebiler eller «reservert hotellets gjester» er ikke tatt med.
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Folgefonngata/ Bustadgata – 75 ordinære plasser samt 4 HC-plasser – Skiltet makstid 4 timer
Plasser merket med privat skilt «Kundeparkering» ved COOP er ikke tatt med




Smelteverkstomta ved skalltaket – 43 ordinære plasser samt 3 HC plasser – Ingen skiltet makstid
Smelteverkstomta ved Ivarshølen – 40 ordinære plasser – Ingen skiltet makstid

Innledningsvis ble det foretatt tellinger av belegg kl. 8, 10, 12, 14, 16 og 18 i de fire registrerte områdene.
Det viste seg at belegget var høyest tidlig på ettermiddagen, og registreringen ble etter hvert avgrenset til kl.
12, 14 og 16. Tellingene ble gjennomført på til sammen 9 dager i løpet av juli 2021. Resultatet er vist i Figur
4, Figur 5, Figur 6 og Figur 7. Parkeringsplassene på Ivarshølen på Smelteverkstomta hadde
gjennomgående lavt belegg (maksimalt 25%), og belegget her er derfor ikke vist i figur.

Belegg på P-plasser Allmerket kl 12, 14 og 16
120,0 %
100,0 %
80,0 %
60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %

Ordinære plasser

HC Plasser

Figur 4 Registrert belegg i % for offentlige parkeringsplasser på Allmerket – kl. 12, 14 og 16 på utvalgte dager juli 2021.
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Belegg på P-plasser Skolegt/Bakkegt kl 12, 14 og 16
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Figur 5 Registrert belegg i % for offentlige parkeringsplasser i Skolegata/ Bakkegata – kl. 12, 14 og 16 på utvalgte dager
juli 2021.

Belegg på P-plasser Folefonngt/Bustadgt kl 12, 14 og
16
100,0 %
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10,0 %
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Figur 6 Registrert belegg i % for offentlige parkeringsplasser i Folgefonngata/ Bustadgata – kl. 12, 14 og 16 på utvalgte
dager juli 2021.
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Belegg på P-plasser Skalltaket kl 12, 14 og 16
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Figur 7 Registrert belegg i % for offentlige parkeringsplasser ved Skalltaket – kl. 12, 14 og 16 på utvalgte dager juli 2021.

Registreringene viser at parkeringsplassene på Allmerket har gjennomgående høyt belegg i juli, spesielt på
godværsdager. Samtidig er det ledig kapasitet i de to andre områdene i sentrum, hvor det er 30-50 ledige
plasser på samtlige registreringsdager. På Smelteverkstomten er det også godt med ledige plasser alle
dager.

3.2

Privat parkeringstilbud i nærheten av planområdet

På smelteverkstomta er det planlagt eller under etablering privat parkeringstilbud med betydelig kapasitet.
COOP har under oppføring et butikkbygg på Smelteverkstomta med 60 parkeringsplasser på gateplan og 54
plasser i parkeringskjeller, ref. F1/PP6 i Figur 8.
Rema 1000 har under oppføring et butikkbygg på Smelteverkstomta med 47 parkeringsplasser på gateplan
og 24 plasser i parkeringskjeller, ref. BFK1/PP5 i Figur 8.
I gjeldende reguleringsplan for smelteverkstomta er det i tillegg satt av areal til parkeringsplasser i områdene
PP2, PP3 og PP4. Disse er ikke ferdig opparbeidet for parkering, men er delvis tatt i bruk for formålet. PP2
og PP3 har private eiere, mens PP4 er eid av Ullensvang kommune.
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Figur 8 Gjeldende reguleringsplan for Smelteverkstomta, kilde kommunekart.no.
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3.3

Forventede besøkstall og fordeling på transportmidler

Hardanger lift AS legger for planarbeidet til grunn et forventet årlig besøkstall på 110 000. Dette er i samme
størrelsesorden som Loen Skylift har oppnådd med nær 116.000 passasjerer i beste driftsår til nå (2018).
Fordelingen av antall besøkende året gjennom vil påvirkes av flere faktorer. Trafikken forventes å være
betydelig større i sommermånedene juni, juli og august enn i resten av året. En annen påvirkningsfaktor er
været, da besøkstallene vil kunne bli svært forskjellige mellom en godværsdag og en regnværsdag, og i
tillegg vil en kunne få enkeltdager uten drift grunnet vanskelige vindforhold.
I de tre sommermånedene juni, juli og august forventes det at passasjertallet pr. måned vil ligge på 20.000 –
30.000. Tar en videre hensyn til lokale værforhold kan en i snitt regne med både drift og godt besøk i 20 av
månedenes 30 dager. Dette gir et forventet besøkstall på en sommerdag på om lag 1500 passasjerer. Dette
er ikke et gjennomsnittstall siden dager med driftsstans eller lavt belegg grunnet værforhold er holdt utenom,
men et tall som representerer det en forventer å kunne oppnå en sommerdag i ferietiden med godt vær.
Enkelte driftsdager kan få noe høyere besøkstall når større turistgrupper ankommer, men det forutsettes at
disse reiser med buss eller båt (ciderbåten el.), og dermed ikke vil påvirke trafikkvolum og parkeringsbehov i
særlig grad.
For videre beregninger av trafikkmengde og parkeringsbehov er derfor 1500 besøkende pr dag lagt til grunn.
Av reisevaneundersøkelsen som Transportøkonomisk Institutt (TØI) utarbeidet for NTP i 2013/14 fremgår
det at 53% av fritidsreisene i Norge foregår med bil. Denne andelen er nok noe høyere i distriktene enn i de
større byene, og som et konservativt anslag er det derfor lagt til grunn at 2/3 (66%) av de besøkende til
Hardanger lift kommer til området i bil (personbil, bobil mv.). I den samme reisevaneundersøkelsen fremgår
det også at antall gjennomsnittlig antall reisende pr. kjøretøy for fritidsreiser er 1,86.
Med 1500 besøkende på en god sommerdag gir dette følgende antall besøkende kjøretøy pr dag:


1500*0,66/1,86 = 530 kjt/ døgn

Hver av disse besøkende kjøretøy vil utføre to turer slik at bilturproduksjonen disse dagene blir 1060
kjt/døgn.
De resterende besøkende til Hardanger lift vil fordele seg mellom flere ulike transportformer. Noen vil gå eller
sykle fra hotell, annen overnattingsmulighet i området, fra kai eller fra privat bopel. Andre vil benytte offentlig
kommunikasjon (buss), mens en del vil komme som grupper i turbusser. Det er vanskelig å fastslå
fordelingen mellom disse ulike reisemåtene eksakt, men som et konservativt anslag legges til grunn at 50%
av denne gruppen kommer i turbusser. Videre antas at disse bussene har et gjennomsnittlig belegg på 30
passasjerer (ca. 50 % av kapasiteten i en stor moderne turbuss).
Antall turbusser på en god sommerdag vil da bli:


