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1 Innledning 
Statens vegvesen Region midt (SvRm) har som tiltakshaver igangsatt plan- og 
utredningsarbeid for strekningen E39 Bolsønes – Fuglset i Molde kommune, og legger med 
dette fram reguleringsplan med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt 
konsekvensutredning for prosjektet. Planprogrammet for tiltaket ble fastsatt av plan- og 
utviklingsutvalget i Molde kommune juni 2013. Reguleringsplanen sees i sammenheng med 
Bypakke Molde der det legges opp til at bilistene selv betaler en stor del av kostnadene. 
 
Denne rapporten presenterer og sammenstiller delutredning vedrørende trafikale vurderinger 
og prissatte konsekvenser. Det forutsettes at leseren er kjent med planforslaget. Fullstendig 
beskrivelse av planforslaget er beskrevet i hovedrapporten «Reguleringsplan med 
konsekvensutredning». Hovedpunkter fra de trafikale vurderingene er oppsummert i 
hovedrapporten. 
 
2 Geografisk avgrensning 
2.1.1 Avgrensning av planområde 
Figur 2-1 viser planens begrensing slik den ligger i reguleringsforslaget til offentlig ettersyn 
planområdet. 
 

 
Figur 2-1: Ortofoto med plangrense for reguleringsplan til offentlig ettersyn. (kilde: Sweco) 
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3 Eksisterende situasjon 
3.1 Trafikksituasjon 
3.1.1 Vegsystem 
Planområdet strekker seg i vest fra dagens avkjørsel til Uno-X ved Moldegård til ca. 200 meter 
øst for Fuglsetkrysset. På denne strekningen ligger E39 som en 2-feltsveg med skiltet 
hastighet 50 km/t.  
 
Planområdet omfatter også Birger Hatlebakksveg fra dagens kryss ved Bolsønes fram til 
Brannstasjonen, Verftsgata fra krysset mot Birger Hatlebakksveg mot øst forbi Molde Verft, og 
Enenvegen fram til krysset mot Fuglsetbakken. 
 
Kryss 
Figur 3-1 viser beliggenheten til de fem eksisterende kryssene i planområdet. 
 

 
Figur 3-1: Nummerering av kryss (bilde hentet fra SVVs planprogram og bearbeidet). 
 
Kommentarer til kryssene: 

1. Birger Hatlebakks veg X E39 er et signalregulert T-kryss. Den vestre tilfarten (E39 fra 
Roseby) har et høyresvingefelt på cirka 35 meter1. Fra kryss 3 til kryss 1 er det to felt 
inn mot kryss 1 i Birger Hatlebakks veg. På E39 fra øst er det et venstresvingefelt på 
cirka 70 meter. I alle tre vegarmene er det ett felt ut av krysset. 

1 Lengden angir hvor langt fra stopplinjen vegen er så bred at to biler kan stå ved siden av hverandre. Det er denne 
lengden man angir i kapasitetsberegninger. Selve breddeutvidelsen starter noe lenger unna krysset. 

Tostenbakken 

05.12.2014 

6 
 

p:\145\256741 e39 bolsønes-fuglset\08 rapporter\01 arbeidsdokument\01 planbeskrivelse + ku\10 planbeskrivelse 
med ku\2015-06-02 vedleggsrapport trafikk_endelig.docx 

 
 

                                                



 
Statens vegvesen Region midt 
Reguleringsplan med konsekvensutredning 
E39 Bolsønes - Fuglset 
Vedleggsrapport trafikk 

 

 
 

2. Enenvegen X E39 er et signalregulert X-kryss. Den vestre tilfarten har et 
venstresvingefelt på cirka 165 meter. I Enenvegen fra nord er det et felt for de to 
svingebevegelsene rett og til venstre. Dette feltet har en lengde på cirka 25 meter. På 
E39 fra øst er det et cirka 80 meter langt venstresvingefelt. I syd (avkjøringen til 
bensinstasjonen) er det et høyresvingefelt på cirka 15 meter. Alle tilfarter har ett felt ut 
av krysset. 

3. Birger Hatlebakks veg X Verftsgata er et uregulert X-kryss. Den vestre tilfarten har 
vikeplikt, da den er en adkomst. Her er det plass til at to biler kan stå ved siden av 
hverandre de siste 25 meterne inn mot krysset. I alle andre tilfarter er det høyreregelen 
som gjelder. Birger Hatlebakks veg har ett felt inn mot krysset i begge tilfartene, mens 
det i Verftsgata fra øst er plass til at to biler kan stå ved siden av hverandre de siste 10 
meterne inn mot krysset. Ut av krysset er det ett felt i alle tilfarter. 

