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Søknad om fravik 

Del 1 – søknadsdel (fylles ut av fravikssøker) 

  Fravikssøker: Hustadvika kommune 

 Saksbehandler hos fravikssøker: John Olav Gautvik 

 Dato: 22.10.2020 

 Arkivreferansen til fravikssøker:  

Prosjekt (navn): Nytt kryss for innkjøring på Fylkesvei.-64.. fra Holamyra i Malmefjorden 

Vegnummer: 

FV64 

S9D1m3275) 

 Fartsgrense: 

70 km/t 

 Brunummer1:  

ÅDT (i dag): 

7840 

 Dim.klasse: 

H5 

Tekst her  Tunnellengde: Tekst her 

ÅDT (dim.år): 9350  Tegn.nr: Tekst her  Plannivå: Velg plannivå 

Normal det søkes om å fravike (kryss av for en av normalene): 

N100:  N101:  N200:  N300:  N301:  

N302:  N303:  N400:  N401:  N500:  

N601:  Rundskriv: Tekst her 

Krav: Begrunnelse for fravik:  

Kravkategori: 

Kryssutforming 

 

Gjengivelse av kravet: 

«For ÅDT ≥ 8000 skal 

kryss bygges planskilt 

og utformes i samsvar 

med kapittel D.1.3. 

Håndbok N100 anbefaler planskiltkryss(normalkrav) for nåværende og framtidig 

trafikkbelastning. Det er ikke økonomi til å realisere en såpass kostbar 

kryssløsning. Vedlagt trafikkanalyse viser at det kan gi en god nok 

trafikkavvikling ved å velge en mindre kostbar kryssløsning. Av vurderte 

alternativer ønskes det å benytte rundkjøring med 2 tilfarter. Planen er å 

regulere en 4-armet rundkjøring.  Utbygging gjøres i 2 trinn. I trinn 1 bygges 

det en 3 armet rundkjøring. I trinn 2 bygges den fjerde armen med tilknytning 

til en framtidig samlevei for å bedre avkjøringsforhold også på sørsiden av FV-

64. 

 

 

Dimensjoneringsklasse for FV-64: 

H5 – Nasjonal hovedveg, ÅDT ≥ 8000 -12000 og fartsgrense 90 km/t. 

Tverprofil 12,5 m, to felt. 

 

For H5 skal det ved ÅDT ≥ 8000 bygges planskilt kryss, altså kryss i to 

plan. Siden ÅDT allerede i dag er 8000, og det legges til grunn årlig 

trafikkvekst, vil kravet om planskilt kryss tre i kraft. 

 

 

 

 
1 Gjelder bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon prosjektert eller forvaltet i samsvar med N400 eller N401 
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Vedlegg til saken: Trafikkanalyse for Holamyra 

Konsekvenser av fravik 

Konsekvenser for teknisk kvalitet: 

 

Konsekvenser for sikkerhet (for trafikantene): 

En rundkjøring vil redusere ulykkene med ca. 35 % i forhold til dagens kryss. Et planskilt kryss vil rent 

trafikkmessig være en bedre løsning i forhold til god trafikkflyt. I forhold til sikkerhet og ulykkesfrekvens 

vises det til vedlagt trafikkanalyse. 

Konsekvenser for miljøkvalitet, ytre miljø og HMS: Vanskelig å se at det er noen vesentlige forskjeller her 

mellom planskilt kryss og rundkjøring.  

 

Konsekvenser for estetikk:  

Det er mange eksempler på at rundkjøringer med riktig bruk av stein og beplantning, faktisk har estetisk 

bedre kvaliteter enn planskilte kryss.  

 

Konsekvenser for økonomi:  

Iht. trafikkanalysen vil kostnadene bli redusert fra ca. 100 000 000 (planskilt kryss) og til 11 800 000 kr 

(rundkjøring). Tilbakemelding til kostnadsoverslagene med referanse til lignende prosjekt, er at 

kostnadsoverslagene med stor sannsynlighet er for lave.  Den viktigste årsaken til denne fravikssøknaden, 

er at det ses ikke som realistisk å kunne finansiere et planskilt kryss. 

 

Konsekvenser for drift og vedlikehold: 

 

Konsekvenser for framkommelighet (gjelder alle kjøretøy- og trafikantgrupper): 

Trafikkflyten vil bli god hvis det gis fravik for å bygge rundkjøring, men det vil kunne bli noe oppstuing 

langs Tømmervegen om morgenen når det er mest trafikk. For kjørende langs FV-64 blir det en mindre 

forsinkelse på ca. 10 sekund. 

Andre konsekvenser: 

 

Forslag til avbøtende tiltak 

Tekst her 

 

 Prosjekteier: Hustadvika kommune  

 Dato: 23.10.2020 

Prosjekteier støtter søknaden:  
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Del 2 – behandlingsdel 

 
Skal fylles ut av fraviksgruppa   

 For fraviksgruppa:  Torunn Hopen 

 Dato: 05.11.2020 

 Ephortenr: 2020/16502 

    

Fraviksgruppas begrunnelse for anbefaling: Anbefalt Ikke anbefalt 

 

Prosjektet går ut på å bygge om krysset mellom fylkesveg 64 og 

Tømmervegen i Hustadvika kommune for å bedre trafikksikkerheten i 

kryssområdet. Krysset er ulykkesutsatt, og både kommunen og 

fylkeskommunen mener krysset bør bygges om for å bedre 

trafikksikkerheten i området. 

 

Her søkes det fravik fra kravet til etablering av planskilt kryss. 

 

I følge N100 er dimensjoneringsklassen for vegen H5, Nasjonal 

hovedveg. 

For H5-veg skal det ifølge vegnormalene bygges planskilt kryss ved 

trafikkmengder ≥ 8000 kjt/d. Siden trafikkmengden her er tett 

oppunder 8000, og det legges til grunn en årlig trafikkvekst, så 

vil kravet om planskilt kryss tre i kraft. 

 

Fraviksgruppas vurdering: 

Fraviksgruppa mener kravet til H5-standard ved en slik 

«punktutbedring» vil være urimelig, da det vil stå i sterk 

kontrast til resten av vegnettet langs denne strekningen av 

fylkesveg 64.  

 

Det er gjennomført en trafikkanalyse (vedlagt), og analysen gir 

et klart inntrykk av at etablering av rundkjøring her vil være et 

godt alternativ, og det beste alternativet til toplanskryss. 

Rundkjøring vil både gi en tilfredsstillende trafikkavvikling og en 

betydelig trafikksikkerhetsgevinst sammenlignet med dagens 

løsning. Den vil også tåle godt en trafikkøkning som følge av 

videre utbygging av området på østsiden av fylkesvegen. Det at 

kommunen i tillegg ser muligheten for å rydde opp i 

avkjørselsforhold på vestsiden av fylkesvegen senere, ved å 

regulere inn en fjerde arm i rundkjøringa, ser vi også på som en 

stor trafikksikkerhetsgevinst på sikt. 

 

Fraviksgruppa anbefaler fraviket godkjent, med forbehold om at 

rundkjøringa opparbeides på en måte som sikrer lav hastighet 

inn mot/gjennom rundkjøringa, og med utforming av tilfartene 

som sikrer god trafikkavvikling. 
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Videre saksgang: 

Sendes til 

Samferdselsutvalget som 

fraviksmyndighet 

  
Retur til 

søker 
 

   

 