500*0,5/30 = 8,3 busser/ døgn, som gir 17 bussturer pr. døgn

For å ta høyde for variasjon i størrelsen på turistgruppene fra dag til dag legges det til grunn at inntil 12
busser kan ankomme samme dag noe som gir 24 bussturer/døgn, og dette benyttes som dimensjonerende
tall for buss pr døgn.
Driftstiden/ åpningstiden for Hardanger lift er ikke endelig fastsatt, men det legges til grunn at denne vil bli
minimum 10 timer i døgnet. Reisetiden fra nedre til øvre stasjon vil bli på 7-10 minutter, mens lengden på
oppholdet på øverste stasjon vil variere en del mellom de besøkende. Det legges ikke opp til tilrettelagte
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turstier fra toppen grunnet hensyn til nærliggende Hardangervidda nasjonalpark, men det planlegges et
spisested på toppen.
For besøkende vil reisen da bestå av tur opp, opphold på toppen med et mulig besøk i spisested, og tur ned,
og dette anslås som et gjennomsnitt til å ta 2 timer. Med en jevn fordeling av besøkende innenfor
åpningstiden betyr dette at timetrafikken vil ligge på:


530/10 = 53 kjt/timen i hver retning, noe som tilsvarer 106 kjt/time totalt.

Nå vil nok ikke trafikken fordele seg jevnt utover hele driftstiden på anlegget, og for å ta høyde for
trafikktopper bør maksimal timetrafikk settes noe høyere. Trafikktoppen til/fra banen vil trolig komme midt på
dagen, mellom 12 og 15, da mange besøkende både er på vei inn og ut samtidig.

3.4

Beregning av parkeringsbehov

Med utgangspunkt i et gjennomsnittlig trafikkvolum på 53 kjt/timen og et gjennomsnittlig opphold for
besøkende på 2 timer vil et anslag på det teoretiske parkeringsbehovet for personbiler ligge på:


53 * 2 = 106 parkeringsplasser

Det reelle behovet rundt en forventet trafikktopp midt på dagen vil ligge noe høyere, anslagsvis et sted
mellom 110 og 130 plasser.
Parkeringsregistreringen som ble utført sommeren 2021 viser at det på fine sommerdager er mellom 30 og
50 ledige plasser i nærliggende områder i Odda sentrum, og at det er om lag 20 ledige plasser ved
skalltaket. Det legges til grunn at deler av denne kapasiteten kan benyttes av besøkende til anlegget,
anslagsvis 30-40 plasser. Det resterende behovet som må dekkes inn på annen måte blir da 80-90 plasser.
For busser er det lagt til grunn inntil 12 busser pr døgn, og med en rimelig jevn fordeling i driftsdøgnet gir
dette behov for 3 parkeringsplasser for turbuss. Det forutsettes at bussene her kjører inn og setter av de
reisende ved anlegget og deretter kjører ut og parkerer på annen lokasjon. På avtalt tidspunkt kjører bussen
inn igjen for å hente de besøkende. Av og påstigning kan løses ved kollektivterminalen, men dette må
avklares med eier av terminalen. Hardanger Lift AS har intensjonsavtale med eier av nærliggende
bobilcampingplass og vil disponere nødvendig areal for oppstilling av turbussar på dette arealet. Behovet
kan sikres gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanforslaget.

3.5

Mulige parkeringsløsninger

For å løse det estimerte parkeringsbehovet på 80-90 plasser er det vurdert flere ulike alternativ. I gjeldende
reguleringsplan for Smelteverkstomta er det satt av flere områder til parkering, noen av disse områdene er
på offentlig grunn, mens andre er privat. Det er to av disse områdene som kan være aktuelle for Hardanger
lift: PP4 Ivarshølen og sørligste halvdel av PP3.
For å løse behovet trengs det i størrelsesorden 40 plasser til, og det er derfor startet opp et separat
planarbeid med å omregulere den såkalte S-tomta som ligger nord i planområdet IL-1 til parkeringsformål.
Denne tomten vil kunne gi 44 plasser, se Figur 9
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Figur 9 Oversikt over mulige parkeringsløsninger for Hardanger lift, hvilke av disse som kan/ vil bli realisert er ikke
avgjort.

Endelig avklaring av hvordan parkeringsbehovet for Hardanger lift skal løses, vil bli tatt på et senere
tidspunkt. Dersom noen av områdene som er omtalt her ikke kan benyttes kan det være mulig å inngå
avtaler med andre private grunneiere i området. Behovet kan sikres gjennom rekkefølgekrav i
reguleringsplanforslaget.
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4
4.1

Trafikkvurdering – Odda sentrum
Estimering av fremtidig trafikk til/fra planområdet
Trafikk til/fra Smelteverkstomta

Som en del av arbeidet med reguleringsplanen for Smelteverkstomta ble det utarbeidet et notat som
omhandler trafikkgrunnlaget. Notatet ble utarbeidet av Norconsult og er listet opp som ett av flere vedlegg
under den politiske behandlingen av reguleringsplanen. I notatet er det gjort et estimat av eksisterende og
fremtidig trafikkproduksjon (ÅDT) for adkomstvei for sørlige del av smelteverstomta, se Tabell 4.
Tabell 4 Estimat av eksisterende og framtidig trafikkproduksjon (ÅDT) for adkomstveg til/fra sørlige del av
smelteverkstomta, Notat «Trafikkgrunnlag Odda smelteverk» – Norconsult v/Ivar Kalkvik 09.04.2015.

Bygg
Ovn 3/Besøkssenter
Smia
Skalltaket
Cyanamiden/siloen mm
Nytt bygg
Nytt bygg
Nytt bygg
Næringsbygg
Forretningsbygg
Fagforeningsbygget
Næringsbygg
Næringsbygg
Næringsbygg
Nytt bygg
Lindehuset
Ingen
Nytt hotell
Næringsbygg/SINDARK/Trafo
Framtidig Busstasjon

Byggeområde
ABA 3/ FKT 12
ABA 4
ABA 5
ABA 6
BFK 08
BFK 09
BFK 10
BFK 12 / IL 1
F
FKT 07
FKT 09
FKT 10
FKT 11
FKT 13
FL
Friluftsliv/Elvestien
HN
IL 2
KH
Sum

I DAG
FRAMTID
Kvardag Arr Kvardag Arr
0 0
100 500
0 50
5 100
50 1000
0 3000
0 0
10 1000
0 0
20
‐
0 0
20
‐
0 0
20
‐
2 10
20
‐
70 150
1000 3000
1 ‐
1 10
0 ‐
10
‐
0 ‐
10
‐
0 ‐
10
‐
0 ‐
10 0
0 200
2 200
5 50
10 100
0 0
20 200
20 50
50 100
0 ‐
10 50
148
1328