4. Enenvegen X Tostenbakken er et uregulert T-kryss. På hovedvegen (Enenvegen) er 
det ett felt i begge retninger, mens det på sidevegen (Tostenbakken) er plass til at to 
biler kan stå ved siden av hverandre. 

5. Enenvegen X Fuglsetbakken er et uregulert T-kryss. 
 
Avkjørsler 
Figur 3-2 gir en oversikt over avkjørsler innenfor planområdet. Det er registrert fem direkte 
avkjørsler til E39 (røde punkt) og 23 andre avkjørsler innenfor planområdet (blå punkt). De 
direkte avkjørslene til E39 er relativt klart definerte, mens de andre avkjørslene enkelte steder 
er svært utflytende. Dette gjelder spesielt i Verftsgata, hvor hele tomtegrensen kan være en 
sammenhengende adkomst. Avkjørselen til Glamox er ikke inkludert i oversikten, da 
avkjørselen behandles som et kryss i denne trafikkvurderingen. 
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Figur 3-2: Avkjørsler innenfor planområdet. 
 
Løsninger for gående og syklende 
Figur 3-3 gir en oversikt over hvor det er gang- og sykkelveger (G/S-veger), gangfelt og 
bussholdeplasser i planområdet. 
 
E39 har sammenhengende gang- og sykkelveg langs vegens nordside fra avkjørselen ved 
Uno-X. Ved Glamox krysser gang- og sykkelvegen E39 i gangbru og følger videre vestover 
langs sydsiden av E39. Gangvegen krysser Enenvegen i plan, hvor gangfeltet er integrert i 
signalanlegget. E39 krysses i plan ved signalanleggene ved Bolsøneskrysset og Fuglset-
krysset, samt et eget sakset gangfelt med trafikkøy ca 100 meter øst for Fuglsetkrysset. Det er 
oppmerket gangfelt over adkomsten til Felleskjøpet. 
 
Mellom Glamox og krysset med Enenvegen er det ingen gang- og sykkelveger på sydsiden av 
E39, men øst for krysset med Enenvegen er det anlagt gang- og sykkelveg østover ut av 
planområdet. 
 
Enenvegen har langsgående fortau langs vegens vest- og nordside, med gangfelt i plan 
mellom kryssene med Tostenbakken og Nerlandsvegen. 
 
Det er ingen tilbud for gående og syklende i Birger Hatlebakks veg eller Verftsgata, myke 
trafikanter blir her tvunget til å bruke samme areal som kjøretrafikken. 
  

Tostenbakken 
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Løsninger for gående og syklende bærer generelt preg av å være lite sammenhengende 
innenfor planområdet. Det er direkte overganger mellom gang- og sykkelveger og fortau hvor 
en del fortau ender uten et tydelig målpunkt og uten gode løsninger som videreføres. Det 
legges da opp til at internområdene til bedriftene skal benyttes som gang- og 
sykkelvegløsninger, hvor det oppstår konflikter i forhold til parkering, varelevering og 
adkomster til bedriftene. 
 

 
Figur 3-3: Løsninger for gående og syklende samt kollektivtrafikk. 
 
Kollektivtrafikk 
En kollektivplan for Molde er under utarbeidelse, Fylkeskommunen antar at rutenettet i denne 
planen vil være lik dagens løsning. Utgangspunktet i dagens rutenett i området er at pendel- 
og regionale busser benytter E39 inn og ut av Molde. Ringbussen benytter Enenvegen inn 
mot sentrum.  
 
Innenfor planområdet er det tre holdeplasser langs E39. I tillegg er det en holdeplass like vest 
for planområdet på sydsiden av E39 for kollektivtrafikk ut av byen. Det er to holdeplasser 
langs Enenvegen. Det er ikke kollektivtilbud langs Birger Hatlebakks veg eller Verftsgata. 
 
