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Trafikkanalyse, ny ungdomsskole i Narvik 

1 Innledning 

Sweco Norge AS er engasjert av Narvik kommune for å utføre en trafikkanalyse i forbindelse med 

et planforslag for en ny ungdomsskole i Narvik. Trafikkanalysen ser på forventet turproduksjon, 

reisemiddelfordeling, parkeringsdekning og utforming av parkeringsanlegg. Figur 1 viser hvor 

planområdet er lokalisert.  

 

Figur 1: Planområdets beliggenhet i Narvik (kartkilde: kart.finn.no).  
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2 Planforslag 

Planforslaget, vist i figur 2, legger til rette for utbygging av en ny ungdomsskole med en kapasitet 

på 450 elever, som videre kan utvides til en kapasitet på 600 elever. I tillegg skal det tilrettelegges 

for etablering av flerbrukshall og turnhall.    

 

Figur 2: Foreløpig planforslag for ny ungdomsskole i Narvik (kilde: Sweco). 
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2.1 Kjøremønster og parkering 

Planområdet skal ha adkomst fra Bjørnsonsvei. For myke trafikanter vil det også være mulig å 

benytte eksisterende og nyetablerte stier over Carl Gulbrandsons park.  

Narvik kommune har signalisert at planområdet skal innfri krav i henhold til sone A i 

kommuneplanens arealdel. Ved en utbygging på 14 000 BTA vil dette tilsvare maksimalt 70 

parkeringsplasser, der 5 % av plassene er avsatt til HC. Den foreslåtte parkeringsløsningen slik 

den foreligger nå legger opp til 35 parkeringsplasser for bil fordelt på to områder, se figur 3. På 

parkeringsplassen på sørsiden av skolen er det foreslått 25 parkeringsplasser og 10 

oppstillingsplasser for MC/moped. Parkeringsplassen skal enveisreguleres, med innkjøring i øst 

og utkjøring i vest. Det er videre tenkt at avlevering og henting av elever, samt oppstilling av 

turbusser ved ekskursjoner o.l. skal benytte dette området.  

På østsiden av skolen er det foreslått 10 parkeringsplasser, hvor av 5 plasser er avsatt til 

handicap-parkering. Veien videre nordover fra parkeringsplassene enveisreguleres i nordgående 

retning, hvor kun trafikk i forbindelse med varelevering og renovasjon tillates.  

 

Figur 3: Oversikt over parkeringsplasser og kjøremønster (kilde: Sweco).  
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3 Turproduksjon 

3.1 Ungdomsskole 

For beregning av turproduksjon til ungdomsskolen er det gjennomført en separat beregning av 

reisemiddelfordelingen for ansatte og elever. Videre legges det til grunn en skolekapasitet på 600 

elever og 75 ansatte.  

Det er antatt at det i gjennomsnitt gjennomføres to skolereiser i hverdagene for elever, én reise 

til skolen og én reise fra skolen. For ansatte er tilsvarende turproduksjon satt til 2,1 reiser og skal 

i tillegg dekke reiser under skoletiden. Videre er det antatt et fravær på 6,6 % for begge gruppene 

og er hentet fra SSBs Arbeidskraftundersøkelse1, hvor sykdom eller andre årsaker/uoppgitt 

legges til grunn. 

Reisemiddelfordelingen for ansatte i skolen er hentet fra en trafikkanalyse utarbeidet av Norsam 

AS i 2014 i forbindelse med en områderegulering i Oppegård kommune.   

Reisemiddelfordelingen for elever tar utgangspunkt i TØI-rapport 1413/2015, Barns aktiviteter og 

daglige reiser i 2013/2014. Rapporten tar for seg reisemåter til skolen for barn fra 1. til 7. klasse. 

Fordelingen er videre justert for å tilnærme en bedre reisemiddelfordeling for elever fra 8. til 10. 

klasse. Videre er det antatt at samkjører utgjør 5 % av alle elever som leveres med bil.  

Tabell 1: Reisemiddelfordeling for ansatte og elever. 

Reisemiddelfordeling Gange Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektiv 

Ansatte 10 % 5 % 55 % 5 % 25 % 

Elever 51 % 18 % 0 % 6 % 25 % 

 

Vi forutsetter at ungdomsskolen holder stengt lørdag og søndag, samt under helligdager.  Vi 

anslår at årsdøgntrafikken (ÅDT) utgjør ca. 200/365 = 55 % av yrkesdøgntrafikken (YDT).  

