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1 Innledning 
Hustadvika kommune har et pågående reguleringsplanarbeid i gang i området ved Holamyra ved 
Malmefjorden. Vegtilkomst til området er via fv. 64 og videre inn på den kommunale vegen Tømmervegen.  

I forbindelse med oppstart av planen har Møre og Romsdal fylkeskommune ved Vegavdelinga sendt inn 
merknad om at det ikke kan tillates økt trafikk i dagens T-kryss, uten at krysset blir utbedret.  

Hustadvika kommune har derfor bedt om bistand til å lage en trafikkanalyse for krysset, der en i tillegg 
tegner opp mulige kryssalternativ, samt lager et grovt kostnadsestimat av dette. Norconsult ble tildelt dette 
oppdraget i mai 2020.  

For å få oversikt over svingebevegelsene i krysset er det registreres trafikk i krysset som en del av 
oppdraget. På grunn av Covid-19 ble oppdraget utsatt til trafikksituasjonen ble mer normal. Trafikktelling av 
krysset er utført onsdag 17. juni 2020.  
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Figur 1 Analyseområdet (Kilde: Google Maps). 

2 Dagens situasjon 
2.1 Generelt  
Analyseområdet ligger ved Holamyra ved Malmefjorden i Hustadvika kommune, jf. Figur 1. Fv. 64 er 
hovedveg i område, med mye pendlertrafikk til/fra Molde. Den kommunale vegen Tømmervegen tilkobles fv. 
64 i form av et T-kryss. Det er passeringslomme på fv. 64.  
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2.2 Trafikk 
Statens vegvesen teller og beregner trafikken på alle riks- og fylkesveger. Den gjennomsnittlige 
trafikkmengden i løpet av et døgn gjennom året kalles årsdøgntrafikk1 (ÅDT). 

Det finnes et nivå1-tellepunkt på fv. 64 i nærheten av Holamyra, dvs. ved Sylte noe nord for krysset. Nivå1-
tellepunkt er kontinuerlige tellepunkt som teller trafikken døgnet rundt hele året. Dette tellepunktet har sluttet 
å fungere i august 2019. ÅDT på strekningen er beregnet av Statens vegvesen basert på tidligere 
registreringer i tellepunktet. 

Nasjonal veidatabank2 (NVDB) viser at fv. 64 har en ÅDT på 7 840 kjøretøy per døgn, og en tungbilandel på 
rundt 12 prosent. Det legges til grunn en ÅDT på 8 000 på fv. 64 både nord og sør for krysset. 

Fartsgrensa på fv. 64 er 70 km/t. På Tømmervegen er det ikke skiltet fartsgrense. Generell fartsgrense på 50 
km/t i tettbygd strøk gjelder. Ut fra trafikktellingene er ÅDT i Tømmervegen beregnet til ca. 2 700. 

ÅDT for krysset (sum trafikk inn mot krysset) blir da 9 350 der sidevegtrafikken utgjør 14%. 

 

2.3 Trafikkulykker 
Nasjonal vegdatabank har oversikt over alle politirapporterte trafikkulykker i Norge. Tabellen under viser en 
oversikt over alle ulykker som er registrert i krysset de siste årene. 

Tabell 1 Trafikkulykker 2013-2019 

Tidspunkt Type ulykke Konsekvens 
2018-10-30 Påkjøring bakfra 3 biler involvert, 2 personer lettere skadet 
2017-05-12 Påkjøring bakfra ved høyresving 2 biler involvert 
2014-08-22 Påkjøring bakfra  2 biler involvert 
2014-08-04 Påkjøring bakfra ved venstresving 2 biler involvert 
2013-04-16 Påkjøring bakfra 2 biler involvert, 4 personer lettere skadet 

 

Alle ulykker er påkjøring bakfra. I fire av de fem ulykkene er det trafikk fra nord som er involvert. I den femte 
ulykka (påkjøring bakfra ved høyresving i 2017) kommer begge bilene fra Tømmervegen, og der var det 
heller ingen personskade. I løpet av perioden er det da i gjennomsnitt 5/7 = 0,71 ulykker pr år. 

Ulykkesfrekvensen for krysset (personskadeulykker pr million kjøretøy) kan beregnes. Det tas da hensyn til 
ca. 5 % trafikkvekst i registreringsperioden og en gjennomsnittlig ÅDT på om lag 9 000. Dette gir Uf = 0,17.   

Håndbok V723 Analyse av ulykkesstedet sitt vedlegg, tabell B1.3, angir ulykkesfrekvens på 0,085 for 
vikepliktsregulerte T-kryss med fartsgrense 70 km/t og sidevegsandel på 0,14. Selv med usikkerhet i 
trafikkmengdene er det en klar indikasjon på at krysset er ulykkesutsatt med vesentlig flere ulykker enn det 
som kan forventes. 

