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1

Innledning
Utgård grenser til eksisterende sentrumsbebyggelse i Nordkjosbotn. Det er gjennom
reguleringsarbeidet planlagt rundt 60 nye boligtomter, og det gjøres derfor en analyse av
trafikksituasjonen.
Til grunn for trafikkanalysen legges data fra nasjonal vegdatabank, og kjennskap til
området etter samtaler med lokale og Veiforvalter i Balsfjord kommune.

2

Dagens Trafikksituasjon

Figur 1: Kart fra Gule Sider veiplanlegger. Skogveien 8.8km
Utgård grenser til Skogveien som strekker seg fra Nordkjosbotn sentrum til den møter
Øvergårdveien (E6) i krysset ved Elvekroknes bru.
Det er ikke funnet telledata for trafikken til strekningen, men hoveddelen av trafikken
langs Skogveien går mellom startpunktet i Nordkjosbotn sentrum og sentrumsnær
bebyggelse som inkluderer skoler, barnehage, samfunnshus og idrettsanlegg.
Trafikkmengden er ifølge veiforvalter i Balsfjord kommune rimelig stor. Mange av de
som jobber i industriområdet benytter veien til/fra arbeid, det er tilførselsvei til skoler,
den benyttes til de nye omsorgsboligene og som fremkomst til den mest befolkede delen
av Nordkjosbotn.
Det er gjort hastighetsregulerende tiltak med 30 km/t fartsgrense langs den mest bebygde
strekningen med fartsdempere.
Det er gang og sykkelsti frem til krysset Ringveien/Skogveien.
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Figur 2: Trafikkdata fra Nasjonal vegdatabank.
Viser antall registrerte ulykker med personskader, årlig dagstrafikk (ÅDT) for kryssene til
europaveiene og fartsgrensen ved planområdets tilknyttningspunkt til Skogveien.
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Planlagt situasjon
Reguleringsplanen Utgård legger til rette for
rundt 60 nye boligtomter. Kjøremønsteret
internt i feltet er lagt i en rundvei med noen
avstikkere.
Det er planlagt en kjørevei og en gangvei, for
å koble sammen boligfeltet med eksisterende
boligfelt «Nordkjoselv».
Det er avsatt areal til 3 tilkoblingsveier og en
gangvei mot naboeiendom i Øst, dersom det i
fremtiden vil bli bebyggelse der og behov
oppstår.

Figur 4: Frisikt avkjøring Utgård beregnet ut
fra 30 km/t fartsgrense (se punkt 4.1) høyeste
ÅDT
Hovedavkjørsel mot Skogveien er lagt til
samme sted hvor avkjørselen til eiendommen
ligger i dag. Avkjørselen ligger i et oversiktlig
område, hvor frisikten i realiteten er mye
større enn kravet for en 30 km/t fartsgrense
hvor det er tatt høyde for maksimal årlig
dagstrafikk (ÅDT).

Figur 3: Planlagte avkjørsler til Utgård
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Utbedrende trafikktiltak

Figur 5: Planområdet og mulige trafikkutbedrende tiltak
4.1

Forlengelse av 30 Sone

Figur 6: Forslag forlengelse av 30 Sone
Dagens 30 sone langs Skogveien går over til 50 sone like ved planlagt avkjøring til
Utgård. 30 sonen bør forlenges ca. 90 meter for å unngå at biler fokuserer på endring av
fartsgrense like ved en stor avkjøring. Det er ikke gunstig at fartsgrenseendringen skjer i
en sving, og nytt punkt for fartsgrenseendring bør legges i en rett veistrekning.
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Ifølge Veiforvalter i Balsfjord kommune er dette en naturlig konsekvens av at
reguleringsplanen Utgård blir godkjent, og en enkel sak da det er Balsfjord kommune
som er veimyndighet langs strekningen.
4.2

T1 Gangvei

Figur 7: Gangvei planlagt langs Skogveien innenfor planområdet til Utgård
Langs Skogveien er det i reguleringsplanen til Utgård tilrettelagt for gangvei. Det går og
gangvei inn i eksisterende boligfelt som skal opparbeides, det er og lagt til rette for
gangfelt inn til naboeiendom mot Øst dersom det i fremtiden skal utbygges der.
Den eksisterende gangveien som ender ved krysset Ringveien/Skogveien bør forlenges
frem til Utgård feltet, for å sikre myke trafikanter.
4.3