3.2 Flerbrukshall og turnhall 

Reisemiddelfordelingen til flerbrukshallen og turnhallen tar utgangspunkt i reisemåter til 

fritidsaktiviteter (sport) fra TØI-rapport 1413/2015. Reisemiddelfordelingen er videre justert for å 

inkludere foresatte som deltar under trening. Det antas at alle foresatte benytter bil, og at ett barn 

sitter på med hver foresatt. 

Tabell 2: Reisemiddelfordeling i forbindelse med flerbrukshall/turnhall. 

Reisemiddelfordeling Gange Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektiv 

Sport 14 % 16 % 0 % 68 % 2 % 

Sport justert 12 % 14 % 14 % 59 % 2 % 
 
 

                                                      
1 https://www.ssb.no/statbank/table/04547/tableViewLayout1/?rxid=6c215bc4-046a-4f51-863c-0dabbc3027da 
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Hver gruppe består av 20 barn og 4 foresatte. Videre antas det at det i gjennomsnitt er 3 grupper 
som benytter hallene samtidig og at hallene leies ut 5 ganger per dag. Siden hallene kan være 
operative i helgene og under enkelte ferier vil det ikke være stor forskjell mellom ÅDT og YDT.  
 
Tabell 3: Beregnet turproduksjon. 

Reisemiddelfordeling Turproduksjon 
Personturer hverdager Biltrafikk døgn 

G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT 

Skole 1270 800 320 160 1270 380 210 

Flerbrukshall/turnhall 720 180 10 530 720 1270 1270 

Total 1990 980 330 690 1990 1650 1480 

  

Resultatet fra beregningene viser at det vil produseres ca. 1650 bilturer under yrkesdøgn og ca. 

1480 bilturer per dag ved å inkludere lørdag og søndag. Dette skyldes i stor grad at det produserer 

2 bilturer både ved avlevering og henting.   

Produserte bilturer i tilknytning til skolen er trolig noe overestimert da det forventes færre 
hentinger på ettermiddagen enn avleveringer på morgenen. Dette avhenger i stor grad hvordan 
start- og sluttidspunktene for skolen sammenfaller med øvrig rushtrafikk.   
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4 Når reiser gjennomføres 

De fleste skolereiser starter mellom kl. 07:00 og 09:00 på morgenen og sammenfaller i stor grad 

med øvrig rushtrafikk, se figur 4. På ettermiddagen starter rushtrafikken mellom kl. 14:00 og 

15:00, og er noe tidligere enn den generelle rushtrafikken. Reisevaneundersøkelsen (RVU) er 

basert på besvarelser fra personer som er 13 år eller eldre.  

 

Figur 4: Skolereiser etter starttidspunkt, gitt i prosent (kilde: RVU 2013-2014). 

Fordelingen av øvrige fritidsreiser, som inkluderer bl.a. organiserte fritidsaktiviteter, viser at de 
fleste reisene foretas på kvelden utenfor normal arbeidstid.  

 

Figur 5: Øvrige fritidsreiser (lokale): fordeling av reiser over døgnet. Osloområdet. RVU 2013/14 (kilde: 
PROSAM-rapport 218, Reisevaner i Osloområdet.  

Basert på forventet fordeling av tidspunkt for turproduksjon i forbindelse med skole- og 
fritidsreiser, er det videre forventet at disse reisene ikke vil overlappe i stor grad.   
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5 Parkeringsdekning og utforming 

5.1 Skole 

Det er forventet at tilnærmet alle ansatte på skolen vil ha sammenfallende arbeidstider. Basert på 

den forventede reisemiddelfordelingen blant de ansatte vil det være behov for 39 

parkeringsplasser. Forslaget som foreligger legger opp til 30 parkeringsplasser regulert for 

allment bruk. Dette gir et belegg på 135 %, gitt at ingen av de ansatte benytter HC-parkering, noe 

som innebærer at behovet overstiger kapasiteten med 35 %. Ved å redusere antall plasser avsatt 

til HC-parkering fra 5 til 2 plasser reduseres belegget til 123 %.  

Siden reiser gjennomført i morgenrushet er mer konsentrert enn tilsvarende for 

ettermiddagsrushet, er det denne perioden som vil være dimensjonerende i forbindelse med 

avleveringer. Det er beregnet at det totalt for både ansatte og elever vil gjennomføres 36 

avleveringer i rushperiodene. Med antagelsen om rushperioden til skolen varer i 30 minutter og 

at hver avlevering varer i 1 minutt vil det gjennomføres 1,2 avleveringer hvert minutt.  