Avstanden fra kollektivholdeplassene ved E39 øst i planområdet til Moldehallen i Vertfsgata er 
ca 200 meter i luftlinje. Det er midlertidig dårlig tilrettelagt for gående til og fra disse områdene. 
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Belysning 
E39 har belysning langs vegens nordside. Det er ikke egen belysning for gang- og 
sykkelvegen. Enenvegen har belysning langs vest- og nordsiden. Birger Hatlebakks veg har 
belysning langs sørsiden, Verftsgata har delvis belysning langs nordsiden. 
 
Fartsgrense 
Fartsgrensen på E39 er 50 km/t gjennom hele planområdet. Enenvegen har fartsgrense 40 
km/t nord for E39 og 50 km/t syd for E39. Også i Birger Hatlebakks veg er fartsgrensen 50 
km/t, mens Verftsgata er skiltet med sone 30 km/t. 
 
3.1.2 Trafikkbelastning 
Det er beregnet et trafikkgrunnlag basert på maskinelle snittellinger og manuelle 
krysstellinger. Figur 3-4 viser plasseringen til tellingene som er benyttet. 
 

 
Figur 3-4: Lokalisering av tellepunkt. 
 
Oversikt over tellingene: 

1. Tellepunkt 1500500. E39 «Tøndergård». Nivå 1-punkt. 
2. Tellepunkt 1500313. E39 «Fannestrandveien ved Glamox». Nivå 2 punkt. 
3. Maskinell telling i Enenvegen gjennomført 23. og 24. januar 2012. 
4. E39 x Enenvegen. Manuell krysstelling utført 01.10.2013 for morgenrush og 

30.09.2013 for ettermiddagsrush. 
5. E39 x Birger Hatlebakks veg. Manuell krysstelling utført 01.10.2013 for morgenrush og 

30.09.2013 for ettermiddagsrush. 

2 

3 

1 

4 

5 

6 
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6. Birger Hatlebakks veg x Vertsgata. Manuell krysstelling utført 22.08.2012 i morgen- og 
ettermiddagsrush. 

 
Figur 3-5 viser døgntrafikkmengdene i planområdet. Det er beregnet at ÅDT er størst mellom 
signalanleggene, hvor trafikkmengden er i underkant av 18 000 kjt/døgn. 
 

 
Figur 3-5: ÅDT dagens situasjon. 
 

Dagens situasjon
Tellinger år 2013 5500
ÅDT Enenvegen

Tostenbakken

5800

E39
Fannestrandveien

1300

7300

600 4200 Verftsgata

Glamox

5000

15400 17800 14000

B. Hatlebakks veg

Enenveien
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Figur 3-6: Trafikkbelastning i morgen- og ettermiddagsrush dagens situasjon, kjt/t. 

Dagens situasjon
Tellinger år 2013
Morgen, kjt/t Enenvegen

317 14 43  32
 730     804

749  418 1148 1148  29 865
428 376  536 536 104  468

52    404    

19 160 28  27 11 21
Fannestrandveien

39 174 132  72
    2

44  29 103 Verftsgata
10 8  202

1    

1  3 62 69
Glamox

Dagens situasjon
Tellinger år 2013
Ettermiddag, kjt/t Enenvegen

217 12 85  43
 636     537

745  164 800 799  13 593
865 816  1208 1176 308  954

49    837    

109 392 31  45 12 32
Fannestrandveien

5 125 80  199
    1

8  59 259 Verftsgata
56 43  140

7    

6  2 220 53
Glamox

190 275

B. Hatlebakks veg

213 501 56 89

Adkomst
210 462

800

314 363

2166 2172

Adkomst
345 142

592

204 134

B. Hatlebakks veg

374 147

1755 1834

470 179 71 59
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3.1.3 Trafikkavvikling 

Reisetidsmålinger 
Det er utført reisetidmålinger på 5 strekninger i området. 
 

 
Figur 3-7: Strekninger hvor det er gjennomført reisetidsmålinger, kilde kart Molde kommune. 
 
I morgenrushet er det gjennomført reisetidsmålinger onsdag 5. juni, torsdag 6. juni og onsdag 
2. oktober 2013. Totalt gir dette et godt bilde på trafikkavviklingen i planområdet. 
 
Figur 3-8 viser reisetiden inn mot krysset Birger Hatlebakks veg X E39 fra Statoil Fuglset. 
Reisetidsmålingene foregikk ved at annenhver tur ble foretatt til venstre ned mot Birger 
Hatlebakks veg, mens den andre halvparten av turene gikk rett gjennom krysset i retning mot 
Roseby. Turene til venstre ned Birger Hatlebakks veg er angitt med «venstresving» i 
forklaringen på figuren nedenfor. 
 