 

 
1 ÅDT: summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på 
årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde. 
2 Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. 
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2.4 Trafikktelling  
For å få oversikt over svingebevegelsene i krysset, og deretter kunne utføre en kapasitetsanalyse av krysset, 
ble det gjennomført en trafikktelling onsdag 17. juni 2020. Denne ble gjort i en tilnærmet normalsituasjon 
etter at samfunnet hadde åpnet opp igjen etter nedstengning som følge av korona. For å få en mest mulig 
representativ trafikktelling, ble tellinga utført før skoleferien startet fredag 19. juni.  

Trafikken ble registrert i morgenrush kl 07.00 – 09.00 og ettermiddagsrush kl 15.00 – 17.00. 

Trafikktellingen viser at makstimen om morgenen er kl 07.00 - 08.00, og makstimen på ettermiddagen er kl 
15.30 – 16.30. Om morgenen er det mest trafikk mot sør, det vil si mot Molde, og om ettermiddagen er det 
mest trafikk mot nord, fra Molde. Dette forteller at det er mange arbeidsreiser til og fra Molde. 

I trafikktellingen utgjør tunge (lange) biler 5 %. 

 

2.5 Kapasitet i dagens kryss 
Det er sett på hvordan eksisterende kryss håndterer trafikken som er der i dag. Tallgrunnlaget fra 
trafikktellingene 17. juni er benyttet. Ved bruk av SIDRA Intersection, et beregningsprogram for 
krysskapasitet, beregnes blant annet belastningsgraden i krysset.  

 

       

Figur 2 Trafikkvolum i makstime fordelt per svingebevegelse. Til venstre morgen kl 07.00 - 08.00, til høyre ettermiddag kl 
15.30 - 16.30. LV = Light vehicles (lette kjøretøy), HV = heavy vehicles (tunge kjøretøy) 
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SIDRA beregner den største belastningsgraden til 0,34 for krysset om ettermiddagen, jf. Figur 3. Om 
morgenen er belastningsgraden 0,29. Disse resultatene tilsier at det er reservekapasitet i krysset i dag. 

Belastningsgrader opp til 0,80‐0,85 anses å gi tilfredsstillende trafikkavvikling. Verdier fra 0,85 og opp mot 
1,0 oppfattes som lite tilfredsstillende med økende forsinkelser og kødannelser. Belastningsgrader over 1 er 
ikke tilfredsstillende, med kø som øker inntil trafikkmengdene avtar. Teoretisk er det ingen kapasitetsreserve 
ved beregnet belastningsgrad over 1,0. Den praktiske kapasitetsgrensen for et kryss anses å være ved en 
belastningsgrad på om lag 0,85 ‐ 0,90. 

 

  

Figur 3 Belastningsgrad i krysset. Til venstre makstime morgen, til høyre makstime ettermiddag. 
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 Behov for venstresvingefelt 
I Statens vegvesens håndbok N100 er det definert krav for venstresvingefelt for nye veier, basert på antall 
kjøretøy og andel svingende kjøretøy, se Figur 4. Basert på dagens trafikknivå vil det være krav om 
venstrevingefelt på fv. 64 i retning fra nord (mot Molde).  

Passeringslomme er et annet tiltak som kan etableres i stedet for venstresvingefelt, slik som det allerede er 
gjort i krysset i dag.  

Kapasitetsanalysen i SIDRA viser at dagens passeringslomme fungerer godt med den trafikken som er på 
vegen i dag, selv om håndbok N100 anbefaler bruk av venstresvingefelt med dagens trafikkmengder. 

Som Figur 4 viser er dagens trafikkmengde godt over grensa for når det bør etableres venstresvingefelt. 

 

 

Figur 4 Kriterier for venstresvingefelt basert på dimensjonerende time. Rød prikk viser trafikkbelastningen i krysset i 
ettermiddagsrush. (Kilde: SVV Håndbok N100). 
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3 Framtidig situasjon  
 

3.1 Trafikkvekst og nyskapt trafikk som følge av økt utbyggingsareal 
Hustadvika kommune har ønske om å utvide dagens nærings- og industriområde ved Holamyra i en ny 
reguleringsplan. I tillegg ønsker kommunen å regulere områder til bolig. På Figur 5 vises områdene som 
kommunen ønsker å regulere. Lilla områder er nærings- og industriarealer, og gule områder er boligområder. 

 

Figur 5 Områder som ønskes regulert.  

