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1. Innledning 
 
På vegne av Norrøn Eiendomsutvikling AS har Kristiansen & Selmer-Olsen AS fremmet 
oppstart med planprogram for detaljregulering av fritidsboliger, på Tengastranda i Eigersund 
kommune. I planprogrammet ble det under kap. 5 Utredningsbehov varslet behov for utredning 
av trafikkforhold. Hensikten med trafikkanalysen er et behov for å avdekke om det er nødvendig 
med oppgradering av krysset mellom Tengastrandveien og FV44, basert på tilgjengelig 
beslutningsgrunnlag.  
 

1.1  Definisjoner  
1.1.1  ÅDT 
ÅDT er summen av kjøretøy forbi et punkt langs en vegstrekning. Beregningen gjøres 
på totalt antall kjøretøy, delt på dager i året. ÅDT betyr årsdøgntrafikk og gir et 
gjennomsnittstall for daglig belastning/trafikkmengde som videre danner grunnlag for 
Statens vegvesens klassifisering av vegnettet.  
 
1.1.2 Turproduksjon 
Turproduksjoner er den totale sum av turer inn og ut av et område, både for bilturer og 
personturer. Gjennomsnittlig turproduksjon per døgn tilsvarer ÅDT, dersom man velger 
å kun se isolert på bilturer.  
 
Som grunnlag for vurderingen er det benyttet Statens vegvesens håndbok V713, pkt. 
C.2.2. Beregning av turproduksjon basert på erfaringstall.  
 
2 Dagens trafikkbilde 
Dagens bruk av planområdet er variert, og består av både boliger, fritidsboliger, næring, 
ridesenter og småbåtanlegg. Videre inngår området i et større friluftsområde.  
 
Adkomst til området er, etter avkjørsel fra FV44 Jærveien, over privat vei 
Tengastrandveien.  
 
Området er regulert i reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og Tengsstranda, 
planID 20070012, fra 2007.  
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Dagens kryssløsning fremstår noe rotete og uoversiktlig, da det på et relativt lite område 
er flere avkjørsler og funksjoner. Sør for FV44 er det kun 1 avkjørsel, men denne 
krysses av G/S-veg og ligger i direkte tilknytning til bussholdeplass. Nord for FV44 er 
det 2 avkjørsler, hvorav den ene går til boligfelt mens den andre er kryss til FV51. 
Kryssløsning på nordsiden av FV44 fremstår som dels udefinerbar. I tillegg er det i 
området et tilrettelagt krysningspunkt fra G/S-veg sør for FV44, til boligfelt nord for 
FV44.  
 

 
Det aktuelle krysset mellom FV44 og Tengastrandveien er omfattet av reguleringsplan 
for Neset – Tengs, planID 19870002 fra 1986. Området fremstår å være utbygd i tråd 
med gjeldende reguleringsplan, med unntak av G/S-veg vest for Tengastrandveien som 
har tilkommet senere. 
 
2.1 Oversiktskart
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2.2 Biltrafikk 
2.2.1  Turproduksjon, ÅDT 
I følge vegvesen.no/vegkart er det en deling i målt ÅDT i krysset FV44/FV51. For del av 
FV44 i retning øst er ÅDT 4750, mens det for del av FV44 i vestlig retning er ÅDT 3100.  
 
For Tengsastrandveien foreligger ingen målt ÅDT. Beregning av turproduksjon for 
Tengsastrandveien er gjort med bakgrunn i normtallmetoden som beskrevet i Statens 
Vegvesens håndbok 713 Trafikkberegninger. Følgende er lagt til grunn for beregning av 
ÅDT for veistrekningen: 
 

- For boliger er det lagt til grunn at hver boenhet belaster veinettet med 5 reiser pr. 
døgn.  

- Trafikken for fritidsboligene kan deles inn i 2 grupper; inn- og utreise, og reiser 
under oppholdet. Trolig vil trafikkbelastningen i aktuelle område være størst ved 
inn- og utreise. Reiser under oppholdet vil trolig være på tidspunkter over døgnet 
hvor trafikkbelastningen for øvrig ikke er så stor. Det er med bakgrunn i dette lagt 
til grunn at hver fritidsboligenhet belaster veinettet med 1,25 reiser pr. døgn. 