5.2 Flerbrukshall/turnhall 

Reiser i forbindelse med flerbrukshallen og turnhallen vil være tilnærmet like konsentrerte ved 

avlevering og henting. Det foreligger videre større usikkerheter rundt timeplaner, bookingsgrad 

og brukergrupper.  

Med utgangspunkt i tidligere antagelser vil det være behov for 16 parkeringsplasser ved 4 

parallelle treninger. Dette gir et belegg på 53 %, gitt at ingen av HC-parkering benyttes. Videre er 

det forventet en noe kortere varighet på perioden avleveringen og hentingen gjennomføres, da 

disse reisene i mindre grad koordineres med andre gjøremål med tidspress. Med antagelsen om 

rushperioden til flerbrukshallen og turnhallen varer i 15 minutter og at hver avlevering varer i 1,5 

minutt vil det gjennomføres 2,2 avleveringer hvert minutt. 

Ved en større andel deltakere som har mulighet til å benytte egen bil øker sannsynligheten for et 

høyere parkeringsbelegg.  

5.3 Øvrige kommentarer 

For å sikre et parkeringstilbud til de som må benytte privat bil til jobb eller trening vil parkering 

mot avgift kunne være et virkemiddel for å endre den forventet reisemiddelfordeling.  

Under større arrangementer og skolesamlinger vil det ikke være tilstrekkelig med 30 

parkeringsplasser for allment bruk for å dekke etterspørselen. En løsning på dette vil være å 

informere om andre aktuelle parkeringstilbud i nærheten, samt oppfordre til bruk av gange, sykkel 

og kollektiv fremfor bil. Det kan også settes opp ekstra busser til området ved spesielle 

anledninger. 

5.4 Avlevering og henting 

En løsning der elever og ansatte som leveres med bil blir sluppet av midt på parkeringsplassen 

mellom parkerte biler er uheldig. En løsning for bedre utforming av avlevering og henting ville 
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vært å fjerne parkeringsplassene nærmest skolen, slik at biler og turbusser kan stille seg langs 

med fortauskanten, se figur 6. Dette vil imidlertid halvere parkeringskapasiteten sør for skolen.  

 

Figur 6: Enkel illustrasjon av løsning for avlevering og henting, oppstilling langs fortauskant.   

En annen løsning der noen av parkeringsplassene tidsbegrenses under perioder med avlevering 

og henting vil i stor grad opprettholde kapasiteten i parkeringsanlegget, se figur 7. Løsningen vil 

imidlertid trolig ikke benyttes som tiltenkt, der ansatte og elever fortsatt vil bli sluppet av midt på 

parkeringsplassen. 

 

Figur 7: Enkel illustrasjon av løsning for avlevering og henting, tidsbegrenset parkering.  
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En optimal løsning for å sikre trygg og effektiv avlevering og henting vil være å etablere en egen 

snuplass, der trafikantene ikke vil måtte gå gjennom parkeringsplassen. Med bakgrunn i antallet 

personer som skal leveres til skolen og idrettsanlegget, er dette en ønsket løsning. Mulig 

utforming av snuplass er vist i figur 8.  

 

Figur 8: Mulig utforming av snuplass (kilde: SVVs Håndbok N100). 

Snuplassen burde dimensjoneres slik at turbusser og lignende får plass.  
Tabell 4 viser nødvendig radius for dimensjonerende kjøretøy for de ulike utformingene.  
 
Tabell 4: Mål for snuplass (kilde: SVVs Håndbok N100). 
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6 Oppsummering 

Sweco har utført en trafikkanalyse i forbindelse med et planforslag for en ny ungdomsskole, 

flerbrukshall og turnhall i Bjørnsonsvei for Narvik kommune.  

For å beregne forventet turproduksjon i forbindelse med skolen og idrettsanleggene har vi tatt 

utgangspunkt i en trafikkanalyse utarbeidet av Norsam AS, SSBs Arbeidskraftundersøkelse, TØI-

rapport 1413/2015, Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014 og PROSAM-rapport 218, 

Reisevaner i Osloområdet.  

Resultatet fra beregningene viser at det vil produseres ca. 1650 bilturer per yrkesdøgn. Videre er 

det forventet at etterspørselen av parkeringsplassen vil overstige tilgjengelig kapasitet under 

åpningstiden til skolen. For aktiviteter i tilknytning til idrettsanleggene foreligger det større 

usikkerheter i forbindelse med brukergrupper og antall paralleller. Beregningene viser imidlertid 

at det foreligger tilgjengelig kapasitet med de forutsetningene som er satt.  

Videre anbefales det å etablere en egen snuplass for avlevering og henting som ikke tilknyttes 

parkeringsanlegget.   

 

 

 


