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Innledning 
 

I forbindelse med fastforbindelse over Romsdalsfjorden vil det bygges ut ny tunnel på strekningen 
Julbøen – Molde. Denne nye tunnelen på E39 kobler seg til øvrig vegnett i en ny rundkjøring på 
Fuglset. Dette notatet omhandler kapasitetsberegninger i 2050 for området.    

 

Regional Transportmodell 
 

Analysen er gjennomført med Regional transportmodell (RTM) Delområde Modell for Møre og 
Romsdal (DOM Nord Vest) versjon 4.2.2, etterspørselsmodell over 4 tidsperioder og 
kapasitetsavhengig nettfordeling på timesnivå. 

Modellberegningene er gjennomført for prognoseåret 2030 og 2050, og det er timestrafikk for rush i 
2050 med fjordkryssing for Molde- Ålesund som er brukt som dimensjonerende timestrafikk for 
kapasitetsberegningene.  

 

• Basis 2018 
• Basis 2030  
• Fjordkryssing Molde- Ålesund, Gratis 2030 
• Fjordkryssing Molde- Ålesund, Gratis 2050 

 

Siden beregningene skal brukes til kapasitetsberegninger for kryss, er resultater fra beregninger med 
bompenger ikke tatt med i dette notatet. 

 

Delområdemodellen dekker transportsystemet for Møre og Romsdal fylke og beregner alle 
personreiser som er kortere enn 70 km. I tillegg beregner modellen rutevalg for godstransport og for 
personreiser som er lengre enn 70 km. Modellen er kalibrert for å stemme med trafikktellinger for år 
2018 mens prognoseberegningene er gjennomført for år 2030 og 2050.  

 

Veldig forenklet kan vi si at modellen beregner trafikkfordelingen i fire trinn: 

1. Turproduksjon – hvor ofte reisen gjennomføres 
2. Destinasjonsvalg - hvor reisen går 
3. Transportmiddelfordeling – med bil, bilpassasjer, kollektivtransport, sykkel eller gange 
4. Nettfordeling/rutevalg – den billigste ruta når reisetid, avstandsbaserte kostnader og 

direkteutgifter er vektet sammen 
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Basis vegnett (dagens situasjon), 2018 
 

Modellen er kalibrert for at trafikkmengdene skal stemme mot trafikktellinger for 2018, derfor er 
andelen bilførere fra reisevaneundersøkelsen økt med 10 %. Dette er et grep som gjøres også for 
andre mellomstore byer, da en del av de korteste bilturene som regel ikke fanges opp bla. på grunn 
av størrelsen på grunnkretsene og interntrafikk. Modellen beregner at personer bosatt i Møre og 
Romsdal, reiser oftere med bil enn det reisevaneundersøkelsen viser.  

RTM er bygd på sone- og nodestruktur, der minste sone-enhet er en grunnkrets. Inngangsdata for 
modellen gis for hver grunnkrets og alle turer til/fra sonen har et påkoblingspunkt. Spesielt i Molde 
sentrum og for Roseby kjøpesenter skaper dette utfordringer, da det er mye interntrafikk i sonen 
som aldri legges ut på vegnettet. For å gjenskape et bedre bilde av trafikkforholdene i 
prosjektområdet har en splittet opp 3 av de sentrale sonene i prosjektområdet. Dette gjelder for 
sone: 

15020207 sentrum 1: Hovedsakelig meste av trafikken i Molde bysentrum. Har nå blitt splittet i 2 
med påkobling ved Seilet hotell og Kirkebakken. 

15020305 Lingedalen: Trafikken i sonen deles mellom påkoblingspunkt ved Roseby kjøpesenter og 
Molde Storsenter. 

15020404 Fuglset Nedre: Prøver å dele sonen slik at trafikken fra boligområdet kobles til i 
Fuglsetbakken og næringstrafikken kobles til Verftsgata sør for E39.  

   

Justeringene er gjort for at resultater fra modellen skal bestemme best mulig overens med 
registrerte trafikktellinger. 

 

 

Oppsplittede soner (grunnkretser) i Molde 
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Sammenstilling av trafikkregistreringer og modellresultat 

TELLEPUNKT VEG STED TELLING 2018 RTM2018 DIFFERANSE RTM 2030 
1 E 39  Glamoxbrua 14800 13000 -1800 14000 
2 E 39 Tøndergård 13600 13000 -600 14000 

 

 

Beregninger E 39 Molde- Ålesund 
 

Utbygging av fastforbindelse mellom Molde-Ålesund, inkluder kobling til Gossen, er lagt inn i 
tiltaksberegningen. Ferjene Molde – Vestnes og Aukra – Hollingsholmen er fjernet og NTP-forslaget 
til  E39 Molde – Ålesund er kodet i modellen. 