Hustadvika kommune har beregnet til de ulike reguleringsformålene til å være: 

- Nærings- og industriområder, inkl. storhandel: 140 daa (140 000 m2) 
- Bolig: 100 daa (100 000 m2) 

 Turproduksjon for nye areal 
Turproduksjon er begrepet som blir brukt om hvor mange turer inn og ut av et område som blir generert som 
følge av diverse utbyggingsformål. Turproduksjon er summen av turer inn og ut, dvs. ÅDT.  

Tabell 2 på neste side viser hva som er lagt til grunn for turproduksjon for de planlagte utbyggingsområdene. 
Turproduksjonsfaktorene er basert på Statens vegvesens håndbok V713 Trafikkberegninger. 

Det antas at av 140 daa nærings- og industriområde så vil omtrent 30 % av arealet bli bebygd areal. Resten 
går med til veger, parkeringsplasser og annet. Det vil si at bebygd areal blir ca 42 daa, 42 000 m2. 
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For bolig har kommunen oppgitt at tomtestørrelsene er tenkt å være ca. 800 m2.  

Håndbok V713 angir at en ny bolig vil generere mellom 2,5 til 5 bilturer per døgn. I et område som Holamyra 
med noe avstand til sentrale målpunkt, som gjør at det er tungvint å gå eller sykle, antas det en 
turproduksjon i øvre del av skalaen.  

For trafikk til industri- og næringsområder angir hb. V713 en turproduksjon på 2 til 6 bilturer per 100 m2. 
Nyere studier av turproduksjon gjort av PROSAM3 for arealekstensive handelskonsepter i deres rapport 167, 
har vist at turproduksjon for arealbruk tilsvarende den som er planlagt på Holamyra, bør settes til 3 turer pr 
100 m2. Dette legges derfor til grunn for nærings- og industriområde. 

 

Tabell 2 Turproduksjon nye områder 

 Antall boliger / 
areal næring 

Turproduksjons-
faktor 

Nyskapt trafikk 
per døgn 

Andel per 
makstime 

Nyskapt trafikk 
per makstime 

Bolig 125 stk 5 per enhet 625 15 % 94 

Nærings- og 
industriområde 

42 000 m2 3 per 100 m2 1260 15 % 189 

 

Følgende forutsetninger er videre lagt til grunn i analysen: 

- For nærings- og industriområdene er det i makstimen, både om morgenen og om ettermiddag, 
forutsatt at 50 % av trafikken kjører inn og 50 % kjører ut.  

- For boligtrafikken er det i makstimen om morgenen forutsatt at 90 % kjører ut og 10 % inn på 
Tømmervegen. 

- For boligtrafikken er det i makstimen om ettermiddagen forutsatt at 10 % kjører ut og 90 % inn på 
Tømmervegen. 

- Fordeling av hvilken retning trafikken kommer fra / skal til følger samme retningsfordeling som 
trafikktellingen viser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 PROSAM er et samarbeid mellom flere offentlige etater, deriblant Statens vegvesen, tidligere Jernbaneverket, Oslo kommune m.fl. 
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 Generell trafikkvekst i Møre og Romsdal 
Statens vegvesen utgir årlig en vegtrafikkindeks som viser trafikkutviklingen i Norge, og per fylke4. 
Vegtrafikkindeksen blir beregnet ut ifra Statens vegvesen sine om lag 850 trafikkregistreringspunkt der 
trafikken registreres kontinuerlig hver time.  

Figuren under viser den årlige trafikkutviklingen i Møre og Romsdal siden 2008. De siste 5 årene er den 
årlige trafikkveksten betydelig lavere sammenlignet med de foregående årene. Gjennomsnittlig årlig 
trafikkvekst siden 2008 er på 1,7 prosent. Som grafen viser, er den årlige trafikkveksten trolig fallende. Vi 
antar en årlig trafikkvekst på 1,5 prosent de neste 10 årene. Dette legges til grunn i kapasitetsvurderingene.  
Denne faktoren er noe høyere enn grunnprognosene for NTP 2018-2029, og begrunnes med at området er 
en del av bo- og arbeidsmarkedet til Molde. 

 

3.2 Krav i vegnormalene 
Tall fra vegkart.no viser at ÅDT på fv.64 er nesten 8 000 per i dag. Tall fra trafikktellepunktet Sylte som ligger 
nord for krysset viser at døgntrafikken enkelte døgn kan komme opp mot 10 000. Med grunnlag i tallene fra 
trafikktellinga 17. juni kan en beregne døgntrafikken med hjelp av korreksjonsfaktorer og kjente 
variasjonskurver. Metoden er beskrevet i håndbok V713 Trafikkberegning, kap. B.2.1.  