Estimatet viser en fremtidig ÅDT på i overkant av 1300 på en fremtidig hverdag for adkomstveien. Det
fremgår ikke av notatet hvilket år dette estimatet gjelder for, men det er lagt til grunn at en full utbygging iht.
reguleringsplanen for området er gjennomført. Som det fremgår av tabellen er det også lagt til grunn at
Skalltaket ABA5, ikke genererer trafikk i hverdagssituasjonen, bare under arrangement.
Ved etablering av nedre stasjon for Hardanger Skylift under skalltaket vil denne forutsetningen av naturlige
årsaker endres. For denne analysen legges det til grunn at trafikk til/fra Hardanger lift vil komme i tillegg til
estimert trafikk i reguleringsplanen.

rapp_trafikk- og parkeingsanalyse hardanger lift.docx

2021-09-30 | Side 20 av 36

Trafikk- og parkeringsanalyse for pendelbane til Rossnos i Odda
Oppdragsnr.: 52100957 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01

For å kunne gjennomføre kapasitetsberegninger av kryss er en avhengig av å ha tilgang på trafikktall for den
timen i døgnet en forventer mest trafikk. Ifølge erfaringstall fra Statens vegvesens håndbok V713:
«Trafikkberegninger» utgjør makstimetrafikken fra boligformål vanligvis ca. 16% av beregnet ÅDT, industri
og kontorvirksomhet ca. 22%, mens handel ligger på 17%. Smelteverkstomten er regulert til flere ulike
formål, men det er handelsvirksomhet som vil utgjøre det største trafikkvolumet på hverdager jf. oversikt i
tabell1. Samlet trafikkmengde i makstimen for regulerte formål anslås derfor til å være 17% av ÅDT = 226
kjøretøy.
Et annet forhold som en også må ta stilling til for å kunne foreta en kapasitetsberegning av krysset er hvor
stor andel av trafikantene inn og ut av området som svinger til/fra nord og sør i Rv. 13. Den relativt sentrale
beliggenheten for området indikerer at denne fordelingen kan være rimelig jevnt. Men krysset ligger like sør
for rundkjøring mellom Rv. 13 og fv.49, slik at det er grunn til å forvente at andelen som kjører nordover/
kommer fra nord er noe høyere enn de som kjører sørover/ kommer fra sør. Som et konservativt anslag
settes derfor fordelingen til 60% til/fra Rv 13 nord og 40% til/fra Rv 13 sør.
Til sist må det også vurderes om det går like mye trafikk inn i området som ut i ettermiddagsrushet. Her vil
type virksomhet som etableres være styrende, et forretningsbygg, besøkssenter ol vil ha rimelig jevn
fordeling, mens et nærings- eller kontorbygg typisk vil gi vesentlig mer trafikk ut mot overordnet vegnett i
ettermiddagsrushet. Som det fremgår av tabell 4 så utgjør trafikk til næringsbygg anslagsvis 10-15 % av total
trafikk til området, slik at dette i mindre grad vil påvirke fordelingen inn/ ut. Samtidig vil det være trafikk ut av
sidearm som kan skape de største avviklingsproblemene i kryss regulert med forkjørsrett. Som et
konservativt anslag settes fordelingen av trafikken i ettermiddagsrushet derfor til 45 % inn i området og 55 %
ut av området

Trafikk til/fra Hardanger Skylift
Som det fremgår av kap. 3.3 så er anslått trafikkmengde basert på jevn fordeling gjennom dagen estimert til
53 kjt i timen per retning. Parkeringsløsningene som forutsettes innebærer imidlertid at ikke alle besøkende
vil parkere på Smelteverkstomta, om lag 30% vil finne parkeringsplasser i andre områder i sentrum. Men
noen av disse vil sannsynligvis likevel kjøre inn og ut til Smeltverkstomta mens de ser etter ledig parkering
eller ønsker å sette av eller plukke opp passasjerer. Samtidig vil ikke trafikkfordelingen bli jevn gjennom
dagen, det vil oppstå trafikktopper, da mest sannsynlig midt på dagen i forkant av ettermiddagsrushet.
Selv om det forventes at trafikktoppen til/fra banen antas å komme mellom 12 og 15 vil trafikktoppen for
annen trafikk komme noe senere i ettermiddagsrushet mellom 15 og 17, og denne trafikken utgjør det
største volumet. Når det skal utføres kapasitetsberegninger for makstimen for kryss med Rv 13 er det derfor
trafikktallet for ettermiddagsrushet som er relevant.
Det er flere faktorer her som både kan trekke timetrafikk for banen i ettermiddagsrushet opp og ned. I slike
situasjoner bør en legge til grunn tilnærming der de faktorene som trekker opp vektes høyere enn de som
trekker ned. Som et konservativt anslag settes derfor timetrafikk til/ fra banen i ettermiddagsrush til 70
kjt/timen i hver retning.
Fordeling av trafikk fra Hardanger lift i nordlig og sørlig retning på Rv 13 vurderes til å være lik som annen
trafikk til/fra området, 60% til/fra Rv 13 nord og 40% til/fra Rv 13 sør, Når det gjelder fordeling av trafikk inn/ut
av området kan en ha en liten overvekt av trafikk ut siden trafikktoppen til Hardanger lift forventes i forkant av
ettermiddagsrushet, men samtidig er det lagt til grunn et konservativt anslag som skal ivareta trafikktoppen.
Denne fordelingen settes derfor til 50 % inn i området og 50 % ut av området.
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Trafikkutvikling Rv. 13 i Odda sentrum
Når en vurderer utviklingen av trafikktall i en fremtidig situasjon benyttes ofte en metode der trafikkmengden
framskrives med samme faktorer som legges til grunn for arbeidet med Nasjonal Transportplan. Disse
faktorene er tilgjengelig fylkesvis etter fylkesinndeling fra før 2020, og for Hordaland forventes en betydelig
trafikkvekst, spesielt i perioden frem til 2030. Slik framskriving av trafikk er utført i kap. 2.4.
En betydelig andel av næringsvirksomheten i Hardangerområdet er basert på turisme, og dette gjelder i
høyeste grad for Ullensvang og delvis også for Odda. Denne reiselivsaktiviteten skaper økt trafikk, men
mesteparten av denne trafikken konsentreres i noen hektiske sommermåneder. Statens vegvesen har
etablert to kontinuerlige tellepunkter rundt Odda, ett i Rv. 13 ved Låtefoss, og ett i Fv. 49 ved munningen av
Folgefonntunnelen. Ved å sammenligne to tilfeldige ukedager i juli og september 2019 kan denne
sesongvariasjonen påvises, se Figur 10 og Figur 11.

Figur 10 Døgnvariasjon i trafikkvolum for 10. juli (gul søyle) og 10. september (blå søyle) 2019 i Rv 13 v/Låtefoss, kilde
Vegvesen.no/trafikkdata.
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Figur 11 Døgnvariasjon i trafikkvolum for 10. juli (gul søyle) og 10. september (blå søyle) 2019 i fv.49
v/Folgefonntunnelen, kilde Vegvesen.no/trafikkdata.

