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Elnesvågen – trafikkanalyse 

Sweco Norge AS er engasjert av Fræna kommune for å gjøre trafikale vurderinger i forbindelse 

med tettstedsutviklingen av Elnesvågen sentrum. Elnesvågen er administrasjonssentrum i Fræna 

kommune i Møre og Romsdal, og har omtrent 2600 innbyggere (per 1. januar 2018).  

Figur 1 viser avgrensingen for trafikkanalysen. Fv. 663 Elnesvågvegen går tvers gjennom 

sentrumsområdet. Molde er den nærmeste større byen i området, og ligger ca. 23 km unna.  

Fv. 663 Elnesvågvegen er en viktig veg for både trafikanter lokalt i Elnesvågen, men også for 

gjennomgangstrafikk fra Fræna kommune som skal i retning Molde.   

 

Figur 1: Analyseområdet for trafikkanalysen.   
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1. Dagens situasjon 

1.1. Trafikkmengder 

Figur 2 viser en oversikt over trafikkmengder på sentrale veger i analyseområdet for dagens 

situasjon. Trafikkmengdene er presentert som årsdøgntrafikk (ÅDT) som er et gjennomsnittstall 

for daglig trafikkmengde, i sum begge retninger, på en strekning. Det vil si at det kan være dager 

med høyere og lavere trafikkmengde enn det som er oppgitt. Typisk er det jevnt høy belastning 

mandag til fredag, litt lavere belastning lørdag, og betydelig lavere belastning søndag.  

 

Figur 2: Trafikkmengder (ÅDT) for dagens situasjon (år 2019). Kontinuerlig tellepunkt markert med lilla prikk.  

Trafikkgrunnlaget er utarbeidet med bakgrunn i: 

• oppgitte trafikkmengder i Nasjonal vegdatabank (NVDB) 

• et kontinuerlig nivå 1-tellepunkt i fv. 663 Elnesvågvegen vest for rundkjøringen med Bøen. 

• korttidstellinger som ble utført i forbindelse med befaringen i området, tirsdag 14. mai 2019.  

Det presiseres at det er usikkerheter tilknyttet trafikktallene, særlig på sidevegene. 

Tungtrafikkandelen på fv. 663 Elnesvågvegen er ifølge NVDB på ca. 9 %. Dette utgjør ca. 600 

tunge kjøretøy per døgn.   
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1.2. Krysstellinger 

I forbindelse med befaringen i området tirsdag 14. mai 2019 ble det utført en korttidstelling i fire 

sentrale kryss langs fv. 663 Elnesvågvegen, samt et adkomstkryss mellom Hauglivegen og 

Sentervegen. Korttidstellingen ble utført i ettermiddagsrushet (kl. 15:00 – 17:00).  

Tellingen ble utført i kryssene:  

• Fv. 663 Elnesvågvegen x Bøen x Nedre Haukåsvegen (rundkjøring) 

• Fv. 663 Elnesvågvegen x Sentervegen (forkjørsregulert T-kryss) 

• Fv. 663 Elnesvågvegen x Hauglivegen (forkjørsregulert T-kryss) 

• Fv. 663 Elnesvågvegen x Dalelia x fv. 230 Kråknesvegen (forkjørsregulert X-kryss) 

• Hauglivegen x Sentervegen (uregulert T-kryss) 

 

Figur 3: Trafikkmengder (kjt/t) i ettermiddagsrushet. 

Tellingen viser at trafikkmengden på fv. 663 Elnesvågvegen ligger et sted mellom 400 og 500 

kjt/time i begge retninger, mellom Bøen og Dalelia. Over halvparten av trafikken i sentrum 

vurderes som gjennomkjøringstrafikk i ettermiddagsrushet.  

Trafikkmengder på 1000 – 1200 kjt/t i vikepliktsregulerte kryss begynner å nærme seg grensen 

for hva som gir akseptabel avvikling på sidevegene. Det er få tidsluker på hovedvegen, som gjør 

at sidevegene må vente lenge. Dette ble også observert under befaringen, at en del kjøretøy på 

sidevegene hadde betydelig forsinkelse inn mot krysset.  
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1.3. Ulykker 

Figur 4 og tabell 1 viser en oversikt over politirapporterte personskadeulykker i perioden 2013 – 

2017. I området har det vært fem ulykker med lettere personskade. Alle ulykkene har vært i 

tilknytning til kryss. Det er ingen likheter mellom ulykkene for øvrig, og det er ikke funnet spesielle 

punkter.  