Figur 3-9 viser reisetid fra Kviltorp inn mot krysset med Enenvegen. 
 
Figurene viser at reisetiden varierer fra dag til dag. På E39 inn mot sentrum i morgenrushet er 
det i dag i en periode rundt klokken 08:00 en trafikkmengde som omtrent tangerer 
kapasitetsgrensen. Derfor varierer trafikkavviklingen og graden av forsinkelser fra dag til dag, 
og det skal lite ekstra trafikk eller hendelser til før det blir ekstra store forsinkelser. 
Rushperioden i Molde kan også karakteriseres som forholdsvis kort.  
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Figur 3-8: Reisetider på E39 fra Fuglset til krysset med Birger Hatlebakks veg 
 

  
Figur 3-9: Reisetider på E39 fra Kviltorp til Fuglset 
 
I ettermiddagsrushet ble det onsdag 5. juni, torsdag 6. juni og tirsdag 1. oktober 2013 
gjennomført reisetidsmålinger. Figur 3-10 og figur 3-11 viser reisetiden inn mot kysset E39 x 
Birger Hatlebakks veg fra sentrum via henholdsvis E39 og Birger Hatlebakks veg.  
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Figur 3-10: Reisetider på E39 fra Roseby til krysset med Birger Hatlebakks veg 
 

 
Figur 3-11: Reisetider i Birger Hatlebakks veg til krysset med E39 
 
Tilsvarende som i morgenrushet er det stor variasjon fra dag til dag. Selve perioden med 
avviklingsproblemer er imidlertid noe lengre og forsinkelsene er registrert til opp mot 3 

00:00:00

00:00:30

00:01:00

00:01:30

00:02:00

00:02:30

00:03:00

00:03:30

00:04:00

00:04:30

00:05:00

00:05:30

00:06:00

15:00:00 15:15:00 15:30:00 15:45:00 16:00:00 16:15:00 16:30:00 16:45:00 17:00:00

Kjøretid

Ettermiddagsrush
E39 mot Birger Hatlebakks vei

Ettermiddag tirsdag 01.10.2013 Ettermiddag onsdag 05.06.2013 Ettermiddag torsdag 06.06.2013

00:00:00

00:00:30

00:01:00

00:01:30

00:02:00

00:02:30

00:03:00

00:03:30

00:04:00

00:04:30

00:05:00

00:05:30

00:06:00

15:00:00 15:15:00 15:30:00 15:45:00 16:00:00 16:15:00 16:30:00 16:45:00 17:00:00

Kjøretid

Ettermiddagsrush
Birger Hatlebakks vei mot E39

Ettermiddag tirsdag 01.10.2013 Ettermiddag onsdag 05.06.2013 Ettermiddag torsdag 06.06.2013

05.12.2014 

15 
 

p:\145\256741 e39 bolsønes-fuglset\08 rapporter\01 arbeidsdokument\01 planbeskrivelse + ku\10 planbeskrivelse 
med ku\2015-06-02 vedleggsrapport trafikk_endelig.docx 

 
 



 
Statens vegvesen Region midt 
Reguleringsplan med konsekvensutredning 
E39 Bolsønes - Fuglset 
Vedleggsrapport trafikk 

 

 
 

minutter. I dagens situasjon i ettermiddagsrushet er det dette krysset som er mest kritisk 
kapasitetsmessig og avgjørende for trafikkavviklingen. Rushperioden om ettermiddagen i 
Molde kan også karakteriseres som forholdsvis kort. 
 
Basert på kjøretidsmålingene er det beregnet forsinkelser på vegnettet i planområdet. I 
beregningen er det sett på avstandene mellom kryss og fartsgrensen på de aktuelle 
strekningene for å finne hvor lang tid det hadde tatt å kjøre uten andre trafikanter på vegnettet. 
Denne tiden er trukket fra den registrerte reisetiden for å finne forsinkelsen. Forsinkelsene er 
basert på et relativt lite utvalg kjøringer slik at det er betydelig usikkerhet i tallene. Gjennom-
snittlig forsinkelse er beregnet for hele morgenen (kl 7-9) og hele ettermiddagen (kl 15-17). 
 

 
Figur 3-12: Beregnede gjennomsnittlige forsinkelse fra reisetidsmålingene, sekunder.  
 