Dessverre er det ikke tilgjengelig kontinuerlige måledata for Rv. 13 gjennom Odda sentrum. Grunnet den
pågående Covid 19-pandemien vil ikke trafikktellinger utført i 2021 være representative for en normal
sommerdag. Trafikken langs Rv 13 som passerer gjennom krysset til Smelteverkstomta vil i
sommermånedene bestå av to hoveddeler: turist- og gjennomgangstrafikk, og lokaltrafikk. For den
førstnevnte kategorien er det mulig å hente ut rimelige representative tall fra Statens vegvesens sitt
målepunkt ved Låtefoss. Dette fordi en svært høy andel av trafikken som passerer punktet ved Låtefoss
også vil passere gjennom denne delen av Odda sentrum.
Tabell 5 Registrert maksimal timetrafikk (15-16) ved Låtefoss i juli 2019, kilde Vegvesen.no/trafikkdata.

Uke 26
Uke 27
Uke 28
Uke 29
Snitt pr.
ukedag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

396

358

373

403

502
544
544
496

409
476
478
430

460
520
494
462

532
594
530
515

Fredag
460
533
533
526
513

Lørdag
393
464
546
474
469

Søndag
550
595
486
305
408

Som et avrundet snitt settes maksimal timetrafikk for turist- og gjennomgangstrafikk til 500 kjt på en hverdag.
Dette estimatet omfatter da ikke en fremtidig trafikkvekst knyttet til videreutvikling av reiselivet i området,
men denne veksten vil hensyntas ved framskriving av timetrafikk til slutt.
For lokaltrafikkens del har en bare de generelle ÅDT-tallene på strekningen å forholde seg til, og disse
inneholder også turist- og gjennomgangstrafikken, men her er denne fordelt jevnt utover hele året. Ved
Smelteverkstomta oppgir Vegkart.no en ÅDT på 6200 (2020), mens den oppgis til 2374 (2020) ved Låtefoss.
Legges samme forutsetning om at turist/ gjennomgangstrafikken passerer begge punkt til grunn så kan en
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svært forenklet anslå lokaltrafikken til å utgjøre en ÅDT på ca. 6200 – 2374 = 3826. I vintermånedene er nok
dette tallet for lavt fordi turist/ gjennomgangstrafikken da er lavere enn for årsgjennomsnittet. Tilsvarende er
dette tallet sannsynligvis litt for høyt for sommermånedene, spesielt i juli da det er færre lokale arbeidsreiser.
Som et konservativt anslag settes lokaltrafikken til å utgjøre en ÅDT på 3800 også i sommermånedene.
Statens vegvesen har utviklet metodikk for å beregne ÅDT på grunnlag av trafikktellinger som er gjennomført
over kortere tidsrom. I Hb V714 «Veileder i trafikkdata», vedlegg 3 er det gjengitt flere sett med
variasjonskurver for ulike veityper som benyttes som del av grunnlaget for beregning av ÅDT. Data fra disse
kurvene kan også benyttes motsatt vei, til å estimere maksimal timetrafikk ut ifra kjent ÅDT.
Den veitypen er beskrevet i Hb V714 som ligger nærmest opp andelen av lokaltrafikk i Rv 13 er:
M1 – By/-boliggate (Samleveg med arbeidsreiser)
Døgnvariasjonen oppgis i tabell som prosentvis andel av døgntrafikken pr time. I tabellen oppgis en
prosentsats for makstimen i morgenrushet på 6,0%, mens ettermiddagsrushet har en makstime med 8,3%
av døgntrafikken. Legges denne trafikkfordelingen til grunn for lokaltrafikken med ÅDT på 3800, kan
maksimal timetrafikk for lokaltrafikken i ettermiddagsrushet estimeres til 315 kjøretøy.
Samlet blir da estimert maksimal timetrafikk for en ukedag i juli: 500 (turist/ gjennomgangstrafikk) + 315
(lokaltrafikk) = 815 kjøretøy
For å kunne benytte trafikktallene til en kapasitetsberegning av kryss må det også tas stilling til hvordan
trafikken fordeler seg i de to kjøreretningene. For lokaltrafikkens del vil fordelingen i stor grad være avhengig
av hovedpendlerretning i området. Sør for Odda sentrum går denne sørover i ettermiddagsrush. Statens
vegvesens håndbok V713 anbefaler en at en fordeler trafikken mellom mot og med rushretning med
forholdet 33/ 67 % når en eksakt retningsfordeling ikke er kjent.
Når det gjelder turist/ gjennomgangstrafikken så viser trafikktallene fra de kontinuerlige målepunktene på Rv
13 og Fv.49 at denne fordeler seg temmelig likt på kjøreretningene om ettermiddagen. For denne trafikken
settes derfor fordelingen til 50% i hver retning. Retningsfordelt trafikk i makstimen om ettermiddagen er
estimert i tabell:
Tabell 6 Estimert retningsfordelt timetrafikk i ettermiddagsrush Rv. 13 ved kryss til Smelteverkstomta i 2020

Rv. 13 i ettermiddagsrush
v/kryss til Smelteverkstomta

Timetrafikk begge
retninger

Timetrafikk retning
sørover

Timetrafikk retning
nordover

Lokaltrafikk

315

211

104

Turist/ gjennomgangstrafikk
Samlet trafikk

500
815

250
461

250
354

I kapittel 2.4 omtales en metode for å framskrive trafikk basert på TØIs trafikkprognoser som benyttes i NTP.
Basert på forventet vekstfaktor i Hordaland kan følgende formel benyttes:
Trafikkvolum 2041 = Trafikkvolum 2020 * 1,253
Legges denne trafikkveksten til estimert retningsfordelt timetrafikk for krysset gir det følgende resultat:
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Tabell 7 Estimert retningsfordelt timetrafikk i ettermiddagsrush Rv. 13 ved kryss til Smelteverkstomta fremskrevet til 2041

Rv. 13 i ettermiddagsrush
v/kryss til Smelteverkstomta

Timetrafikk begge
retninger

Timetrafikk retning
sørover

Timetrafikk retning
nordover

Lokaltrafikk

395

265

130

Turist/ gjennomgangstrafikk
Samlet trafikk

625
1020

315
580

315
445

Usikkerhet i grunnlaget for trafikkberegningene
Det vil alltid være en hvis grad av usikkerhet knyttet til estimat og beregning av fremtidig trafikk i et område.
Usikkerheten kan ha flere årsaker, den kan være koblet opp mot generell samfunnsutvikling med endring av
mobilitet og fordeling av trafikk på ulike reisemidler, og den kan være av mer lokal art koblet opp mot
omfanget av utbygging og etablering av ny næringsvirksomhet.
I denne analysen benyttes en kombinasjon av framskriving av tallmateriale fra Statens vegvesen og
beregninger basert på erfaringstall, estimat hentet fra en tidligere gjennomført trafikkanalyse, og estimat gjort
på grunnlag av Hardanger lifts forventede besøkstall. I tillegg er det foretatt en del antagelser mht.
retningsfordeling og fordeling på ulike svingebevegelser i krysset. For det sistnevnte hadde det vært ønskelig
å ha et noe bedre grunnlag tilgjengelig i form av trafikktellinger. Den spesielle situasjonen en har i 2021
grunnet Covid 19 pandemien gjør det imidlertid vanskelig å få utført tellinger som kan gjenspeile
normalsituasjonen.
Underveis i analysen er det ved de vurderingene som det er knyttet størst usikkerhet til, valgt å benytte en
konservativ tilnærming der en velger faktorer eller verdier som vil gi størst utslag mht. trafikkbelastningen.
Samlet sett antas dette å ville medføre at det er større sannsynlighet for at resultatet av analysen viser for
høy fremtidig trafikkbelastning enn for liten.