 

Figur 4: Oversikt over politirapporterte personskadeulykker i perioden 2013-2017. 

Tabell 1: Informasjon om ulykkene i området i perioden 2013-2017. 

Nr. Ulykkesdato 
Alvorligste 

skadegrad 

Uhell 

kategori 
Uhellskode 

1 24.10.2013 Lettere skadd Bilulykke Påkjøring bakfra. 

2 18.12.2013 Lettere skadd Bilulykke Uhell med uklart forløp ved møting. 

3 18.03.2015 Lettere skadd Sykkelulykke 
Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøre-

retning hvor ett eller begge kjøretøy svinger av.  

4 16.12.2013 Lettere skadd MC-ulykke Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging).  

5 13.01.2017 Lettere skadd Bilulykke 
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt 

retning.  
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1.4. Kollektivtilbud 

Figur 5 viser en oversikt over bussholdeplasser i Elnesvågen sentrum. Utformingen av 

holdeplassene varierer:  

• Fræna kommunehus: busslomme i vestgående retning.  

• Elnesvågen skolesenter: bussterminal.  

• Elnesvågen: busslommer i begge retninger.  

• Haukås skole: busslomme i østgående retning og bussterminal i vestgående retning.  

• Dalset: busslommer i begge retninger.  

• Haukåslia: kantstopp  

 

Figur 5: Oversikt over bussholdeplasser i analyseområdet.  

Det er fire ulike linjer som trafikkerer holdeplassene. Linje 532 går mellom Molde og Elnesvågen, 

linje 533 og 534 går vestover mot henholdsvis Bud og Farstad/Hustad, mens linje 542 er en 

lokallinje som går opp til Hauglia.  

• Linje 532 Molde – Elnesvågen: to avganger per time i begge retninger mellom kl. 6 og 20.  

• Linje 533 Elnesvågen – Bud (– Vikan): én avgang per time i begge retninger mellom kl. 6 og 
20.  

• Linje 534 Elnesvågen – Farstad – Hustad (– Vikan): én avgang per time i begge retninger i 
rushperiodene.  

• Linje 542 Elnesvågen – Hauglia: to avganger om morgenen i retning Elnesvågen, og fire 
avganger om ettermiddagen tur/retur.  

Buss-systemet framstår som lite oversiktlig med korte avstander mellom holdeplassene.   
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1.5. Parkering 

I Elnesvågen sentrum er det en rekke parkeringsplasser, både oppmerkede og uoppmerkede. 

Antall parkeringsplasser er kartlagt ved å telle antall oppmerkede plasser og anslått antall 

uoppmerkede plasser. Figur 6 viser en oversikt over hvor de ulike parkeringsområdene befinner 

seg, mens tabell 2 gir en oversikt over antall parkeringsplasser på de ulike områdene.  

 

Figur 6: Oversikt over parkeringsområder i Elnesvågen sentrum.  

Tabell 2: Antall parkeringsplasser I Elnesvågen sentrum fordelt på områder. Antall er omtrentlige.  

Nr. Parkeringsområde Antall parkeringsplasser 

1A Fræna kommunehus, foran 41 oppmerkede plasser 

1B Fræna kommunehus, bakside 20 uoppmerkede plasser 

1C Fræna kommunehus, overside 10 oppmerkede og 12 uoppmerkede plasser 

2A Ungdomsskolen nede 20 uoppmerkede plasser 

2B Ungdomsskolen oppe 22 uoppmerkede plasser 

3 Frænahallen 44 oppmerkede plasser 

4A Videregåendeskolen, nede 48 oppmerkede plasser 

4B Videregåendeskolen, oppe 24 oppmerkede plasser 
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5 Ved bussholdeplassen 35 oppmerkede plasser 