Utregningen basert på trafikktellingen gir en døgntrafikk på ca. 10 000 den 17. juni.  

Dessverre har tellepunktet på Sylte sluttet å fungere i august 2019. Ser en tilbake ett år i tid, til juni 2019, 
viser det seg at den beregna døgntrafikk 17. juni 2020 er nesten lik med døgntrafikken i 2019. Dette forteller 
at omregningen av registrert trafikk i krysset stemmer bra, noe som bekrefter at trafikken enkelte døgn er ca. 
10 000. Dette betyr at yrkesdøgntrafikken i dag er ca. 10 000, og årsdøgntrafikken er ca. 8 000. Med 
framskriving av trafikken desto høyere. 

I vegnormalene er det flere dimensjoneringsklasser. Disse gjelder for forskjellig ÅDT og fartsgrense. De tre 
aktuelle dimensjoneringsklassene for fv. 64, om denne skulle blitt bygd i dag, er som følger: 

- H1 – Nasjonal hovedveg, ÅDT < 6000 og fartsgrense 80 km/t. Tverrprofil 9 m, to felt. 
- H5 – Nasjonal hovedveg, ÅDT 6000 – 12000 og fartsgrense 90 km/t. Tverrprofil 12,5 m, to felt. 
- H3 – Nasjonal hovedveg, ÅDT > 12 000 og fartsgrense 110 km/t. Tverrprofil 23 m, fire felt. 

 
4 https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/indekser/vegtrafikkindeks 
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For H1 er det tillatt med T-kryss, men ikke rundkjøring. ÅDT på fv. 64 er over 6000, så H1 kan dermed ikke 
benyttes som dimensjoneringsklasse siden maksgrensa for ÅDT er nådd. 

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. 

For H3 skal også kryssene være planskilt, da dette er en firefelts veg. For firefeltsveger skal kryssene være 
planskilt. 

Et svært grovt anslag for utbyggingskostnad for et toplanskryss er 70 – 100 mill. kroner. Det er mange 
usikkerhetsmomenter i en eventuell toplansløsning, men et grovt anslag er at det vil kunne koste opp mot 
100 mill. kroner. 

 

 Grunnlag for videre arbeid 
Hustadvika kommune har meddelt at verken de eller Fylkeskommunen har midler til å utbedre krysset til en 
fullgod standard basert på kravene om at krysset skal være i to plan i henhold til håndbok N100.  

Trafikkmengden på fv. 64 er stor, og vil øke i den neste 10-års perioden. Siden det ikke er økonomi til å 
bygge et kryss som har to plan, vil en måtte søke fravik til Fylket om å bygge en annen krysstype. Det vil 
samtidig også være et tema om dagens veg tilfredsstiller kravene til vegstandard for veger med ÅDT lik den 
som er på stedet i dag.  

For at Hustadvika kommune skal komme et steg videre, er det enighet om at trafikkanalysen skal ta for seg 
to krysstyper som er mindre kostbare å bygge. Det forutsettes da videre dialog med Fylkeskommunen. 
Dersom krysset sees på som en punktutbedring kan det være rom for dette. Forutsetningen er at 
kapasitetsberegninger viser at trafikkøkningen som følge av økte areal ved Holamyra næringsområde likevel 
kan gi god trafikkavvikling i en mindre kostbar kryssløsning. 

Videre i rapporten blir derfor venstresvingefelt og rundkjøring omtalt som aktuelle krysstyper, med 
forutsetning om at det blir gitt tillatelse til disse krysstypene fra vegmyndighetene. 
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3.3 Kapasitet i dagens kryss med nyskapt trafikk 
Generell trafikkvekst og nyskapt trafikk som følge av økt areal til næring/industri/storhandel og boliger blir 
lagt inn i trafikkanalyseprogrammet SIDRA. Trafikken legges til den trafikkmengden som er der i dag.  

Basert på forutsetningene for generell trafikkvekst, og beregning av turproduksjon nevnt i tidligere kapitler, 
blir trafikkmengdene i makstimen om morgen og ettermiddag som vist i figurene under. Disse trafikktallene 
gjelder for alle alternativene. Sammenlignet med dagens situasjon er det beregnet en trafikkvekst langs fv. 
64 på rundt 30 prosent. I Tømmerveien er trafikknivået beregnet å være to til tre ganger mer enn det er i 
dag. (Dagens trafikk er vist i Figur 2) 

 

 

Figur 6 Trafikkvolum med generell trafikkvekst og nyskapt trafikk i makstime fordelt per svingebevegelse.  
Til venstre morgen kl 07.00 - 08.00, til høyre ettermiddag kl 15.30 - 16.30. LV = Light vehicles (lette kjøretøy), HV = 
heavy vehicles (tunge kjøretøy) 
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Figur 7 Belastningsgrad i dagens kryss med fremskrevet trafikk. Til venstre makstime morgen, til høyre makstime 
ettermiddag. 