 

NTP forslag til veglinje Molde- Ålesund 

Kapasitetsberegningen skal ta hensyn til alternativet som kan gi mest rushtimes-trafikk i krysset, slik 
at løsningen er robust og fleksibelt, og kan ha reservekapasitet i tilfelle endringer/variasjoner i 
prognoseårene. Derfor legger man til grunn timesverdier for alternativ med hastighet 110 km/t og 
forbindelse til Gossen.   

 

 Maks time Ettermiddag               
inn mot kryss, kjt/time 

Maks time Ettermiddag               
ut av kryss, kjt/time 

Tunnel Julbøen - Molde 370 630 
Fannestrandveien mot Årø 1300 630 
Fannestrandveien mot sentrum 760 1090 
Enenvegen 320 420 
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Rushtidstrafikk Nivå 1 tellepunkt 
 

Timesfordelingen for representativt nivå 1 tellepunkt fer hentet fra Glamoxbrua på E39, rett vest for 
den planlagte rundkjøringen. Punktet har ÅDT på 14600 i 2019, og timesfordelingen for en 
gjennomsnittsdag i september 2019 viser at maxtimen representerer ca. 10 % av ÅDT, med 
retningsfordeling som vist i skissene under. Som forventet er trafikken størst i retning mot sentrum i 
morgenrushet og ut av sentrum på ettermiddagen.  

I kapasitetsberegningene legger vi til grunn beregnede verdier fra trafikkmodellen, med samme andel 
av ÅDT for maxtimen som tellepunktet Glamoxbrua.    
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Kapasitetsberegninger  
 

 

Ny rundkjøring Fuglset, signalregulert kryss Birger Hatlebakksveg og høyre av/på ved Tøndergård 

 

Geometri, 4- og 5-armet rundkjøring 
I beregningene er det lagt til grunn at evt. kollektivfelt oppheves 50 m før rundkjøring for arm E39 
øst. Tilfarten har 2 felt ut av rundkjøringen i minst 100 m, slik at fletting på E39 østover ikke skal føre 
til tilbake-blokkering i krysset.  

  

Ny rundkjøring Fuglset, 4-armet 
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Ny rundkjøring Fuglset, 5-armet med forbindelse til Verftsgata 

 

 

Tilfart E39 tunnel vil ha filterfelt for svingende til høyre mot Molde og oppstillingsareal inn mot 
rundkjøringen for 2 kjøretøy, der lengde på ekstra-feltet er minst 10 m.  
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Trafikkgrunnlag 
 

Rushtrafikken for morgen- og ettermiddagstrafikken er resultat fra timestrafikken i RTM, tilpasset ca. 
10 % av ÅDT-verdi for rushtidstrafikken. Det vises til Nivå 1 tellepunkt som bekrefter at rush-timene 
er ca. 10 % av ÅDT på strekningen.     

Tall for 4-armet rundkjøring er fra trafikkberegningene, mens trafikken til/fra Verftsgata er basert på 
tellinger fra Sweco i 2019, og tilpasset løsning med 5-armet rundkjøring.  

 

 

Sum trafikkstrømmer morgen-rush 2050, 4 armet rundkjøring 

 

 

Sum trafikkstrømmer Ettermiddags-rush 2050, 4 armet rundkjøring 
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Sum trafikkstrømmer morgen-rush 2050, 5 armet rundkjøring 

 

 

Sum trafikkstrømmer Ettermiddags-rush 2050, 5 armet rundkjøring 
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Svingebevegelser rundkjøring 
 

 

4-armet morgen-rush 

 

 

4-armet Ettermiddags-rush 
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5-armet morgen-rush 

 

 

5-armet ettermiddags-rush 



12 
 

Resultater Kapasitetsberegninger 
 

 

Belastningsgrad (V/C) morgen-rush, 4-armet rundkjøring 

 

 

Belastningsgrad (V/C) ettermiddags-rush,  4-armet rundkjøring 

 

Krysset har god kapasitet mht. trafikkavviklingen. Trafikken ut fra Molde på ettermiddagen kan ha 
forsinkelse på ca. 15 sekunder. 
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Belastningsgrad (V/C) morgen-rush, 5-armet rundkjøring 

 

 

Belastningsgrad (V/C) morgen-rush, 5-armet rundkjøring 

 

Løsning med 5-armet rundkjøring vil ha tilfredsstillende avviklingskapasitet, men armen fra 
Verftsgata kan ha forsinkelse opp mot 25 sekunder. 
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Med de oppgitte trafikkmengdene som er gitt for morgen- og ettermiddagsrushet vil det ikke 
problemer mht. trafikkavviklingen. Belastningen for krysset er størst på ettermiddagen, for trafikken i 
retning ut av Molde sentrum, (og fra sør, Verftsgata).  