- For småbåtanlegget er det lagt til grunn samme faktor som for fritidsbolig ved 
beregning av bilturer, 1,25 reiser pr. døgn. Småbåtanlegget er tilknyttet 
fritidsboliger på Kjeøya, som kun har atkomst med båt. Det forutsettes at det ikke 
er fritidsboliger med mer enn 1 båtplass i det aktuelle anlegget.  

- Trafikk til og fra ridesenteret vil være relatert til ulike aktiviteter som daglig 
hestedrift, pass og stell, rideskole og arrangementer. Den daglige driften av 
anlegget med hestestell vil medføre daglig trafikk i hovedsak personbiltrafikk, 
syklende og gående. Rideskole og kurs er relevant aktivitet både på dagtid og 
kveldstid. Denne trafikken vil i hovedsak være personbiltrafikk. Større 
arrangement og ridestevner avvikles ca. 3-4 ganger i året, mindre stevner kan 
arrangerer hyppigere med varierende omfang. Andelen større kjøretøy vil ved 
arrangementer og stevner være større enn ellers. I beregning av turproduksjon 
for ridesenteret er det lagt til grunn laveste verdikonstant for industri jf. håndbok 
713, da dette vurderes å være nærmest reell situasjon. Turproduksjon for 
ridesenteret beregnes med 2,5 reiser pr. døgn pr. 100 m2 ridesenter.  

 
Beregning av ÅDT for Tengsastrandveien 
 
Dagens situasjon:  
 
 antall m2 faktor Turproduksjon, 

bilturer VDT 
Enebolig 13  5 65 

 
Fritidsbolig 7  1,25 8,75 
Ridesenter  1500 2,5 37,5 
Småbåtanlegg 30  1,25 37,5 
Total ÅDT 148,75 ≈ 149 
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En fortetting, som planforslaget åpner for, vil medføre en endring i dagens situasjon 
tilsvarende:  
  

 antall m2 faktor Turproduksjon, 
bilturer VDT 

Enebolig 13  5 65 
Fritidsbolig 26  1,25 32,5 
Ridesenter  1500 2,5 37,5 
Småbåtanlegg 30  1,25 37,5 
Total ÅDT 172,5 ≈ 173  

 
Planlagt småbåtanlegg innenfor planområdet vil ikke medføre økning i trafikken på 
Tengsastrandveien, da disse båtplassene kun skal disponeres av planlagte 
fritidsboliger.  
 
For omregning av virkedøgnstrafikk VDT til ÅDT er det benyttet en faktor på 0,9:  
 
ÅDT for Tengsastrandveien før utbygging = 149 
ÅDT for Tengsastrandveien etter foreslått utbygging = 173 
 
Planlagt utbygging medfører en trafikkøkning på Tengsastrandveien med 24 ÅDT. 
 
 Turproduksjon 
Dagens situasjon 149 
Endret situasjon 173 
Endring i enheter +19 
Endring i % +13,8 % 

 
Som det kommer frem av tabell over vil ønsket utbygging medføre en økt turproduksjon 
på 13,8 % bilturer.  
 
Dimensjonerende time er tradisjonelt den trafikkmengde som overskrides bare 30 
ganger pr. år, og er ifølge Statens vegvesen 20-30 % av ÅDT for veger med stor 
rekreasjonstrafikk eller sterkt sesongbetont trafikk. Da det i dette konkrete tilfellet er 
kombinert bolig og fritidsbolig vurderes 20 % å være rimelig faktor ved utarbeidelse av 
dimensjonerende time.  
 