T2 Omkjøring Industriveien med utbedring av kryss
Beboere vil velge korteste vei til butikker, arbeidsplasser og de sentrumsnære funksjoner
de ønsker å benytte.
Strekningen til Skogveien markert i blått er høyt trafikkert, og har derfor en fartsgrense
på 30 km/t. I tillegg er det satt opp en del fartsdempere langs strekningen.
Ved å gi en alternativ rute langs den lite trafikkerte veien Industriveien vil en del trafikk,
både den eksisterende og den som kommer fra ny-utbyggingen på Utgård, komme til å gå
utenom den trafikkerte strekningen. Dette da alternativet vil gi en mer dynamisk og
oversiktlig rute.
Utbedring av krysset Skogveien/Ringveien/Gammel del av Industriveien, gjerne med
rundkjøring, vil gjøre krysset mer trafikksikkert.
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Dersom omkjøringen skal få ønsket effekt bør den gamle delen av Industriveien utvides
og utbedres.
Ny del av industriveien er i dag en av de minst trafikkerte veiene i Nordkjosbotn,
samtidig som den er utstyrt med kommunens beste gatebelysning og gangfelt. Ifølge
Veiforvalter i kommunen vil det bare være fordeler med å benytte denne veistrekningen.
4.4

T3 Ny bru over Nordkjoselva
Ny bru over Nordkjoselva kom frem som et mulig alternativ, da det har vært tatt opp
tidligere i kommunen. Plasseringen i figur 5 er et eksempel, men det er begrensede
muligheter angående plassering for å lede deler av trafikken bort fra det allerede
trafikkerte området. Plasseringen er gjort med tanke på å bevare friluftsinteresser, i
hovedsak lysløypen.
For at et slikt alternativ skal bli reelt bør det gjøres en full utredning hvor det ses på hvor
stor del av trafikken en kan forvente at faktisk kommer til å ta i bruk den nye brua.
Trafikken som skal inn til sentrum vil naturlig fortsatt benytte Skogveien, og det er
naturlig å tenke at trafikken Sørover retning Storsteinnes og vil ta den veien.

4.5

Endring av E6 Nordkjosbotn – Storfjord

Figur 8: Figur hentet fra planprogram fastsatt av Balsfjord Kommune 6. Mars 2013.
Endring av E6 med kjørevei sør for Skogveien er i planleggingsfasen. Ved realisering av
disse planene vil det kunne åpne muligheter for tilkobling direkte til europaveien. Dette
vil dra store deler av trafikken bort fra den høyt trafikkerte delen av Skogveien.
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Konklusjon
Punkt 4.1 Forlengelse av 30 Sone bør utføres før opparbeidelse av det nye boligfeltet,
og senest ved byggestart på de første tomtene.
Trafikkutbedrende tiltak Punkt 4.1 Gangvei bør utføres av hensyn til myke trafikanter.
Ved full realisering av tiltaket uten trafikkutbedrende tiltak for endring av
trafikkmønsteret vil Skogveien fortsatt være trafikksikkert med lav fartsgrense i området
og med fartsdempere. Det kan fortsatt oppstå uheldige situasjoner hvor trafikken kan
korke seg på grunn av strekningens belastning.
Det er pekt på flere mulige utbedrende tiltak for trafikkmønsteret:
Punkt 4.3 Omkjøring Industriveien med utbedring av kryss og gammel del av
industriveien krever ikke de store ressursene å gjennomføre, og vil utgjøre god effekt på
trafikkmønsteret.
Punkt 4.4 Ny bru over Nordkjoselva må utredes bedre, både med tanke på plassering,
effekt og gjennomføring i tid. Alternativet anses ikke som et godt alternativ med tanke på
oppnådd effekt ut fra investering. Det er heller ikke et veldig fremtidsrettet alternativ
dersom punkt 4.5 blir en realitet. Da det er naturlig å forvente at realiseringen av området
Utgård vil ta mange år anses ikke dette alternativet aktuelt på nåværende tidspunkt.
Forslaget påviser imidlertid muligheten med tanke på fremtiden, hvor Nordkjosbotn
Sentrum kan være utvidet i større grad.
Punkt 4.5 Endring av E6 Nordkjosbotn – Storfjord er et alternativ som mest
sannsynlig vil bli realisert, men det kan ta tid. Endringen ved omlegging av E6 til
sørsiden av Skogveien vil bidra til at trafikkmønsteret langs Skogveien vil bli mer fordelt
og trykket på den hardt trafikkerte strekningen vil gå ned.
Med de påpekte mulighetene for forbedring av trafikksituasjonen anses tiltaket som
levedyktig i fremtiden.
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