4.2

Kapasitetsberegning for kryss med Rv 13

I kapittel 4.1.1 er det redegjort for hvilke trafikkmengder full utbygging av reguleringsplanen for
smelteverkstomta forventes å gi, og i kapittel 4.1.2 er det redegjort for forventet trafikk til/fra Hardanger lift. I
begge tilfeller er dette spesifikke tall for en fremtidig situasjon for et avgrenset område. I slike tilfeller vil det
ikke være korrekt å fremskrive tallene etter TØIs prognoser fordi denne metoden baserer seg på generell
trafikkutvikling i et større område.
Forventet timetrafikk i ettermiddagsrush ved full utbygging av Smelteverkstomta og Hardanger lift er
oppsummert i Tabell 8.
Tabell 8 Estimert retningsfordelt fremtidig timetrafikk i ettermiddagsrush i arm fra Smelteverkstomta

Smelteverkstomta i Estimert
ettermiddagsrush samlet
trafikk
Trafikk ved full
226
utbygging av
reguleringsplan
Trafikk til Hardanger 140
lift
Samlet trafikk
366
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Fra
Smelteverket
mot Rv 13 sør
50

Fra
Smelteverket
mot Rv 13 nord
74

Fra Rv 13 sør
mot
Smelteverket
41

Fra Rv 13 nord
mot
Smelteverket
61

28

42

28

42

78

116

69

103
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For Rv 13 benyttes fremskrevet trafikktall for 2041, og trafikk til/ fra Smelteverkstomta inngår da som en del
av denne fremskrevne trafikken. Samlet får en følgende fordeling av trafikk i krysset i den dimensjonerende
time i ettermiddagsrushet i fremtidig situasjon:

Figur 12 Estimerte og fremskrevne trafikktall fordelt på svingebevegelser i krysset i ettermiddagsrush.

Basert på estimert maksimal timetrafikk i kryss mellom Rv 13 og Smelteverkstomta har Norconsult foretatt
trafikkberegninger med programvaren Sidra intersection 8.0 for et ettermiddagsrush i 2041. Peak Flow
Period (PFP) i analysen er satt til 60 minutter.
Beregningsresultatene belastningsgrad, gjennomsnittlig forsinkelse og maksimal kølengde (95%-persentil) er
brukt som utgangspunkt for kapasitetsvurderingene.
Belastningsgraden er sammenhengen mellom kryssets trafikkmengder og kapasitet. Jo høyere
belastningsgrad – jo dårligere avviklingsforhold. For vikepliktregulerte kryss regner en i praksis med at
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belastningsgrad opp til 0,80-0,85 (80-85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling, mens en
belastningsgrad på over 1,0 tilsvarer overbelastning.
Maksimal kølengde (95 %-persentilen) vil si den kølengden, målt i antall meter, som kan forventes å
overskrides i kun 5 % av tilfellene med kø i den dimensjonerende time.

Figur 13 Belastningsgrad til venstre og maksimal kølengde (95%-persentilen) til høyre i ettermiddagsrush

Resultatet som er fremstilt i figur viser lave belastningsgrader på alle svingebevegelser og minimale
kølengder. Dette indikerer at det er tilstrekkelig kapasitet i krysset til å kunne avvikle fremtidig trafikk til/ fra
både med full utbygging av reguleringsplan for Smelteverkstomta og Hardanger lift.
For å kunne ta stilling til robustheten i løsningen er det også utført en sensitivitetsanalyse i SIDRA, der
trafikken i alle armer økes jevnt til en finner hvor mye krysset tåler i trafikkøkning uten at det gir store
konsekvenser for trafikkavviklingen. Grafen i Figur 14 viser belastningsgrad og forsinkelse i krysset.
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Figur 14 Resultat av sensitivitetsanalyse, «flow scale» er trafikkøkning i %, rød kurve er belastningsgrad, mens grønn
kurve er forsinkelse.

Grafen viser at krysset tåler en trafikkøkning på opp mot 40% utover estimert nivå for 2041 uten at det får
vesentlige negative konsekvenser for trafikkavviklingen. Krysset vurderes derfor til å ha en vesentlig
restkapasitet som kan ta unna en eventuell fremtidig trafikkøkning utover det estimerte trafikkvolumet.
Selv om den totale kapasiteten i krysset kan håndtere en slik trafikkvekst, vil en i kortere perioder kunne få
moderate forsinkelser for trafikk ut av Smelteverkstomta, og dette vil være uheldig for kollektivtrafikk ut fra
terminal. Om det i en fremtidig trafikksituasjon oppstår fremkommelighetsproblemer av betydning kan en
vurdere å signalregulere krysset. Ved en slik løsning vil en kunne omfordele forsinkelse og ulempen for
kollektivtrafikk ut fra terminal kan reduseres, men samtidig vil den totale kapasiteten i krysset bli litt redusert.
De gjennomførte trafikkberegningen gir imidlertid ingen indikasjoner på at dette er et nødvendig tiltak som
følge av etablering av Hardanger lift.