6A Bølgen, hovedparkering 70 oppmerkede plasser 

6B Gateparkering ved Mix 8 oppmerkede plasser 

6C Bølgen, ved inngangen 18 oppmerkede plasser 

7A Foran Boots apotek 12 uoppmerkede plasser 

7B Torget 26 uoppmerkede plasser 

8A Langs vegen og Romdalsbanken 60 uoppmerkede plasser 

8B Østsiden av torget 42 uoppmerkede plasser 

9 Rema 1000 120 oppmerkede plasser 

10A iElektro bak 80 uoppmerkede plasser 

10B iElektro foran 8 oppmerkede plasser 

11 Esso 12 uoppmerkede plasser 

12 Extra 60 oppmerkede plasser 

13 Bunnpris 42 oppmerkede og 10 uoppmerkede plasser 

14 Elnesvågen stadion  62 uoppmerkede plasser 

15 Fræna sjukeheim og omsorgssenter 80 oppmerkede plasser 

16 Il Chef Restaurant 42 uoppmerkede plasser 

 Sum 608 oppmerkede og 420 uoppmerkede plasser 

Kartleggingen av antall parkeringsplasser viste at det er godt over 1000 parkeringsplasser 

innenfor sentrumsområdet. I tillegg er det flere plasser enn det som er kartlagt, i form av 

ansattparkering og privat boligparkering.  

Mange av parkeringsplassene i sentrum er i hovedsak i tilknytning til dagligvareforretninger og 

offentlige institusjoner som skoler, sykehjem og kommunehus. Dette gjelder først og fremst 

områdene 1-4 og 9-15. 

Ca. 350 av plassene er helt i sentrum av Elnesvågen, det vil si innenfor Sentrumsvegen og fv. 

663 Elnesvågvegen. Flere av disse er uoppmerkede, og området bærer preg av en småkaotisk 

parkeringssituasjon hvor man kan kjøre og parkerer hvor man vil. Eksempler på dette er vist i 

figur 7 og figur 8.  
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Figur 7: Parkering rett ved inngangen til torget og Bølgen kjøpesenter. 

 
 
Figur 8: Parkering langs fv. 663 Elnesvågvegen, inn mot torget og på selve torget.  
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1.6. Tilbud for myke trafikanter 

Figur 9 viser en oversikt over løsninger for myke trafikanter. På nordsiden av fv. 663 Elnesvågen 

går det gang- og sykkelveg gjennom hele analyseområdet, som går helt fra Tornes i vest til Moen 

i øst, en strekning på ca. 12 km. Å sykle eller gå gjennom Elnesvågen sentrum er derfor godt 

tilrettelagt.  

 

Figur 9: Oversikt over løsninger for myke trafikanter. Oversikten er ikke uttømmende. 

I analyseområdet er det fire gangfelt over fv. 663 Elnesvågvegen. To av disse er i tilknytning til 

rundkjøringen med Bøen og Nedre Haukåsvegen. Det tredje gangfeltet ligger i tilknytning med 

bussholdeplassen «Elnesvågen» og vegen «Falkenvegen», mens det fjerde og siste gangfeltet 

ligger i nærheten av krysset med Smievegen.  

De fleste boliger i Elnesvågen ligger på nordsiden av fv. 663 Elnesvågvegen, i boligfelt knyttet til 

Bøen, Hauglivegen og Dalelia. Både Haukås barneskole, Fræna ungdomsskole og Fræna 

videregående skole ligger også på nordsiden av fv. 663 Elnesvågen, sammen med Bølgen 

kjøpesenter, torget, og flere dagligvareforretninger.  

Langs fv. 663 Elnesvågvegen er det flere steder såkalte tilrettelagte krysningspunkt. Siden det i 

dag er få boliger og lite aktivitet på sørsiden av fv. 663 Elnesvågvegen er antallet gangfelt, og 

plasseringen av disse, tilstrekkelig i dagens situasjon.  

Det er ingen planskilte kryssinger av fv. 663 Elnesvågvegen i området.  
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1.7. Turstier 

I dagens situasjon er det to opparbeidede turstier i nærområdet til Elnesvågen. Den ene stien går 

rundt Elnesvågtangen, mens den andre går opp til Lågheia. Figur 10 viser en oversikt over disse.  

 

Figur 10: Turstier i nærheten av Elnesvågen. 
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2. Fremtidig situasjon 

2.1. Tettstedsutvikling 

I forbindelse med sammenslåingen av Fræna og Eide kommuner til nye Hustadvika kommune, 

har Fræna kommune satt i gang et tettstedsprogram for kommunesenteret Elnesvågen. Gjennom 

et parallelloppdrag har tre arkitektkontor gitt innspill på hvordan Elnesvågen kan utvikles til å bli 

et bærekraftig, levende og attraktivt sentrum i Hustadvika kommune.  