Kapasitetsberegninger 
Kryssene på E39 i planområdet er kapasitetsberegnet. Kryssene på sidevegene er ikke 
kapasitetsberegnet da disse har beskjeden trafikk og isolert sett gode avviklingsforhold. 
 
For å beskrive trafikkavviklingen i de to kryssene på E39 i planområdet er det utført 
kapasitetsberegninger i trafikkberegningsprogrammet Capcal. Det foreligger ikke full 
dokumentasjon av data om signalanleggene i dagens situasjon, og det er derfor gjort noen 
antagelser om virkemåten.  
 
Figur 3-13 og figur 3-14 viser faseplanene som er benyttet i kapasitetsberegningene. I begge 
beregningene er det forutsatt en fast omløpstid på 85 sekunder. 
 

Forsinkelse Forsinkelse 
Dagens situasjon Dagens situasjon
Morgen Ettermiddag

Enenvegen Enenvegen

Tostenbakken Tostenbakken

28 45

5 14
12 43 18 33

24 9 48 23

Fannestrandveien 35 Ikke registrert Fannestrandveien 73 Ikke registrert

Beregnet forsinkelse fra reise-
tidsmålinger (kl 7-9), sekund

Beregnet forsinkelse fra reise-
tidsmålinger (kl 15-17), sekund

Adkomst Adkomst

B. Hatlebakks veg B. Hatlebakks veg
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Figur 3-13: Benyttet signalplan i kapasitetsberegningen av Birger Hatlebakks veg X E39 
 

 
Figur 3-14: Benyttet signalplan i kapasitetsberegningen av Enenvegen X E39 
 
Signalanleggene er gruppestyrt, det vil si at «faseplanen» vil variere avhengig av hvilke 
grupper som er anropt. I krysset med Birger Hatlebakks veg kan for eksempel biltrafikk rett 
frem fra sentrum kjøre i fase 1 hvis ikke gangfeltet er anropt av fotgjengere. Høyresving fra 
sentrum kan også kjøre i fase 2. En kapasitetsberegning for et gruppestyrt signalanlegg vil 
aldri bli helt riktig, benyttede faseplan anses imidlertid som en godt anslag. 
 
Figur 3-15 viser resultatet fra kapasitetsberegningene av dagens situasjon. Tall på hvit 
bakgrunn viser belastningsgrad (forholdet mellom volum og kapasitet), tall på rød bakgrunn 
viser dimensjonerende kølengde (90 % percentil) oppgitt i meter, mens tall på blå bakgrunn 
viser gjennomsnittlig forsinkelse for alle trafikk i største time oppgitt i sekunder per kjøretøy. 
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Figur 3-15: Resultat fra kapasitetsberegningene av dagens situasjon 
 
Beregningene viser at det er krysset ved Enenvegen som har den høyeste belastningen i 
begge rushene. I morgenrushet er det E39 inn mot byen som er høyest belastet, mens det i 
ettermiddagsrushet er E39 fra sentrum som er høyest belastet. Det er beregnet en forsinkelse 
på 100 sekunder i morgenrushet og 60 sekunder i ettermiddagsrushet for trafikk som skal rett 
frem på E39 i rushretningen. 
 
Beregningene er utført ved at Capcal selv optimaliserer grønntiden mellom de ulike fasene. 
Beregningene er gjeldende for en hel klokketime. Begge disse forholdene kan medføre at 
beregningene viser noe for god avvikling. Hvis anleggene er benyttet for å styre trafikken, 
eksempelvis ved å gi E39 mer grønntid enn Birger Hatlebakksvei, er dette et forhold som 
beregningene ikke fanger opp.  
 
Forsinkelsen fra kapasitetsberegningene er sammenlignet med beregnet forsinkelse fra 
reisetidsmålingene. Resultatet fra dette er vist i figur 3-16. Det bemerkes at forsinkelse fra 
kapasitetsberegningene gjelder for største time om morgen og ettermiddagen, mens 
forsinkelsene fra reisetidsmålingen gjelder for 2 timer om morgenen og 2 timer om 

Beregnet trafikkavvikling 69 48
Dagens trafikk 169 32
Morgenrush 0,86 0,45
Belastningsgrad
Dimensjonerende kølengde, m 0,78 199 28 0,97 520 100
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,78 161 42 0,08 15 23