4.3

Vurdering av fremtidig trafikksituasjon i Odda sentrum

Som det fremgår av kap. 4.2 vil trafikkavviklingen i krysset mellom Rv 13 og Smelteverkstomta fungere godt
også etter at Hardanger lift er etablert. Når det gjelder den fremtidige trafikksituasjonen i Odda sentrum så vil
denne også i noe grad påvirkes av en slik utbygging. Reservekapasiteten i hovedvegnettet (Rv. 13 og fv. 49)
vurderes å være relativt god. I krysset mellom disse veglenkene er det i dag etablert en rundkjøring med god
kapasitet.
Den største kapasitetsbegrensende faktoren for hovedvegnettet er vurdert til å være uregulerte gangfelt. Rv.
13 har totalt 15 gangfelt mellom Sandvinvatnet og Tyssedalsvegen, mens fv. 49 har 15 gangfelt fra Sentrum
fram til Folgefonntunnelen. Disse gangfeltene er viktige for å sike god fremkommelighet for fotgjengere, men
samtidig gir den tette forekomsten langs hovedvegnettet en negativ innvirkning på trafikkavviklingen. I en
fremtidig trafikksituasjon med økende turist- og gjennomgangstrafikk kan det være aktuelt å vurdere om de
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mest trafikkerte gangfeltene i sentrum bør signalreguleres. En slik regulering vil være et positivt tiltak for
trafikkavvikling der fotgjengertrafikk og biltrafikk deler kapasiteten bedre, og spesielt positivt med hensyn på
å ivareta trafikksikkerheten for utsatte grupper som barn, eldre og funksjonshemmede, eksempelvis blinde
og svaksynte.
Deler av hovedvegnettet inn mot sentrum har noe redusert kjørebanebredde (5,5-6,0 m) som kan gi mindre
forsinkelser når store kjøretøy møtes. En fremtidig trafikkvekst vil kunne øke forekomsten av disse
forsinkelsene, men dette vurderes likevel som akseptabelt. Erfaringer fra andre vegstrekninger med
tilsvarende reduserte kjørebanebredder tilsier at trafikkvolum med ÅDT på 8000-10000 kan avvikles uten
store problem, så lenge det er bredde nok til at to personbiler kan møtes på hele strekningen og det finnes
jevnlige møtemuligheter for større kjøretøy med akseptabel sikt imellom.
Økt bruk av ledige parkeringsplasser i sentrum vest for Rv 13 vil gi noe mer trafikk i gatenettet i området.
Denne økningen antas imidlertid å være jevnt fordelt gjennom dagen og forventes ikke å gi spesielle
avviklingsproblemer.
Med en fremtidig trafikkvekst i hovedvegnettet vil trafikk fra lokalveger ut i hovedveg få noe mer forsinkelser
enn i dag. For å kunne vurdere nærmere om dette kan bli et større problem i enkeltkryss en gang i fremtiden
må det imidlertid gjennomføres en modellbasert analyse av hele Odda sentrum, noe det ikke har vært mulig
å utføre innen rammen av denne analysen. På generelt grunnlag vurderes det likevel at vikepliktsregulerte
sideveger antageligvis vil kunne få en akseptabel trafikkavvikling med de trafikkvolumene i hovedvegene
som framskrevet trafikk til 2041 viser.
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5
5.1

Trafikkvurdering – Indre Hardanger
Trafikkutvikling og sesongvariasjoner

Som påvist i kapittel 4.1.3 er det store sesongvariasjoner i trafikkvolum i vegnettet i indre Hardanger. I
sommerhalvåret og spesielt i juli, er det mye mer trafikk i hovedvegnettet enn det en finner i vinterhalvåret. Å
bare ta utgangspunkt i ÅDT tall når en skal vurdere trafikkforholdene i Indre Hardanger blir derfor ikke
dekkende, og det er derfor hentet ut månedsdøgntrafikk for Rv 13 og fv.49 i 2019, se Figur 15, Figur 16 og
Figur 17:

Figur 15 Månedsdøgntrafikk i 2019 for Rv 13 ved Låtefoss, kilde Vegvesen.no/trafikkdata.

Figur 16 Månedsdøgntrafikk i 2019 for Rv 13 ved Hovland, kilde Vegvesen.no/trafikkdata.
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Figur 17 Månedsdøgntrafikk i 2019 for fv 49 Folgefonntunnelen, kilde Vegvesen.no/trafikkdata

I tillegg er det hentet ut data for de to strekningene som har betydelig forekomst av enfelts veg, Rv 13 øst for
Kinsarvik og fv.500 i Austrepollen, se Figur 18 og Figur 19.

Figur 18 Månedsdøgntrafikk i 2019 for Rv 13 ved Bu, kilde Vegvesen.no/trafikkdata.
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Figur 19 Månedsdøgntrafikk i 2019 for fv 500 ved Gjerde/ Austrepollen, kilde Vegvesen.no/trafikkdata

Det vurderes å være en stor sannsynlighet for at en vil få minst like stor trafikkvekst i juli måned i årene
fremover som det en kan forvente å få i resten av årets måneder. Det er derfor relevant å fremskrive
trafikktall for juli måned etter samme metode som er benytte for ÅDT og timetrafikk:
Tabell 9 Månedsdøgntrafikk for juli 2019 framskrevet til juli 2041 sammenlignet med framskrevet ÅDT 2041.

Veinr

Lenke/ sted

Rv 13
Rv 13
Rv 13
Fv 49
Fv 500

Låtefoss
Hovland
Ytre Bu
Folgefonntunnelen
Gjerde (Austrepollen)

Månedsdøgntrafikk juli 2019
4990
2910
3120
2520
1640

Månedsdøgntrafikk juli 2041
6250
3650
3900
3150
2050

ÅDT 2041
3000
1650
1450
1700
1150

Dersom en får en trafikkvekst i sommertrafikken i denne størrelsesorden vil dette nødvendigvis få
konsekvenser for trafikkavviklingen i Indre Hardanger. Rv 13 mot sør har i all hovedsak en vegstandard som
kan ta unna en slik vekst, og dette gjelder også for fv. 49 selv om det her vil være behov for tiltak mellom
Austrepollen og Nordrepollen samt å øke kapasitet og frekvens på fergesambandet Jondal-Tørvikbygd.
Fv. 500 vil kunne få betydelige avviklingsproblem mellom Austrepollen og Årsnes, men her er det muligheter
å lede mer trafikk over til fv.49 eksempelvis ved å øke fergefrekvensen Jondal-Tørvikbygd.
Det største problemet vil imidlertid være på Rv.13 mot nord og da spesielt mellom Kinsarvik og Bu. På deler
av denne strekningen er det satt opp skyttelsignalanlegg i dag. Dette reduserer faren for totalt sammenbrudd
i avviklingen, men samtidig gir det redusert kapasitet, betydelig ventetid og dermed også økt reisetid for
trafikantene. Ifølge en eldre håndbok utgitt av Statens vegvesen i 1990 «Hb 159 Kapasitet på
vegstrekninger», har enfeltsveger en kapasitetsgrense på 400 kjt/time under ideelle forhold.

5.2

Forventet effekt av planlagte tiltak langs veinettet

Som redegjort for i kapittel 2.5 så foreslår Regjeringen i NTP for 2022-2033 at ansvaret for rassikring og
utbygging av Rv 13 gjennom Indre Hardanger overføres til Nye Veier. Hva dette vil få å si for prioritering av
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prosjekt og tiltak langs riksveien i årene som kommer er foreløpig ikke avklart. Her vil det bli gjort flere
avveiinger av samfunnsnytte, sikkerhet og kostnader før utbyggingsrekkefølge fastlegges. Det er likevel
grunn til å tro at tiltak på den smale og rasutsatte vegstrekningen mellom Kinsarvik og Bu vil komme høyt
opp på en prioriteringsliste.
Hvorvidt dette betyr at hele strekningen vil bli bygget ut til to kjørefelt i ett prosjekt eller om det blir satset på
kortere parseller er foreløpig uavklart. For andre vegstrekninger som ligger til Nye Veiers portefølje er det
valgt en strategi basert på sammenhengende utbygging over lengre strekninger. Med full utbygging til to
kjørefelt mellom Kinsarvik og Bu vil Rv. 13 få en vegstandard som vil kunne ta unna en trafikkvekst sommer
betydelig høyere enn det framskrivingen av julitrafikken til 2041 gir.
Vestland fylkeskommune har ifølge egne hjemmesider ingen konkrete prosjekt under planlegging på fv.49
eller fv.500. Men med økt trafikk over Jondal etter opphør av bompenger i Jondalstunnelen i 2020 anses det
som sannsynlig at utbedring mellom Austrepollen og Nordrepollen samt økt fergefrekvens er noe som vil
kunne bli igangsatt innenfor et 10-års perspektiv. At det blir igangsatt større utbedringstiltak langs fv.500
vurderes derimot som noe mindre sannsynlig.