 

Figur 7 viser at trafikkmengden som følge av nyskapt trafikk og generell trafikkvekst vil gjøre at krysset, med 
dagens utforming, har overskredet sin kapasitetsgrense om morgenen. Også om ettermiddagen er det høy 
belastning. Trafikken på fv. 64 får ikke nevneverdig større forsinkelse.  

Om morgenen er det spesielt stor utfart fra boliger som gjør at venstresvingende fra Tømmervegen får 
belastningsgrad på 1,04. Det kan bli opp mot to minutt forsinkelse fra Tømmervegen. Dette gjør at 
gjennomsnittlig kø mellom kl 7 og 8 er beregnet til ca. 65 meter. I periodene med mest trafikk beregnes en 
kølengde til rundt 150 meter, omtrent 20-25 kjøretøy. Denne køen vil da gi tilbakeblokkering inn på de 
kommunale vegene Holamyra og Øvre Julsvang. Med mye kø og forsinkelse for sidevegstrafikken, må en 
forvente at en del trafikanter vil benytte krysset inn på fv. 64 lenger sør. Det vil si fra Tømmervegen via Øvre 
og Nedre Julsvang til fv. 64. Nedre Julsvang er ei smal boliggate uten fortau som ikke bør få tilført 
gjennomgangstrafikk.  

Om ettermiddagen er også belastningen på Tømmervegen stor, men noe mindre enn om morgenen. 
Trafikktellingene viser at det er økt andel høyresvingende fra fv. 64 inn på Tømmervegen om ettermiddagen, 
sammenlignet mot morgenrush. Dette kan nok forklares med at mange stopper ved Kiwi for å handle mat før 
de kjører videre nordover. I tillegg er det mange som bor i eksisterende boligområde øst for krysset som da 
kommer tilbake fra arbeid. Beregningen viser at gjennomsnittlig kølengde fra Tømmervegen er 18 meter om 
ettermiddagen, med en maksimal kølengde på rundt 50 meter. 

Dagens kryss vil basert på det nevnte ikke kunne anbefales videre, gitt de trafikkmengdene som vil komme i 
framtida med generell trafikkvekst og ytterligere utbygd areal på Holamyra.  
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3.4 Venstresvingefelt  
T-kryss med venstresvingefelt på fv.64 fra nord gir i stor grad den samme kapasiteten som T-kryss med 
passeringslomme. Forskjellen er i stor grad trafikksikkerhetseffekten ved å ha et eget svingefelt som hindrer 
påkjøring bakfra for ventende trafikk.  

Ved ombygging av krysset til venstresvingefelt er det naturlig at det bygges to felt ut fra Tømmervegen for å 
øke kapasiteten. Det er derfor lagt inn to felt fra innkjøringen til Kiwi. Det vil si at det er to felt med full bredde 
i ca. 25 meter før vikelinja i krysset, se Figur 9.  

For beregning av lengde på venstresvingefelt har Statens vegvesen laget et regneark som skal benyttes. 
Dette regnearket er tilknyttet håndbok N100 Veg- og gateutforming. Inngangsdata i regnearket er 
fartsgrense, stigning, tungtrafikkandel og trafikkmengde for gjennomgående trafikk i begge retninger og 
antall venstresvingende. Med framtidig trafikk som grunnlag gir dette: L1 = 26 m og L2 = 25 m, jf. Figur 8. 

For L1 er det rundet opp til 30 meter på tegninger og i SIDRA.  

Det er lagt opp til at fartsgrensen forblir 70 km/t som i dag. Som følge av dette skal det da være oppmerkede 
trafikkøyer på fv. 64. I Tømmervegen er det tenkt fysisk øy. 

 

Figur 8 Prinsipp for utforming av venstresvingefelt. Hentet fra hb. N100. 

SIDRA beregner behovet for lengde på venstresvingefeltet til noe mindre, men det er lengdene fra 
regnearket som er lagt inn i analysen og på tegninger, siden det står at dette er et skal-krav i hb. N100.    

 

Figur 9 Opptegnet T-kryss med venstresvingefelt 
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Figur 10 Belastningsgrad i T-kryss med venstresvingefelt med fremskrevet trafikk. Til venstre makstime morgen, til høyre 
makstime ettermiddag. 