14 88 0,40 29 41 0,27
15 18 0,38 21 116 0,50

0,21 0,23 0,12 0,13
13 39 18 13
28 13 25 24

Beregnet trafikkavvikling 49 60
Dagens trafikk 101 56
Ettermiddagsrush 0,69 0,65
Belastningsgrad
Dimensjonerende kølengde, m 0,60 142 17 0,64 158 25
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,59 74 41 0,04 9 22

23 192 0,77 124 251 0,94
67 30 0,70 60 356 0,95

0,75 0,68 0,18 0,19
73 137 25 17
76 33 28 29

0,970,78

0,77 0,95
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ettermiddagen. Det er også få reisetidsregistreringer, i sum betyr det at resultatene bør brukes 
med forsiktighet.  
 

 
Figur 3-16: Sammenligning mellom beregnet og registrert forsinkelse 
 
Figuren viser at de registrerte forsinkelsene inn mot krysset ved Birger Hatlebakks veg er 
større enn den beregnete forsinkelsen i Capcal i to av tilfartene. I krysset ved Enenvegen er 
det motsatt – her er forsinkelsene i Capcal jevnt over større enn det som ble registrert. 
Beregningen viser at Capcal beregner en større forsinkelse enn det som er registrert når 
krysset nærmer seg kapasitetsgrensen. 
 
I nytte-beregningene er det utviklingen (endringene) i forsinkelsene fra dagens situasjon til 
framtidig situasjon som ligger til grunn. Således er det ikke avgjørende at 
kapasitetsberegningene for signalanleggene gjenskaper dagens situasjon fullt ut.   
 
3.1.4 Kollektivtrafikk 
Fylkeskommunen oppgir at strekningen i dag trafikkeres av 123 busser per virkedag i hver 
retning, det vil si totalt 246 busser. I rushperiodene går det cirka 10 busser per time i hver 
retning. Figur 3-17 viser busstrafikken i retning mot vest i morgenrushet. Tallene representerer 
busser per time. 
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14 24 21 9 23 48 60 23

Fannestrandveien 35 Ikke registrert Fannestrandveien 73 Ikke registrert
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Figur 3-17: Oversikt over dagens bussbevegelser i morgenrushet i retning mot vest. Tallene representerer busser 
per time (kartkilde: www.finn.no) 
 
Figuren viser at det går 12 busser per time på E39 fra Årø til Kviltorpkrysset, 10 busser per 
time fra Kviltorpkrysset til Enenveien og 12 busser per time videre mot Bolsønes i 
morgenrushet. Dette vil si en buss cirka hvert 5. minutt. 
 
Bussene fordeler seg mellom E39 øst for Årø (Kristiansund) med 4 busser per time, fv. 64 fra 
Fræna/Årødalen (4 busser pr. time) og fv. 64 fra Bolsøya (2 busser pr. time). Dette vil si at 
bussene kommer spredt fra et større område og samler seg på E39 på strekningen Årø-
Lergrovika.  
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3.1.5 Ulykkessituasjon 
På E39 innenfor planområdet har det inntruffet 18 politirapporterte personskadeulykker i 
perioden 2003 – 2012. En av ulykkene medførte alvorlig personskade, mens de resterende 17 
ulykkene medførte lettere personskade. 
 

 
Figur 3-18: Lokalisering, ulykker på E39 (2003-2012). 
 
Tabell 3-1: Skadeomfang og forløp av ulykker på E39 i planområdet, 2003-2012. 
 Alvorligste 