Ut fra forslagene i parallelloppdraget og innspill fra lokalsamfunnet, har vurderingsgruppen 

kommer fram til 10 anbefalinger for hvordan Elnesvågen bør utvikles som tettsted:  

1. Gjør Elnesvågen til et naturlig sentrum i Hustadvika 

2. Knytt Elnesvågen til historien, fjorden og landskapet 

3. Vær aktiv i Elnesvågen 

4. Riktig lokalisering, sambruk og flerbruk gir gode tjenester, god økonomi og god stedsutvikling 

5. Bygg bymessig og variert i sentrum med aktive førsteetasjer 

6. Gjør det attraktivt å gå og sykle til sentrum og sett bilen på rett plass 

7. Gjør fylkesvegen til en bygate gjennom trinnvis utvikling 

8. Styrk handels-, service- og aktivitetstilbudet i sentrum 

9. Tilby gode og effektive kommunale tjenester i kommunesenteret 

10. Legg til rette for ulike boligtyper som bringer folk sammen.  

Flere av disse anbefalingene, og utdypingen av disse, gir klare målsetning for transportnivået og 

reisemiddelbruken. Anbefaling 6 viser til at om sentrum skal bli mer attraktivt er det menneskene 

og ikke bilene som må prege sentrum.  

 

Figur 11: Eksempel på sentrumsutvikling i Elnesvågen. Hentet fra Snøhetta, Formløs, K. Næss og Fragment. 



   

 

 

12 (20) 
 
NOTAT 

17.06.2019 

 

 

SO \\notrdfs001\oppdrag\31664\10212434_elnesvågen_trafikkanalyse_og_støyvurdering\000_elnesvågen_trafikkanalyse_og_støyvurdering\06 
dokumenter\trafikk\05 notater\10212434_elnesvågen - trafikkanalyse - 17.06.19.docx 

I anbefalingene er det også ønskelig å knytte sammen sentrum med fjorden. Fylkesvegen er i 

dag en barriere, og det anbefales å bygge denne ned til en bygate med aktiviteter og tilbud på 

begge sider av vegen. Et eksempel på hvordan dette kan se ut er vist i figur 11.  

Gjennomgående for anbefalingene er at man ønsker et godt sentrum med varierte tilbud. 

Gjennom god arealplanlegging, hvor man legger til rette for ulike aktiviteter og tilbud i nærheten 

av hverandre, vil det være mindre behov for å bruke bil, og lettere å gå eller sykle. Ved å legge til 

rette for flere arbeidsplasser i Elnesvågen kan transportbehovet til Molde reduseres, og et sterkt 

handelssentrum, i stedet for arealekstensiv handel, vil redusere transportbehovet med bil. Hvis 

man klarer å gjennomføre flere av anbefalingene vil sentrumsområdet bli tettere, og det vil bli 

enklere og mer attraktivt å bevege seg til fots eller med sykkel i Elnesvågen.  

2.2. Befolknings og elevtallprognose 

Norconsult AS har på vegne av Fræna kommune utarbeidet rapporten, «Befolknings-, barne- og 

elevtallprognoser for kommunen og skoleområdene 2015 – 2030», datert 21.04.2015, som 

oppsummerer ulike prognoser for kommunen. Bakgrunn for rapporten var å dekke kommunens 

behov for et beslutningsgrunnlag for å dimensjonere grunnskoletjenesten.  

Prognosene ble utarbeidet med bakgrunn i befolkningsdata på grunnkretsnivå hentet fra Statistisk 

sentralbyrå (SSB), elevtall på skolene hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), og 

opplysninger fra Fræna kommune om forventet boligbygging.  

I befolkningsprognosen forventes det at befolkningstallet i hele Fræna kommune øker fra ca.  

9 800 personer ved utgangen av 2014 til ca. 11 500 personer ved utgangen av 2030. Figur 12 

viser en oversikt over befolkningsprognosen fordelt på aldersgrupper.  

 

Figur 12: Befolkningsprognose for Fræna kommune, år 2014 - 2030 fordelt på aldersgrupper. Kilde: 
Norconsult.  

Hvor stor befolkningsveksten faktisk vil være fram mot 2030, og hvor i kommunen veksten vil 

være, avhenger av blant annet av hvor kommunen legger til rette for boligbygging, hvor 
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arbeidsplasser befinner seg og hvilke lokale tilbud som er. Det forventes at mye av veksten og 

boligbyggingen i kommunen vil legges til Elnesvågen. 