 

For T-kryss med venstresvingefelt i fv. 64 beregnes belastningsgraden om morgenen til 0,96, jf. Figur 10. En 
ser at det gir positiv effekt å legge inn to felt på 25 meter i Tømmervegen, sammenlignet med dagens kryss 
der det i praksis er bare ett felt ut. Gjennomsnittlig kølengde er 35 meter, og maksimal kø som ikke 
overstiges i 95 % av tilfellene er 86 meter. Krysset har oversteget sin teoretiske kapasitet om morgenen, og 
køer vi oppstå. Trafikken på fv. 64 får liten eller ingen forsinkelse.  

Om ettermiddagen går også belastningsgraden (0,83) ned sammenlignet med dagens kryssutforming. 
Belastningen er fremdeles stor i Tømmervegen, men er under 0,85 som er en omtrentlig grense for der 
trafikkavviklingen er tilfredsstillende, uten for store forsinkelser og kødannelser. Gjennomsnittlig kølengde er 
beregnet til 14 meter, og makslengde 36 meter.  

Belastningsgraden for nordgående trafikk på fv. 64 om ettermiddagen går noe opp, da det om ettermiddagen 
er flere biler som tar høyresving inn til Holamyra. Siden det ikke er lagt inn eget høyresvingefelt, får da 
gjennomgående trafikk noen sekunders forsinkelse fordi høyresvingene biler senker farten før høyresving.    

Fylkesvegen vil i liten grad blir berørt av forsinkelse med dette kryssalternativet. Det er lokalt på 
Tømmervegen det oppstår forsinkelse og kø. For fylkesvegen vil venstresvingefelt være en kryssform som 
fortsatt gir god avvikling. Ulempene vil gjelde for den kommunale vegen og eventuell tilbakeblokkering av 
avkjørslene inne på næringsområdet. 

Ifølge Trafikksikkerhetshåndboken til TØI, tabell 12, er det for T-kryss som får innført venstresvingefelt 
forventet en trafikksikkerhetseffekt av tiltaket på 11 prosent færre ulykker. Siden dagens kryss viser seg å ha 
større ulykkesfrekvens enn andre T-kryss, er det sannsynlig at effekten blir enda større. 
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3.5 Rundkjøring 
Det er lagt opp til en rundkjøring med ytre diameter på 40 meter, i henhold til kravet i N100 om at 
rundkjøringer på hovedveger bør være minst 40 meter. Det står også at rundkjøringer på tofeltsveger bør 
kun ha ett kjørefelt på tilfarten, i sirkulasjonsarealet og på utfartene, men ved kapasitetsproblemer kan to felt 
vurderes. Det er derfor sett på begge variantene i analysen.  

 

 

Figur 11 Rundkjøring med to tilfarter 

 

Figur 11 viser opptegnet rundkjøring med to tilfarter på alle vegarmer. For å få god avbøying vil rundkjøringa 
gjøre at eksisterende pumpehus må flyttes. Gang- og sykkelvegen må også legges om utenfor rundkjøringa.  
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Figur 12 Belastningsgrad i rundkjøring med ett felt i tilfarten med fremskrevet trafikk. Til venstre makstime morgen, til 
høyre makstime ettermiddag. 

Figur 12 viser at belastningsgraden i rundkjøringa er lav. Det er god avvikling, og lite forsinkelse. Tallene i 
figuren gjelder for ett kjørefelt i tilfartene. En ser at om morgenen er det høyest belastningsgrad for 
sørgående trafikk på fv. 64. Dette kommer av vikeplikt for trafikken som kommer fra venstre, det vil si 
trafikken fra Tømmervegen. Forsinkelse for sørgående trafikk på fv.64 beregnes til maks 11 sekunder. 

Om ettermiddagen er det tilfarten fra sør som har størst belastningsgrad. Dette kommer av stor trafikk fra 
sør, kombinert med vikeplikt for venstresvingende trafikk fra nord, som er større på ettermiddag enn om 
morgenen. Forsinkelsen for nordgående trafikk på fv. 64 er beregnet til maks 6 sekunder.  

Som vist i Figur 14 er det en forventet trafikksikkerhetseffekt av tiltaket på 35 prosent færre ulykker, ved 
innføring av rundkjøring. Dette skyldes i stor grad at hastigheten gjennom en rundkjøring er betydelig lavere, 
sammenlignet med et vikepliktregulert T-kryss. Ulykkesfrekvens i rundkjøringer med 3 armer er i hb. V723 
(vedlegg) Analyse av ulykkessteder, side 11, oppgitt til å være 0,03. (T-kryss har som tidligere nevnt 0,085.)  