5.3

Vurdering av forventet trafikkvekst som følge av prosjektet

I kapittel 3.3 er det estimert at Hardanger lift på en normal driftsdag i sommerhalvåret skaper et trafikkvolum
på 530 kjt/døgnet i begge retninger. Men dette tallet kan ikke direkte omgjøres til ÅDT eller
månedsdøgntrafikk fordi antall god driftsdager og antall dager med innstilling grunnet værforhold vil variere
mye fra sesong til sesong. Samtidig er det høyst relevant å benytte estimatet for en god sommerdag når
konsekvensen av forventet trafikkvekst grunnet prosjektet skal vurderes. Trafikkvolumet knyttet til Hardanger
lift på en slik god sommerdag tilsvarer 1060 kjt i døgnet. Men det er ikke sikkert at all trafikk til Hardanger lift
vil være nyskapt trafikk på det omkringliggende vegnettet, da en andel av de besøkende nok vil kjøre til/ fra
eller gjennom Odda uavhengig av om liften blir etablert. Hvor stor denne andelen faktisk er vil være
vanskelig å fastslå på forhånd.
Som en tilnærming til denne problemstillingen er trafikktall for fv. 60 som passerer gjennom Loen undersøkt
nærmere. Dessverre er det ikke mange tellepunkt tilgjengelig med data både fra før og etter driftsstart for
Loen skylift, men det fins ett kontinuerlig punkt plassert på Utvikfjellet. Månedsdøgntrafikk for juli viser her
følgende utvikling:






Juli 2015: 2083 – før åpning av Loen skylift
Juli 2016: 2237 – før åpning av Loen skylift
Juli 2017: ikke relevante tall grunnet lengre vegstenging etter flom.
Juli 2018: 2642 – etter åpning av Loen skylift
Juli 2019: 2651 – etter åpning av Loen skylift

Disse tallene viser en betydelig trafikkøkning, men denne økningen skyldes ikke nødvendigvis bare
etableringen av Loen skylift og Via Ferrata Loen. Fv.60 mellom Innvik og Olden har i mange år hatt en veldig
lav standard og ble tidligere omtalt som «Norges verste vei». Vegstrekningen har blitt utbedret i flere etapper
og siste etappe ble ferdigstilt i 2017. For gjennomgangstrafikk fins en noe lengre alternativ rute langs E39
med god standard, og en del trafikk som tidligere valgte denne ruten kan ha blitt overført til fv.60 etter 2017.
Som et konservativt anslag legges det til grunn at 80% av estimert biltrafikk til Hardanger lift gir nyskapt
trafikk i Indre Hardanger noe som tilsvarer en økning i månedsdøgntrafikken for juli med om lag 850
kjøretøy. Med utgangspunkt i vurdering av trafikkfordeling i gjennomgangstrafikken, se kapittel 2.2, korrigert
for noe høyere månedsdøgntrafikk i juli for Rv. 13 mot nord, se Tabell 9, estimeres denne trafikken til å
fordele seg slik:
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Rv 13 mot sør, 48 % av 850 = 408 kjøretøy i døgnet
Rv 13 mot nord, 28 % av 850 = 238 kjøretøy i døgnet
Fv. 49 mot vest, 24 % av 850 = 204 kjøretøy i døgnet

Rv. 13 mot sør har som nevnt i kap. 5.1 en vegstandard som vil kunne tåle en betydelig trafikkøkning uten at
det får store negative konsekvenser for trafikkavviklingen. Det samme gjelder for nesten hele fv. 49 mot vest,
unntaket er den knapt 6 km lange strekningen Austrepollen-Nordrepollen. Her vil en trafikkøkning som
estimert kunne få noe negative konsekvenser for trafikkavviklingen, men denne delstrekningen er relativt kort
med flere gode møteplasser og de negative konsekvensene vurderes derfor for å være akseptable.
Hvordan trafikken til Hardanger lift vil fordele seg mellom fv.49 og fv.500 vest for Austrepollen er usikkert,
sannsynligvis vil mye av trafikken mot Bergen velge fv.49. Trafikkøkningen for fv.500 antas da til å være om
lag 50-100 kjøretøy i døgnet noe som ikke vil gi vesentlig dårligere trafikkavvikling enn en har på strekningen
i dag. Trafikken østover går i betydelig grad puljevis grunnet kort avstand til fergesamband, noe som kan
virke positivt på trafikkavviklingen da motstrøms trafikk møter hele eller store deler av fergetrafikken i ett
punkt.
Den største utfordringen for trafikkavvikling den estimerte trafikkøkningen til Hardanger lift vil gi er for Rv.13
mellom Kinsarvik og Bu. Det smaleste partiet mellom Lausto og Koldegjel som har skyttelanlegg i dag er om
lag 1,3 km langt. I tillegg er det gjennomgående smal vegbane (4,5-5,0 m) på de første 2,5 km fra Kinsarvik
til Lausto og på en 5 km strekning mot Bu mellom Tveisme og Bjotveit. Videre har den 9 km lange
strekningen mellom Lofthus og Kinsarvik også varierende vegbredde på mellom 4,8 og 5,5 m. Samlet vil den
reduserte vegstandarden her kunne gi et betydelig negativt utslag på avviklingskvaliteten for
sommertrafikken.
Noen fullgod løsning på utfordringene en har i dette området får en antageligvis ikke før det blir gjennomført
en større vegutbygging. Som avbøtende tiltak i mellomtiden kan det være aktuelt å vurdere å supplere
dagens skyttelanlegg med et tilsvarende anlegg lengre øst, samt å vurdere å forlenge dagens strekning noe
mot Kinsarvik. Hvis en får til en gunstig plassering og relativ lik lengde på to slike strekninger kan de
samkjøres slik at det blir minst mulig venting på midten, og kapasiteten som enfeltsveg kan dermed utnyttes
maksimalt ved at en unngår lengre stopp i forbindelse med fastkjøringer og behov for rygging.
Isolert sett vurderes at en trafikkøkning fra dagens normalnivå basert på 2019 tall på 3120 kjøretøy/døgn til
om lag 3360 kjøretøy/døgn ikke vil føre til en dramatisk forverring av situasjonen. Her kan det nevnes at
månedsdøgntrafikken for juli 2021 ligger på 3291 kjøretøy, noe som antas er påvirket av en vesentlig større
andel nordmenn som ferierte med bil i Norge enn normalt grunnet covid19. Jevnlig forekomst av kø og
betydelige forsinkelser kan for øvrig føre til at større deler av den nyskapte trafikken velger alternative ruter
inn og ut av området.
Samlet sett vurderes konsekvensene etablering av Hardanger lift får for trafikkavviklingen på vegnettet i
Indre Hardanger som akseptabelt.
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Oppsummering og konklusjon