 

Med tanke på at prognosetallene er for 30 år fram i tid og generell usikkerhet knyttet til 
prognosedata, anbefales det å kjøres følsomhetsberegninger for å vise hvor mye reservekapasitet 
krysset kan ha. 

 

 

Følsomhetsberegninger 
 

En enkel følsomhetsberegning med lik økning av trafikkmengden i alle armer viser at alternativet 
med 4-armet rundkjøring har en reservekapasitet på 18 %, mens 5-armet rundkjøring med filterfelt 
har en reservekapasitet på 12 %. 

 

 

Belastningsgrad (V/C), Ettermiddags-rush med 18 % reservekapasitet 
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Belastningsgrad (V/C), Ettermiddags-rush med 12 % reservekapasitet 

 

De nevnte verdiene for reservekapasitet gjelder først og fremst for Verftsgata og trafikken ut fra 
Molde på ettermiddagen. Tunnel på E 39 vil ha god flyt og enda større reservekapasitet enn de øvrige 
armene i rundkjøringen.  
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Beregninger med tilkobling høyre av/på Tøndergård vest 
 

Det er ca. 180 biler som antas å svinge inn på E39 lenger øst ved Tøndergård.  Beregninger viser at 
parallell forbindelse på sørsiden vil avlaste rundkjøringen og gi bedre kapasitet. Beregninger med 
reservekapasitet for dette forslaget er vist på neste side. 

 

Belastningsgrad (V/C), Ettermiddags-rush med forbindelse Tøndergård 

 

 

Belastningsgrad (V/C), Ettermiddags-rush med forbindelse Tøndergård 



17 
 

 

Reservekapasiteten økes til 32 % for 4-armet rundkjøring og 24 % for 5-armet rundkjøring.  

 

Belastningsgrad (V/C), Ettermiddags-rush med 32 % reservekapasitet 

 

 

Belastningsgrad (V/C), Ettermiddags-rush med 24 % reservekapasitet 
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Birger Hatlebakksveg 
 

Dagens situasjon 
Det er prøvd å simulere dagens situasjon for å kunne vise hvor godt modellen klarer å gjenspeile 
dagens situasjon. Alle beregninger er gjort for ettermiddagsrush, andel for svingebevegelser er 
hentet fra Sweco sin rapport (E 39 Bolsønes – Fuglset, 2015) med utgangspunkt i ÅDT tall for armene 
hentet fra RTM. 

 

Belastningsgrad (V/C),Ettermiddag dagens situasjon           Forsinkelse i sekunder, dagens situasjon 

 

Geometrisk utforming Birger Hatlebakkveg - Fannestrandveien 

Ny tunnel på E39 viser ifølge trafikkberegningene en avlasting av Fannestrandveien på et par tusen 
kjt/døgn. Den generelle trafikkveksten ifølge RTM med befolkningsdata fra SSB for perioden 2018-
2050 er på ca. 4000 kjt/døgn for Fannestrandveien. Dermed vil trafikktallene for Kryss Birger 
Hatlebakks vei i 2050 (med ny tunnel) være svakt økende i forhold til dagens situasjon og krysset vil 
ha noe lavere avviklingskapasitet enn i dag.  

Det bør nevnes at fjerning av ferjesambandet vil føre til mer jevn trafikkfordeling i rushtimen 
sammenliknet med dagens situasjon.  
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På et generelt grunnlag er det flere grunner til at signalregulert kryss prioriteres framfor rundkjøring i 
byområder: 

- Trange by-kryss med mye fotgjengere.  
- Mindre arealkrevende 
- På overbelastet vegnett kan det være nødvendig for signalregulerte kryss å prioritere 

rettferdig mellom trafikken på de enkelte veg-armer. Også mulighet til å prioritere 
kollektivtrafikken.  

 

Skjev trafikkbelastning og høye belastningsgrader kan også være argumenter for signalregulering. 
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Kapasitetberegning 2050 med ny tunnel og rundkjøring Fuglset 
 

5-armet rundkjøring i Fuglsetkrysset vil gi noe lavere avviklingskapsitet enn 2020-situasjonen. En 4-
armet løsning vil føre til forsinkelse og kapsitetsproblemer i krysset. Beregningene viser forsinkelser 
opp mot ca. 3 minutter for 4-armet løsning.   