 

 

Figur 13 Virkning av rundkjøring (Kilde: Trafikksikkerhetshåndboken, TØI, Tabell 13) 
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 Rundkjøring med to tilfarter 
Dersom en legger ekstra breddeutvidelse de siste 15 meterne før sirkulasjonsarealet reduseres maks 
belastningsgrad fra nord fra 0,6 til 0,43. Om ettermiddagen reduseres belastningsgraden fra 0,65 til 0,4 på 
nordgående tilfart.  

Beregningen viser at en kort strekning med økt bredde inn mot rundkjøringen gir positive effekter på 
trafikkavviklinga. Belastningsgraden og forsinkelsen er imidlertid lav selv uten ekstra felt på tilfartene, så det 
er strengt tatt ikke nødvendig. Skissene for rundkjøringa er tegnet med to kjørefelt, men disse kan tas vekk i 
senere faser om nødvendig uten at kapasiteten blir for liten.   

 

3.6 Kostnadsestimat 
En del av forespørselen fra Hustadvika kommune er å gi et grovt kostnadsestimat på de to krysstypene. 
Kostnadsoverslaget baseres på utforming av kryssene som viser på tegningsvedlegg B01 og B02.  

I kostnadsestimatet er alle kjente kostnader tatt med, unntatt kostnader knyttet til grunnerverv. 

 

 Venstresvingefelt 
I alternativet med venstresvingefeltet i fv.64 er mye av nødvendig areal allerede i bruk som veg, som følge 
av areal for passeringslomma. Det er på tegning B01 i stor grad beholdt dagens vegkant på vestsiden av fv. 
64 for å unngå arbeid ut mot G/S-vegen der det går diverse VA-ledninger, samt at det står et pumpehus tett 
inntil. På fv. 64, sør for Tømmervegen, går en litt ut over dagens vegbredde, noe som krever noe oppfylling.  

Tømmervegen er utvidet til to felt for å øke kapasiteten fra lokalvegen. 

Lengden på venstresvingefeltet er 30 meter med full bredde, og er ellers prosjektert i henhold til krav i N100.  

Et grovt kostnadsestimat viser at bygging av kryss med venstresvingefelt vil koste ca. 4,2 mill. kroner eks. 
mva.   

 

 Rundkjøring 
Rundkjøringa som inngår i kostnadsestimatet, har 40 meter diameter. De siste 15 meterne av tilfartene er 
utvidet slik at det blir plass til to biler.  

Bygging av rundkjøring medfører at eksisterende pumpehus med tilhørende ledninger må flyttes, noe som 
øker kostnaden i forhold til venstresvingefelt der pumpehus og ledninger kan bestå. 

Et grovt kostnadsestimat viser at bygging av rundkjøring vil koste ca. 11,8 mill. kroner eks. mva.   
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4 Oppsummering og anbefaling 
Trafikkmengdene på fv. 64 er i dag ca. 8 000 ÅDT. Trafikktellingene viser at døgntrafikken på virkedager 
(YDT) er opp mot 10 000. Med disse trafikkmengdene skal det, i henhold til håndbok N100 Veg- og 
gateutforming, bygges kryss i to plan. Dette har verken Hustadvika kommune eller Fylkeskommunen midler 
til. Det må derfor være en videre dialog rundt en eventuell fravikssøknad om kravet til toplanskryss.  

Det er i analysen vurdert to andre kryssutforminger som forutsetter at det gis godkjenning for bruk av 
plankryss. 

Ulykkesfrekvensen for krysset i dag (personskadeulykker pr million kjøretøy) er beregnet til Uf = 0,17.  

Håndbok V723 Analyse av ulykkesstedet angir ulykkesfrekvens til tilsvarende kryss til å være Uf = 0,085. 
Selv med usikkerhet i trafikkmengdene er det en klar indikasjon på at krysset er ulykkesutsatt med vesentlig 
flere ulykker enn det som kan forventes i denne krysstypen.  

 

Venstresvingefelt i fv.64 fra nord 

Nytt T-kryss med venstresvingefelt gir god avvikling for trafikken på fv. 64. Kapasitetsberegningen viser at 
det er minimal forsinkelse for trafikken både om morgen og ettermiddag. Trafikksikkerheten bedres ved at 
venstresvingende får et eget felt, noe som reduserer risikoen for påkjøring bakfra. Ut fra dagens 
trafikkmengde i krysset bør krysset ha en bedre kanalisering enn det dagens passeringslomme gir,  
jf. Figur 4. Registrerte ulykker i krysset viser også at det vil være effektivt med bedre separering mellom de 
ulike trafikkstrømmene. 