Dette notatet inneholder en analyse som vurderer trafikale konsekvenser ved etablering av en pendelbane
fra Skalltaket i Odda sentrum til fjelltoppen Rossnos.
Odda sentrum er et viktig trafikknutepunkt i indre Hardanger der Rv 13 som går mellom Røldal og Voss er
koblet sammen med Fv. 49 mot Jondal og Bergen. Standarden på vegnettet i Indre Hardanger er varierende,
deler av Rv.13 mot nordøst har flere partier med 4-4,5 m vegbredde. Trafikkvolum i form av ÅDT ligger på
5000-6000 på hovedvegnettet i Odda sentrum, ulykkesnivået vurderes som moderat og trafikksikkerheten
vurderes som god.
Ansvaret for å vurdere og gjennomføre vegutbygging langs Rv.13 gjennom Indre Hardanger blir av
regjeringen foreslått overført til Nye Veier AS. Statens vegvesen har tidligere fått godkjent reguleringsplan for
utbedring av strekningen Kinsarvik-Kyrkjenes, utover dette foreligger ingen konkrete planer om vegutbedring
i området.
Det er gjennomført registrering av belegg på offentlige parkeringsplasser i Odda sentrum i juli 2021.
Resultatet viser at det til enhver tid er 30-50 ledige plasser i sentrum selv på godværsdager med mye
turister, men de ledige plassene er da i hovedsak lokalisert i kvartalene vest for Rv. 13, ikke på Allmerket.
Hardanger lift AS legger for planarbeidet til grunn et forventet årlig besøkstall på 110 000. I de tre
sommermånedene juni, juli og august forventes at passasjertallet pr. måned vil ligge på 20.000 – 30.000. Tar
en videre hensyn til lokale værforhold kan en i snitt regne med både drift og godt besøk i 20 av månedenes
30 dager. Dette gir et forventet besøkstall på en sommerdag på om lag 1500 passasjerer.
I følge TØI foregår 53% av fritidsreisene i Norge med bil, og gjennomsnittlig antall reisende pr. kjøretøy på
slike reiser er 1,86. Som et konservativt estimat er det lagt til grunn at 2/3 av de besøkende til Hardanger lift
kommer med bil, noe som gir 530 besøkende kjøretøy pr. døgn. Videre er det lagt til grunn at inntil 12
turbusser kan ankomme samme dag.
Det planlegges videre med drift av pendelbane i minimum 10 timer hver dag, og en gjennomsnittlig reise
med banen er satt til 2 timer fra innkjøring/ parkering til utkjøring. Med jevn trafikkfordeling gjennom dagen
gir dette en teoretisk timetrafikk på 53 kjt/timen i hver retning og behov for 106 parkeringsplasser. Det reelle
behovet rundt en forventet trafikktopp midt på dagen vil ligge noe høyere, anslagsvis et sted mellom 110 og
130 parkeringsplasser.
Det legges til grunn at ledige parkeringsplasser i Odda sentrum kan benyttes av besøkende til anlegget,
anslagsvis 30-40 plasser. Det resterende behovet som må dekkes inn på annen måte blir da 80-90 plasser.
Dette planlegges løst ved å inngå avtaler om bruk av flere mindre tomter nord og øst for Skalltaket, for den
største av disse den såkalte S-tomta like nord for planområdet er det startet opp separat planarbeid for å
omregulere til parkeringsformål. De øvrige aktuelle tomtene er tidligere regulert til parkering.
Det er gjennomført en beregning av kapasiteten i kryss mellom Rv.13 og Smelteverkstomta basert på
framskrevne og estimerte trafikktall for 2041. For beregningen er følgende lagt til grunn:




Full utbygging av området iht. gjeldende reguleringsplan
Etablering av Hardanger lift der trafikktall er satt til 70 kjt/ timen i hver retning.
Beregnet maksimal timetrafikk for Rv. 13 i ettermiddagsrush i juli basert på,
o kontinuerlige trafikkdata ved Låtefoss for turist- og gjennomgangstrafikk,
o estimert volum på lokaltrafikk i Odda sentrum,
o framskriving av trafikkvolum til 2041 basert på TØIs metodikk som benyttes i NTP.
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Resultatet av beregningen viser at det ikke vil oppstå avviklingsproblem i krysset med disse
trafikkmengdene. Krysset har i tillegg en reservekapasitet som indikerer at det vil tåle inntil 40% trafikkøkning
utover de beregnede trafikkvolumene.
Kapasiteten i hovedvegnettet i Odda sentrum vurderes som tilstrekkelig for å kunne avvikle både en
etablering av Hardanger lift og en betydelig trafikkvekst. Tett forekomst av gangfelt kan gi noen forsinkelser,
og de mest benyttede gangfeltene kan det vurderes å signalregulere for å sikre god fremkommelighet og
trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Økt trafikk på hovedvegnettet kan gi noe negative konsekvenser for
fremkommelighet inn og ut av sideveger, men ikke mer enn at det bør kunne aksepteres.
Trafikken på samtlige hovedveger i Indre Hardanger har svært stor sesongvariasjon med en trafikktopp i juli,
og denne trafikktoppen er lagt til grunn for vurderingene i analysen. Og som et konservativt anslag er 80%
av estimert biltrafikk til Hardanger lift ansett som nyskapt trafikk noe som tilsvarer en økning i
månedsdøgntrafikken for juli med om lag 850 kjøretøy fordelt på Rv 13 mot sør (408 kjt/d), Rv 13 mot nord
(238 kjt/d) og fv.49 mot vest (204 kjt/d).
Rv. 13 mot sør har en vegstandard som vil kunne tåle en betydelig trafikkøkning uten at det får store
negative konsekvenser for trafikkavviklingen. Det samme gjelder for nesten hele fv. 49 mot vest, unntaket er
den knapt 6 km lange strekningen Austrepollen-Nordrepollen. Her vil en trafikkøkning som estimert kunne få
noe negative konsekvenser for trafikkavviklingen, men denne delstrekningen er relativt kort med flere gode
møteplasser og de negative konsekvensene vurderes derfor for å være akseptable.
Den største utfordringen for trafikkavvikling den estimerte trafikkøkningen til Hardanger lift vil gi er for Rv.13
mellom Kinsarvik og Bu. Noen fullgod løsning på utfordringene en har i dette området får en antageligvis
ikke før det blir gjennomført en større vegutbygging. Som avbøtende tiltak i mellomtiden kan det være aktuelt
å vurdere å supplere dagens skyttelanlegg med et tilsvarende anlegg lengre øst. Isolert sett vurderes at en
trafikkøkning fra dagens normalnivå basert på 2019 tall på 3120 kjøretøy/døgn til om lag 3360 kjøretøy/døgn
ikke vil føre til en dramatisk forverring av situasjonen.
Samlet sett vurderes konsekvensene etablering av Hardanger lift får for trafikkavviklingen på vegnettet i
Indre Hardanger som akseptabelt.
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