 

Belastningsgrad (V/C), Ettermiddags-rush 2050 med 4-armet rundkjøring Fuglset 

 

Belastningsgrad (V/C), Ettermiddags-rush 2050 med 5-armet rundkjøring Fuglset 

For 5-armet løsning viser beregninger forsinkelser opp mot 1 minutt for trafikken fra Birger 
Hatlebakks veg. Det bør nevnes at beregninger for 2050 viser prognosetrafikken uten noen form for 
restriktive tiltak på vegnettet og med framskriving av dagens trender.  
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En forlengelse av Verftsgata med høyre av/på ved Tøndergård vil avlaste krysset, og antall 
høyresvingende fra Birger Hatlebakksveg reduseres med 180 kjt i ettermiddagsrushet. Dette 
forbedrer avviklingen i krysset litt, men trafikkstrømmen ut fra Molde sentrum og sidevegsarm fra 
Birger Hatlebakksvei vil fortsatt oppleve kø og forsinkelser.  

 

 

Belastningsgrad (V/C), Ettermiddags-rush 2050 med 4-armet rundkjøring Fuglset med forbindelse Tøndergård 

 

Når ferjesambandet Molde – Vestnes erstattes av fastforbindelse vil trafikkbelastningen på Kåre 
Solhjells veg (dagens E39) reduseres, spesielt vil det være merkbart i rushtiden da trafikk ved 
uttømming av ferjen ikke kommer puljevis. I de tilfeller der det kan oppstå køer og forsinkelse i det 
signalregulerte krysset på Fannestrandveien, kan trafikantene kjøre Birger Hatlebakksveg og videre til 
kryss vest for Molde storsenter og avlaste kryss Fannestrandveien.  
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Generelt anbefales det å satse på langsiktige tiltak på Kollektiv- og GS-nettet slik at det legges til rette 
for overføring av reiser fra bil til andre reisemiddel. I et teoretisk tenkt scenario der eneste 
virkemiddel for å få tilfredsstillende avvikling på Fannestrandveien – Birger Hatlebakksveg er 
reduksjon av trafikkvolumet, må timestrafikken i arm fra Molde (Fannestrandveien øst) reduseres 
med en tredjedel (64 % av dagens timestrafikk). Erfaringsmessig har det vist seg at arbeidsreiser med 
bil har en klar sammenheng med tilgang til rimelig/gratis parkering i byområder. Ønsker man å 
redusere rushtidstrafikk kan restriksjoner i form av tilgang/pris på parkering i forbindelser med reise 
til/fra arbeid være et effektivt virkemiddel.  

 

 

Eventuell tunnel for E39 ved Leirgrovvika 
 

 

Hvis det i framtiden skulle bli aktuelt med rundkjøring øst ved Leirgrovvika, vil rundkjøringen totalt 
sett ha mindre trafikkbelastning enn tilsvarende rundkjøring på Fuglset. Konkluderer dermed med at 
rundkjøring Leirgrovvika vil ha tilfredsstillende avviklingskapasitet om det skulle vise seg at en slik 
løsning vil bli aktuelt. (Mer detaljerte beregninger vil forutsette trafikkberegninger som inkluderer 
rundkjøringen ved Leirgrovvika.)    
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Forslag til omlegging av Enenvegen   
 

Det er tatt selected link som viser trafikkfordeling for Enenvegen med ca. 4000 kjt/dag vestover (i 
retning Molde) og 1000 mot øst (i retning Årø).   

Det er ikke gjennomført detaljerte beregninger for evt. kobling av Enenvegen til Birger Hatlebakksveg 
da det generelt er knyttet stor usikkerhet til løsninger for forutsetninger. Krysset er allerede ganske 
høyt belastet, og 4. arm med ca. 500 kjt/t i krysset vil føre til ytterligere forsinkelser i allerede 
overbelastet kryss som bør resultere i at krysset bygges om. En utvidelse av krysset med innføring av 
nye kjørefelt på Fannestrandveien og endring av krysstypen fra signalregulering til rundkjøring kan 
løse avviklingsproblemene i dette krysset, men vil føre til generell vekst av trafikken for Molde by og 
skape utfordringer i det øvrige vegnettet. Det anbefales fokus på tiltak som vil bidra til overføring av 
reiser fra bil til kollektiv/GS.    

 

Hvis det er ønskelig å legge om Enenvegen, bør også alternativ øst for Fuglsetkrysset vurderes.  

 



Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no
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