I elevtallprognosen for Haukås skole, er det forventet at elevtallet øker fra ca. 250 elever i dagens 

situasjon til ca. 280 i 2030. Det forventes også at antallet elever i 5.-7. trinn øker fra 40 til 50 for 

Tornes skole, mens antallet for Sylte/Malme skole vil ligge stabilt på rundt 70 elever. 

2.3. Ny Haukås barneskole 

Fræna kommune er i gang med planleggingen av ny barneskole i Elnesvågen. Det planlegges å 

utvide dagens Haukås skole, og at man også tar imot elever fra 5.-7. trinn fra Sylte/Malme skole 

og Tornes skole.  

I dagens situasjon er det omtrent 250 elever og 40 ansatte ved skolen. Med bakgrunn fra 

elevtallprognosene og overføring i elever fra andre skoler, forventes det at antallet elever vil i 

2030 være på omtrent 400. Dette vil også medføre at antall ansatte øker, og det anslås at det i 

2030 vil være ca. 65 ansatte ved skolen.  

 

Figur 13: Oversikt over dagens Haukås skole. Omriss viser skoleområdet, piler viser gangadkomster.  
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2.4. Trafikkmengder 

Dagens trafikkmengder er framskrevet til år 2032 med bakgrunn i trafikkprognoser for Møre og 

Romsdal fylke.  

Tabell 3: Trafikkprognoser for Møre og Romsdal, år 2019 - 2032. Hentet fra Effekt.  

Fra år Til og med år 
Trafikkutvikling  

lette kjøretøy 
Trafikkutvikling  
tunge kjøretøy 

2019 2022 0,8 % 1,7 % 

2023 2030 0,8 % 2,0 % 

2031 2032 0,6 % 1,8 % 

Figur 14 viser oversikten over beregnet ÅDT på vegnettet for framtidssituasjonen i år 2032.   

 

Figur 14: Trafikkmengder (ÅDT) for fremtidig situasjon (år 2032). 
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3. Vurderinger og tiltak 

3.1. Reduksjon av gjennomgangstrafikk 

Fv. 663 Elnesvågvegen er en viktig veg. Trafikken på fylkesvegen er en blanding av lokaltrafikk 

for bosatte i Elnesvågen og gjennomkjøringstrafikk for øvrig bosatte og næringsliv i Fræna 

kommune 

Det er få alternative kjøreruter til fylkesvegen. Så lenge man ikke bygger en ny trasé for 

fylkesvegen rundt sentrum, vil det gå en betydelig trafikkmengde på denne. Den vil være en viktig 

gjennomkjøringsveg og nyttetransport i regionen vil benytte vegen. Vegen må være akseptabel 

for tunge kjøretøy. Dette vil være styrende for hvordan vegen kan bygges om til en bygate.  

I videre betraktninger er det antatt at ny trasé for fylkesveg rundt sentrum ikke er et aktuelt tema. 

Fylkevegen vil bestå som i dag. For å redusere biltrafikk gjennom sentrum vurderes det derfor 

som to realistiske fokusområder:  

1. Redusere bilbruk mellom boliger i Elnesvågen og sentrumsområdet.  

2. Redusere bilbruk mellom ulike målpunkter i sentrumsområdet.  

 

Figur 15: Avstand fra sentrumsområdet, ca. 500 meter, 1000 meter og 1500 meter. 
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Elnesvågen er et tettsted med korte avstander mellom sentrums- og boligområdene. Figur 15 

viser en oversikt over avstanden fra sentrumsområdet, hvor vi ser at mange boliger ligger i en 

radius på 1 km unna sentrum, og nesten alle boligene ligger i en radius på 1,5 km unna sentrum. 

Det betyr at det for mange bør være mulig å benytte andre transportformer enn bil ved reiser inn 

til sentrumsområdet. Det er imidlertid en del høydeforskjeller i Elnesvågen, som gjør at det kan 

være ekstra utfordrende for noen å gå og sykle.  

Det er i dagens situasjon gode gang- og sykkeltilbud for å bevege seg i og gjennom 

sentrumsområdet. For å bidra til at flere utnytter seg av disse må gange og sykkel bli et mer 

attraktivt fremkomstmiddel. Et tiltak som bør gjennomføres er å etablere flere 

sykkelparkeringsplasser i sentrumsområdet, i tilknytning til sentrale målpunkter og 

bussholdeplasser. Sykkelparkeringsplasser bør bygges med tak.  