Dimensjonerende time før foreslått utbygging = 149 x 0,2 = 30 bilturer 
 
Dimensjonerende time etter foreslått utbygging = 173 x 0,2 = 35 bilturer 
 
Dimensjonerende time økning = 35 – 30 = 5 bilturer 
 
I prosent = 16,7 % økning. 
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2.2.2 Fartsgrenser 
 

 
 Rød linje: Grønn linje:  Blå linje: 
Vegreferanse FV44 KV1878 PV1878 
Fartsgrense 50 km/t 40 km/t 40 km/t 
Objektid 667805314 812284431 593023866 
Funksjonell 
vegklasse 

3 6 7 

 
Ifølge nasjonal vegdatabank er FV44 regulert med 50 km/t fartsgrense forbi avkjørsel til 
planområdet. Videre er 77 m fra denne kommunal veg med fartsgrense 40 km/t. 
Resterende vegtrase inn til ridesenteret er privat veg, men åpen for offentligheten med 
mange rettighetshavere.  
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2.2.3 Trafikkulykker 
 

I følge vegvesen.no/vegkart og vegdatabanken har det vært 1 ulykke i umiddelbar 
nærhet av kryss til planområdet siste 10 år. Den aktuelle ulykken som vist på illustrasjon 
over var en ulykke mellom 2 personbiler, med uhellskode «Venstresving foran kjørende 
i motsatt retning». Det var ifølge vegdatabanken 1 lettere skadet i denne ulykken. Det 
sies ikke om ulykken var som følge av utkjørsel fra sør eller nord for FV44.  
 
2.2.4 Vegstandard 
Tengsastrandveien er kommunal til boligområdet, hvor den på strekningen inn til 
ridesenteret er privat. Vegen har vegbredde på ca. 5 m i boligområdet og frem til 
ridesenteret. Etter ridesenteret er veglinjen noe udefinert og oppleves sammenfallende 
med areal mot ridesenteret. Fra etablert parkeringsplass er veien en smal privat 
gårdsvei til eksisterende bolig på 49/8. 
 
2.3 Myke trafikanter 
I gjeldende reguleringsplan for kryssområdet er det medtatt arealer for G/S-veg på egen 
bro over elven, samt bort til kryss FV44/Tengsastrandveien. I etterkant av dette har det 
blitt videreført fylkeskommunal G/S-veg ca. 40 m mot vest, før tilknytning til tilrettelagt 
krysningspunkt over FV44. Mot øst går G/S-veg helt inn til Eigersund sentrum. Videre er 
det også etablert holdeplass for kollektivtransport mot øst rett ved kryss. Myke 
trafikanters ferdsel langs FV44 mot sentrum vurderes med dette å være godt ivaretatt.  
 
Langs Tengsastrandveien er periodevis en del aktivitet i forbindelse med ridesenteret. 
Veien benyttes av ridesenterets brukere for å komme til og fra anlegg og turløyper i 
nærområdet. Sideareal av veien er vanskelig å benytte, hestene må derfor ferdes i 
kjørebanen. På strekningen mellom ridesenteret og fylkesveien er veibredden 5 m, noe 
som vurderes å være tilstrekkelig bredde for en bil å passere hest. I en situasjon med to 
møtende biler og hest, må en av bilen vike for å sikre en trygg passering av hesten.    
 

Registrert ulykke siste 10 år 
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3. Konklusjon 
Etter en samlet vurdering av ulykkesfrekvens, kryss- og vegstandard og økt 
trafikkbelastning foreslås det ikke tiltak for utbedring av kryss mellom FV44 og 
Tengastrandveien. En økt belastning på 5 bilturer per time i dimensjonerende time 
vurderes å være for lav til å medføre behov for tiltak i et område som per dags dato ikke 
er forbundet med ulykker eller andre utfordringer med trafikksikkerhet. Langs fv44 
vurderes hensynet til myke trafikanter å være ivaretatt, da det eksisterer G/S-veg langs 
hele den del av FV44 som går fra planområdet og inn til Eigersund sentrum. Videre er 
sikt vurdert som tilfredsstillende både i vestlig og østlig retning.  
 
Langs Tengsastrandveien bør det vurderes å skilte en lavere hastighet av hensyn til 
myke trafikanter og da spesielt som følge av aktivitet rundt ridesenteret. Alternativt 
etablere fortau eller gang- og sykkelvei på strekningen fra fylkesveien og frem til 
ridesenteret.  
 