For trafikken som kommer på Tømmervegen og skal ut på fv. 64 vil avviklingen i rushperiodene være dårlig. 
Det er spesielt venstresving fra Tømmervegen som er problematisk. Stor trafikk gir høy belastningsgrad, noe 
som gir forsinkelse og køer. Forsinkelsen er størst om morgenen, og vil i de minuttene med flest innkomne 
biler kunne bli opp mot 86 meter, og da skape tilbakeblokkering av de andre lokale vegkryssene på 
Holamyra.  

Trafikken på fv. 64 vil ikke bli hindret av kødannelsene på lokalvegen, men det kan oppstå trafikkfarlige 
situasjoner av sjåfører som blir stresset og sjanser på å ta en venstresving i ei tidsluke som er liten. Da kan 
det oppstå farlige situasjoner.  

Med hensyn til trafikksikkerhet antas det en reduksjon i antall ulykker på 11 prosent ved innføring av 
venstresvingefelt i T-kryss (TØI, Trafikksikkerhetshåndboken, Tabell 12). 

Kryss med venstresvingefelt med to felt i tilfarten i Tømmervegen er grovt kostnadsberegnet til ca. 4,2 mill. kr 
eks. mva. Den relativt lave utbyggingskostnaden taler for denne krysstypen, men avviklingen fra 
Tømmervegen taler imot. 

 

Rundkjøring 

Ny rundkjøring i stedet for T-kryss gir god avvikling i alle vegarmer. Avviklingsproblematikken for trafikken på 
Tømmervegen er borte sammenlignet med T-kryss. Trafikken på fv. 64 må bremse noe ned før rundkjøringa, 
noe som gir litt ekstra forsinkelse sammenlignet med T-kryss. Sørgående trafikk vil også få noe ekstra 
forsinkelse som følge av vikeplikt for trafikk fra Tømmervegen. Denne forsinkelsen er størst om morgenen, 
som følge av mange arbeidsreiser fra boligene i området. 
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Ulykkesfrekvensen i rundkjøring er i oppgitt til å være Uf = 0,03 i hb. V723 (vedlegg). Det vil si lavere enn for 
T-kryss. Generelt viser registreringer og erfaringer at rundkjøring er den krysstypen som har lavest 
ulykkesrisiko.  

Med hensyn til trafikksikkerhet antas det en reduksjon i antall ulykker på 35 prosent ved innføring av en 
rundkjøring der det tidligere har vært T-kryss (TØI, Trafikksikkerhetshåndboken, Tabell 13). Dette har i stor 
grad sammenheng med at hastigheten er lavere gjennom en rundkjøring, sammenlignet med et 
vikepliktregulert T-kryss.  

Rundkjøringa er kostnadsberegnet til ca. 11,8 mill. eks. mva. Alternativet er derfor en del dyrere enn T-kryss. 

 

Anbefaling  

Ut fra trafikkmengde og naturlig vegklasse tilsier SVVs håndbok N100 at det skal være planskilt kryss. 
Framtidig arealbruk i området bør ta høyde for dette så sant det ikke foreligger planer om omlegging eller 
annen trafikal endring av trafikkforholdene på denne delen av fv. 64. 

Trafikksikkerhetsmessig og avviklingsmessig (med hensyn til kø) bør en velge rundkjøring. Imidlertid viser 
dagens kryss å ha flere ulykker enn sammenlignbare kryss, noe som gjør at en kan forvente en bedret 
trafikksikkerhetssituasjon ved å etablere venstresvingefelt med bedre separering av trafikk fra nord.  

På grunn av forventet økt kø og ventetid i Tømmervegen, bør en se på konsekvenser og avbøtende tiltak for 
trafikk som kommer til å bruke kommunalveg 1704 Nedre Julsvang. 

Basert på trafikksikkerhet og trafikkavvikling anbefales rundkjøring som krysstype ved Holamyra. Det blir noe 
forsinkelse for trafikken på fv. 64, men dette vil ikke utgjøre mer en ca. 10 sekund. Siden området ved 
Holamyra ønskes utviklet, vil da også sidevegstrafikken øke, noe som også gjør at rundkjøring blir godt 
egnet. Rundkjøring er også den krysstypen med minst ulykkesrisiko. Dette taler for rundkjøring. 

Basert på kostnad anbefales venstresvingefelt da dette er vesentlig billigere å bygge. En vil da oppleve økt 
forsinkelse og kø for lokaltrafikken på Tømmervegen. Trafikken på fv. 64 vil ikke få noen negative virkninger. 
Trafikksikkerheten vil bedres. 
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5 Vedlegg 
 

Tegning B01 – Venstresvingefelt 

Tegning B02 – Rundkjøring  
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