Selve sentrumsområdet i Elnesvågen er i dagens situasjon kompakt, og hvis man oppnår 

anbefalingene som er foreslått i parallelloppdraget, vil man gjøre sentrum enda mer kompakt og 

attraktivt å oppholde seg i. For de som ankommer sentrum med bil, bør det være enkelt og 

hyggelig å bevege seg mellom de ulike målpunktene, istedenfor å kjøre bil.  Et tiltak for å bidra til 

dette kan være å fjerne parkeringsplasser. Dette vil gjøre det hyggelige å oppholde og bevege 

seg i sentrum, samtidig som det gjør det vanskeligere å finne parkeringsplass rett ved målpunktet.  

3.2. Parkering i sentrum 

Det er kartlagt at det er svært mange parkeringsplasser i sentrumsområdet, hvorav ca. 350 av 

disse er i det sentrale sentrum. Mange av disse er ikke markert opp, som gjør at enkelte områder 

framstår som kaotiske og at folk parkerer hvor man vil.  

 

Figur 16: Elnesvågen sentrum, med skissert område hvor man kan fjerne parkeringsplasser. Skravert 
området bør gjøres bilfritt.  

Figur 16 viser området i Elnesvågen sentrum hvor det er vurdert at man kan fjerne alle eller deler 

av parkeringsplassene, uten at dette skaper mangel på parkeringsplasser. Dette gjelder i særlig 

grad på selve toget, som bør stenges for biltrafikk. Ved å rydde opp i parkeringssituasjonen vil 
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man bedre trafikksikkerheten. Det vil også gjøre området mer hyggelig for gående. Ved å fjerne 

vanlige parkeringsplasser kan man også legge bedre for HC-parkering eller varelevering. 

3.3. Utforming av fv. 663 Elnesvågen 

En av anbefalingene i parallelloppdraget er å bygge om fylkesvegen til en bygate. En bygate 

kjennetegnes med at det er smalere kjørefelt, lavere hastighet, fortau, gatebelysning, vegetasjon 

og gatemøbler. Dette er også gjeldene for begrepet «miljøgater». Den tidligere utgaven av 

håndbok N100 (2013) definerte «begrepet miljøgate blir som regel brukt om hovedveger gjennom 

mindre tettsteder som på en kortere strekning blir bygget om til en gate». 

Statens vegvesens rapport 346 «Miljøgate 2014» er en innsamling og sammenligning av 

erfaringer om miljøgater for flere tettsteder. Rapporten diskuterer begreper og kommer med gode 

eksempler. Den oppsummer at målet med ombyggingen (miljøgater) er å ta mer hensyn til 

lokalmiljøet ved å bedre framkommeligheten for gående og syklende, bedre 

parkeringsforholdene, bedre trafikksikkerheten og bidra til et triveligere tettsted.  

Rapporten sier videre at «utformingen av miljøgater kan bidra til at bilister senker farten. Å senke 

farten er for eksempel en naturlig reaksjon på at kjørebanen blir smalere. Dette kan både gjøres 

fysisk, men også optisk, ved å legge inn elementer som rennesteinsfelt og vegetasjon. Fysiske 

elementer som belysning, gatemøbler, materialer av høy kvalitet og vegetasjonsbruk er med på 

å skape et mer innbydende miljø, og er med på å formidle til bilisten at dette er et område hvor 

mennesker, ikke bare biler, ferdes og oppholder seg».  

Begrepet «miljøgate» er ikke nevnt i ny utgave av håndbok N100, med unntak av at det ikke skal 

brukes på nasjonal hovedveg. Fv. 663 Elnesvågvegen defineres ikke som dette.  

Det vurderes at å bygge om fylkesvegen til en bygate vil være et godt tiltak for Elnesvågen 

sentrum. Men det er viktig at man ivaretar god fremkommelighet, siden det fortsatt vil være høy 

trafikkbelastning med stor tungtrafikkandel på vegen i fremtidig situasjon.    

3.4. Kryssutforminger 

I dagens situasjon er det betydelig trafikk langs fv. 663 Elnesvågvegen. Flere av kryssene er 

vikepliktsregulerte, som medfører at trafikanter fra sidevegene har en del forsinkelse i 

rushperiodene. De vikepliktsregulerte kryssene har begrenset med kapasitetsreserver.  

