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LIDSKJALVGUTUA – ADKOMST OG TRAFIKK 

Parkering og adkomst til parkering 

Det er utarbeidet reguleringsplan for et sentralt kvartal i Gran sentrum, 
avgrenset av Lidskjalvgutua i nord, Oslolinna i øst, Storgata i vest og en 
fremtidig forlengelse av Hovsgutua i sør. Oslolinna skal bygges om til miljøgate, 
og det foreligger reguleringsplan og teknisk underlag for både den og 
Hovsgutua. 
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Kvartalet skal bygges ut med en kombinasjon av boliger og næringsbebyggelse.  Rambøll har utarbeidet 
en overslagsberegning av hvor mye trafikk utbyggingen genererer, og gjort en grov vurdering av 
adkomster, trafikksikkerhet og påvirkning av gatenettet rundt kvartalet. Beregningen oppsummeres i 
dette notatet 
 
Første byggetrinn består av nordre del (Hus A-D+G-L), som tillates bygget ut før miljøgate er 
opparbeidet.  I første byggetrinn vil adkomsten til parkeringskjeller skje fra Lidskjalvgutua. Når 
miljøgata er bygget om, kan hele kvartalet bygges ut (Hus E, F og M). Det er krav til opparbeidelse av 
gang-/sykkelveien langs Oslolinna, som skal bygges ut trinnvis med byggetrinnene. 
 
Ved full utbygging er det planlagt avkjøringene til garasjekjeller fra Lidskjalvgutua i nord og Hovsgutuas 
forlengelse i syd.  Garasjekjelleren vil være sammenhengende slik at brukerne kan velge om de vil kjøre 
inn/ut i Lidskjalvgutua eller Hovsgutua.  Det vil være inn-/utkjøring for varelevering og renovasjon i 
Storgata i vest for de to nye utbyggingsfeltene BKB4 og BKB5, samt eksisterende bygg i Storgata 15.  
 
Garasjekjelleren kan ha en kapasitet på opp mot 190 p-plasser i nordre del, og ca. 90 p-plasser i søndre 
del, med mulighet for gjennomkjøring når begge felt er utbygd. 
 

Trafikkmengder, framkommelighet og adkomst til vegnettet 

Utbyggingen av kvartalet er planlagt med følgende arealbruk  
 
Område Type Antall m2 Antall enheter 
Felt BKB4 Boliger  50 leiligheter 
Felt BKB4 Kontor 830 Anslått 30 

arbeidsplasser 
Felt BKB5 Boliger  10 leiligheter 
Felt BKB5 Kontor 2400 Anslått 90 

arbeidsplasser 
Storgt 15 Handel 830  
Storgt 15 Kontor 1650 Anslått 60 

arbeidsplasser 
 
Eksisterende småhusbebyggelse i Storgata 19-29 har direkte adkomst fra Storgata og inngår ikke i det 
nye (planlagte) avkjørsels-/trafikksystemet. Bebyggelse med blandet funksjon bolig/forretning, utgjør i 
størrelsesorden ca. 2000 m² BRA til sammen.  Vurderingene i dette notat omfatter ikke denne 
bebyggelsen. 
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Vi har lagt til grunn følgende tall for trafikkgenerering fra de ulike aktivitetene i kvartalet: 
 
Boliger: 5 bilturer pr bolig pr dag (sum begge veger).  Området ligger i sentrum, men anses  

likevel å generere normal biltrafikk i en landkommune som Gran 
 
Kontor: 2,5 bilturer pr ansatt pr dag (sum begge veger).  Vi kjenner ikke type arbeidsplasser,  

bedriftsstørrelsen, eller hvilket omland de kan rekruttere fra, men må anta at 
reiseaktiviteten knyttet til kontorene ligger på et gjennomsnitt, og at bilandelen vil være 
relativt høy. 

 
Handel: 80 bilturer pr døgn pr 100 m2.  Vi kjenner ikke framtidig bruk, men forstår at dagens 

varehandel er variert småvarehandel, sport, klær o.l.  Det antas at dette genererer noe 
mindre biltrafikk enn ren dagligvarehandel, men at det likevel er relativt mange bilreiser 
knyttet til virksomheten. 

 
Vi forutsetter at boligbebyggelsen som planlegges i feltene BK 4 og BK 5 er ny, og at trafikken til/fra 
disse områdene dermed kommer i tillegg til dagens trafikk.  Vi forutsetter videre at trafikken til/fra 
Storgata 15 og dagens boliger langs Storgata blir som i dag.   

• Nyskapt trafikk til/fra BK 4 og BK 5 vil dermed være i størrelsesorden 600 biler pr døgn (sum 
begge veger.  

• Trafikken til/fra Storgata 15 antar vi vil være som i dag og er anslått til ca 650 biler/døgn 
 
I første byggetrinn vil nyskapt trafikk kjøre inn/ut i Lidskjalvgutua.  Dette utgjøre ca. 325 biler/døgn 
(sum begge veger.) 
 