Krysset fv. 663 Elnesvågvegen x Dalelia x fv. 230 Kråknesvegen anbefales på sikt å bygges om 

til en rundkjøring. Dette vil gjøre at Elnesvågen sentrum har en rundkjøring i hver ende som vil 

synliggjøre at man har kommet til et sentrumsområde. En rundkjøring med god avbøyning vil 

redusere hastigheten inn mot sentrum.  En rundkjøring vurderes også som mer trafikksikker enn 

et vikepliktsregulert X-kryss.  

Eventuelle nye kryss på sørsiden av fv. 663 Elnesvågvegen bør ikke utformes som X-kryss med 

eksisterende T-kryss på nordsiden av vegen. I stedet bør man utforme disse som forskjøvne T-

kryss, alternativt signalregulerte kryss. Forskjøvne T-kryss vurderes som mer trafikksikkert og gir 

bedre avvikling enn vikepliktsregulerte X-kryss.  
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3.5. Kollektiv 

Man må tilstrebe at det er attraktiv å ta bussen. Det er i dag mange holdeplasser langs fv. 663 

Elnesvågvegen. Dette kan potensielt føre til mange stopp, som resulterer i lengre kjøretid. 

Normalt prøver man å tilstrebe 500 – 800 meter mellom holdeplasser.  

Hvis det skal være holdeplasser på den strekningen i sentrum mellom holdeplassen «Elnesvågen 

skolesenter» og fv. 230 Kråknesvegen, kan det vurderes å utforme disse som kantstopp for et 

mer bymessig preg.  

3.6. Skolebarn 

Mange av de nye elevene ved skolen vil ankomme med skolebuss, spesielt de overførte elevene 

fra Sylte/Malme og Tornes. I dagens situasjon er det en bussholdeplass sørøst for skoletomten 

som er utformet som en snuplass. Denne utformingen gjør at busser kan terminere og vente uten 

å hindre annen biltrafikk, samtidig som man unngår rygging inn og ut av området. En annen fordel 

med utformingen av holdeplassen er at skolebarn slipper å krysse fv. 663 Elnesvågvegen. En 

ulempe i dagens situasjon er at inn- og utkjøringen til bussholdeplassen krysser gang- og 

sykkelvegen. Det er derfor viktig at man ivaretar god sikt fra fylkesvegen mot gang- og 

sykkelvegen.  

Det er vanlig at en del foreldre kjører sine barn til skolen. Disse kan medføre til økt ulykkesrisiko 

for andre barn som går eller sykler til skolen. I dagens situasjon blir blant annet parkeringsplassen 

til Rema 1000 brukt til slik kjøring og henting av barn. Ved bygging av ny skole med flere elever 

fra Sylte/Malme og Tornes kan det medføre at enda flere elever blir kjørt til skolen. Det er derfor 

viktig å sørge for at en levering- og hentesone blir utformet på en trafikksikker måte. Slike soner 

bør utformes på en måte som gjør at biler ikke trenger å rygge, siden dette øker ulykkesrisikoen.  

Det er i dag et godt tilbud for myke trafikanter på nordsiden av fv. 663 Elnesvågvegen, med gang- 

og sykkelveger og gangfelt fra de fleste boligområdet. Ved sentrumutvikling av Elnesvågen 

forventes det at det vil bli flere bosatte, og dermed flere skolebarn, på sydsiden av fv. 663 

Elnesvågvegen. Disse har et redusert tilbud i dagens situasjon, og det bør legges til rette for flere 

trafikksikre krysningspunkter i en fremtidig situasjon. Dette er nærmere drøftet i kapittel 3.8.  

3.7. Fartsgrense 

Statens vegvesens NA-rundskriv 2018/10 «Fartsgrensekriterier» oppgir at fartsgrenser i tettbygde 

strøk som oftest må baseres på vegens funksjon og bruken av området. Det betyr at 

fartsgrensene må brukes fleksibelt og baseres på ønsker om å prioritere gående og syklende, 

kollektivtrafikk, trafikksikkerhet, miljøforhold og ikke minst trivsel og trygghet for alle som ferdes 

på og langs vegene.  