Ved full utbygging vil trafikken til/fra hele parkeringskjellere utgjøre ca 1250 biler/døgn (sum begge 
veger).  Siden parkeringskjelleren vil være sammenhengende med utkjøring i hver ende er det knyttet 
usikkerhet til hvor mange som vil benytte hver av de to adkomstene. Utkjøringen til Hovsgutua gir 
kortest veg til overordna vegnett, og vil derfor være raskest for mange turer.  Utkjøring til 
Lidskjavgutua kan være gunstig for korte turer i sentrum.  I tillegg vil utformingen av 
parkeringskjelleren påvirke hvor brukerne kjører ut.  I en trang parkeringskjeller vil mange velge 
korteste veg ut.   
 
Hvis vi antar at 20-25% av brukerne velger å kjøre ut i Lidskjalvgutua, mens resten kjører ut i 
Hovsgutua vil trafikken bil omtrent som i figurene under. 
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Trafikk og kapasitet i vegnettet 
Trafikk med vegnett som i opprinnelig regulering 

Basert på dagens trafikktall fra vegdatabanken, og 
beregningene over, har vi anslått at trafikkmengdene 
(gjennomsnittlig døgntrafikk – ÅDT) i gatenettet som i 
figuren under, i en prognosesituasjon 20 år fram i tid.  Vi 
har da lagt til grunn en 20% generell trafikkvekst, og at 
kvartalet er fullt utbygd. I figuren er det forutsatt at 
Lidskjalvgutua er stengt mot Oslolinna, slik det går fram 
av eksisterende reguleringsplan for Møllekvartalet.  
Trafikken i gata vil dermed bare bestå av trafikk til/fra 
eksisterende og nye boliger langs gata 
 
Så lenge Lidskjalvgutua er stengt for gjennomkjøring mot 
Oslolinna vil gata ha god kapasitet til å ta unna trafikken 
til/fra området, og det anses også at krysset mellom 
Storgata og Lidskjalvgutua vil ha god kapasitet og 
framkommelighet. 
Trafikken i Hovsgutua er relativt stor. Statens vegvesens 
Vegkart.no viser en ÅDT i dag på ca 5600 biler pr døgn, 
men det er knyttet usikkerhet til tallet.  Regner vi en 
økning på 20% i et prognoseår om 20 år  (inklusive den 
nye bebyggelsen som planlegges her) har vi anslått 
framtidig trafikk til ca 6700 biler pr døgn. Vi har gjort en 
enkel overslagberegning av kapasiteten ved inn/utkjøring 

 
 
Trafikk med Lidskjalvgutua åpen som envegskjørt gate fra Oslolinna til Storgata 

Det er signalisert et ønske om å åpne Lidskjalvgutua som 
envegskjørt gate fra Oslolinna til Storgata. Ut fra det 
datagrunnlaget vi har er det vanskelig å vurdere hvilke 
trafikal effekter dette vil ha.  En kan regne med at det vil 
bli overført trafikk hit fra Hovsgutua, men også fra 
Jarenstranda lenger nord. Det vil føre til en vesentlig 
økning av trafikken i gata, men det vil kreve en mer 
omfattende analyse av hele trafikkbildet i Gran sentrum 
for å kunne vurdere hvor stor denne økningen blir. Som et 
regneeksempel kan vi anta at 25% av trafikken i 
Hovsgutua og 15% av trafikken i Jarenstranda overføres 
til Lidsjalvgutua.  Dette vil utgjøre en envegstrafikk på ca. 
1000 biler pr døgn.  I tillegg kommer anslått trafikk til/fra 
utbyggingsområdet på ca 125 biler pr døgn (envegskjørt).   
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Trafikken i Hovsgutua er relativt stor.  Vi har gjort en enkel overslagberegning av kapasiteten ved 
inn/utkjøring fra kvartalet, basert på en maksimaltime som utgjør ca. 12% av døgntrafikken.  
Beregningen viser at det er svært liten sjanse for at avkjørselen vil forårsake kødannelser i Hovsgutua 
 
 
Trafikksikkerhet/ gangtrafikk 
Trafikkmengder i Lidskjalvgutua forutsatt at gutua er stengt antas å være så små de godt kan 
kombineres med gangtrafikk til/fra boliger og eiendommer som sogner til gutua. Som boliggate vil det 
ikke være krav til egne løsninger for gående og syklende med de trafikkmengder en da kan forvente.  
 
Hvis Lidskjalvgutua åpnes for gjennomkjøring som nevnt over vil den få mer karakter som 
sentrumsgate med betydelig større trafikk.  Da vil både gatas funksjon og trafikkmengden tilsi at det 
bør etableres fortau langs gata.  
 
Inn og utkjøringen mot Hovsgutua vil krysse fortauet langs gata.  Det anses at situasjonen her vil være 
oversiktlig både for de gående på fortauet og for de kjørende som skal krysse fortauet, og det vil være 
tydelig at adkomsten krysser en gangåre.  Trafikkmengdene i innkjøringa tilsier ikke behov for spesielle 
tiltak for gangtrafikken. 
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