I dagens situasjon er fartsgrensen gjennom sentrum 50 km/t. Etter en utvikling av 

sentrumsområdet med flere boliger og aktiviteter på sørsiden av fv. 663 Elnesvågvegen er det 

forventet en økning i antall fotgjengerkryssinger over vegen, både i form av skoleelever og andre 

fotgjengere.  
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I en fremtidig situasjon anbefales det derfor at fartsgrensen settes ned til 30 eller 40 km/t på 

strekningen mellom rundkjøringen med Bøen og Nedre Haukåsvegen til krysset med Dalelia og 

fv. 230 Kråknesvegen. På strekningen ligger Fræna ungdomsskole i vestenden og Haukås 

barneskole i østenden. Ved å sette ned fartsgrensen vil man både tydeliggjøre at man har 

ankommet et sentrumsområde, og øke trafikksikkerheten for skolebarn og andre myke trafikanter.  

3.8. Kryssing av fv. 663 Elnesvågvegen 

Fv. 663 Elnesvågvegen har i dag høy trafikkbelastning med en ÅDT på 6900 kjt/døgn gjennom 

sentrum. Det er beregnet at ÅDT vil øke til 7700 kjt/døgn i år 2032. Med slike trafikkmengder må 

man legge til rette for gode krysningspunkter for myke trafikanter.  

I dagens situasjon er det to gangfelt over fv. 663 Elnesvågvegen i Elnesvågen sentrum. I tillegg 

er det to gangfelt lengre øst, som beskrevet i kapittel 1.6. Det er omtrent 270 meter mellom 

gangfeltene i sentrum, og begge gangfeltene ligger i nærheten av de mindre adkomstvegene 

Falkenvegen og Smievegen. Plassering av gangfeltene er vist i figur 17.  

 

Figur 17: Gangfelt i dagens situasjon i Elnesvågen sentrum. 

Gangfelt skal plasseres der det er naturlig for gående å krysse. Plassering av nye gangfelt eller 

flytting av eksisterende gangfelt må derfor sees i sammenheng med hvordan sentrumsområdet 

planlegges.  

I parallelloppdraget foreslås det å bygge ned fylkesvegen til en bygate med aktive fasader og 

forlenge toget over vegen. For å redusere sannsynligheten for trafikkulykker er det viktig å både 

sørge for lave hastigheter og for gode krysningspunkter. Ved å bygge om fv. 663 Elnesvågvegen 

til en miljøgate kan man oppnå begge deler. Ved å opphøye en lengre strekning av vegen og med 

Smievegen Falkenvegen 



   

 

 

20 (20) 
 
NOTAT 

17.06.2019 

 

 

SO \\notrdfs001\oppdrag\31664\10212434_elnesvågen_trafikkanalyse_og_støyvurdering\000_elnesvågen_trafikkanalyse_og_støyvurdering\06 
dokumenter\trafikk\05 notater\10212434_elnesvågen - trafikkanalyse - 17.06.19.docx 

et annet belegg, kan man tydeliggjøre for bilistene at de er i et sentrumsområde med mange myke 

trafikanter. 

På grunn av høye trafikkmengder på fylkesvegen, og mange gående/syklende som krysser vegen 

i en fremtidig situasjon, anbefales det at etableres minimum et krysningspunkt som oppleves som 

trygt for skolebarn.  Den beste løsningen vil være planfri kryssing. Det bør derfor vurderes om det 

er mulig å få til en god planfri kryssing i nærheten av barneskolen. Dette vil medføre en trygg 

skoleveg hvor barn kan gå alene. Et alternativ er signalregulert gangfelt. Signalanlegg oppleves 

som tryggere av skolebarn enn oppmerkede gangfelt. 

Statens vegvesens håndbok N303 «Trafikksignalanlegg» oppgir kriterier for når man kan sette 

opp signalregulering av gangfelt, se figur 18. Ved fartsgrense 40 km/t og ÅDT mellom 5000 og 

8000 kjt/døgn, kan et gangfelt signalreguleres hvis antallet gående og syklende er større enn 20 

i dimensjonerende time. Ved utbygging av boliger på sydsiden vil trolig kravet til antall gående og 

syklende være oppfylt. Håndboken oppgir også at ved skoler og andre institusjoner kan formålet 

med å etablere signalregulering være å øke trygghetsfølelsen.  

 

Figur 18: Kriterier for signalregulering av gangfelt. Hentet fra Statens vegvesens håndbok N303.  

 