skadegrad 
Ulykkesår Uhellskode 

1 Lettere skadd 2005 
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen 
på bortsiden av krysset 

2 Lettere skadd 2003 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 
3 Lettere skadd 2009 Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset 
4 Lettere skadd 2006 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 
5 Lettere skadd 2011 Påkjøring bakfra 
6 Alvorlig skadd 2003 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 
7 Lettere skadd 2010 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 
8 Lettere skadd 2011 Påkjøring bakfra 
9 Lettere skadd 2010 Påkjøring bakfra 
10 Lettere skadd 2004 Påkjøring bakfra 
11 Lettere skadd 2006 Møting i kurve 
12 Lettere skadd 2008 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 
13 Lettere skadd 2004 Påkjøring bakfra 
14 Lettere skadd 2006 Påkjøring bakfra 
15 Lettere skadd 2012 Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen 
16 Lettere skadd 2005 Påkjøring bakfra 
17 Lettere skadd 2006 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 
18 Lettere skadd 2004 Venstresving foran kjørende i motsatt retning 
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4 av de 18 ulykkene har inntruffet i, eller ved det signalregulerte krysset ved Birger Hatlebakks 
veg. To av ulykkene var påkjørsel av fotgjenger og to var biler som kolliderte med kryssende 
trafikk. 7 av de 18 ulykkene skjedde i eller ved det signalregulerte krysset ved Enenvegen. 
Med en ÅDT på 19 500 tilsvarer dette en ulykkesfrekvens på 0,10. Ulykkesfrekvensen 
beskriver hvor mange ulykker vi har per million innkomne kjøretøy. Den normale 
ulykkesfrekvensen for et signalregulert X-kryss med normal standard og fartsgrense på 50 
km/t er i følge Statens vegvesens veileder 723 «Analyse av ulykkesteder» 0,10. 
 
I samme periode har det vært 3 trafikkulykker i både Birger Hatlebakksvei og i Enenvegen. 
 

  
Figur 3-19: Lokalisering, ulykker på kommunale veger (2003-2012). 
 
Tabell 3-2: Skadeomfang og forløp av ulykker på kommunale veger i planområdet, 2003-2012. 
 Alvorligste 

skadegrad Ulykkesår Uhellskode 

19 Lettere skadd 2011 Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning 
20 Lettere skadd 2010 Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig 

21 Lettere skadd 2004 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i 
venstrekurve 

22 Lettere skadd 2007 Påkjøring bakfra 
23 Alvorlig skadd 2008 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss 
24 Lettere skadd 2005 Uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger 
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4 Beskrivelse av planforslaget 
4.1 Beskrivelse av tiltaket 
4.1.1 Vegstandard 
Reguleringsplanforslaget for Bolsønes–Fuglset medfører følgende endringer i vegnettet som 
er vurdert med tanke på trafikkavvikling: 

• Fra Bolsøneskrysset og østover oppgraderes E39 til firefeltsveg og dimensjoneres 
som stamveg med betegnelse H6, med vegbredde 17 meter og fartsgrense 60 km/t. 

• Dagens signalregulerte kryss ved Birger Hatlebakks veg erstattes av en rundkjøring. 
• Dagens signalregulerte kryss ved Enenvegen erstattes av en rundkjøring. 
• Verftsgata forlenges østover slik at det blir en sammenhengende forbindelse med 

Enenvegen. 
 
I arbeidet er følgende varianter av feltbruk for strekningen med 4-feltsveg vurdert: 

• 4-felt uten restriksjoner 
• 4-felt, 2 bilfelt + 2 kollektivfelt 
• 4-felt, 2 bilfelt + 2 sambruksfelt (2+/3+) 

 
4.1.2 Kryssløsninger og avkjørsler 
Figur 4-1 viser en oversikt over kryss og avkjørsler innenfor planområdet. Den delen av E39 
som reguleres til firefeltsveg skal være avkjørselsfri. Videre har det vært et mål å redusere/slå 
sammen avkjørsler i området samt stramme opp gateløpet særlig i Verftsgata. 
 

 
Figur 4-1: Oversikt over kryss og avkjørsler innenfor området. 
Kryss er markert med røde tall, avkjørsler med blå. 
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Reguleringsplanen viser innslag for en framtidig bytunnel gjennom Molde lokalisert ved 
Felleskjøpet med tilknytning til rundkjøringen på Bolsønes (kryss 1). Det er regulert areal til en 
toløpstunnel. Valg av løsning for framtidig bytunnel henger sammen med framføring av E39 
forbi Molde, dette skal avgjøres gjennom utarbeidelse av kommunedelplan for E39. 
Konsekvenser av bytunnelen er derfor ikke inkludert i dette reguleringsplanforslaget, men de 
er diskutert på et overordnet nivå. 
 
4.1.3 Løsninger for gående og syklende, samt kollektivanlegg 
Figur 4-2 viser reguleringsplanens løsninger for gående og syklende samt kollektivtrafikk. 
 

 
Figur 4-2: Planforslagets løsninger for gående og syklende samt kollektivtrafikk. 
Gang og sykkelveger med rosa farge. 
 
Det legges opp til tre gang- og sykkelvegtraseer i øst-vest-retning: 

• Øvre trase: Dette er ny hovedtrase for gang- og sykkelveg i Molde. Traseen kobler seg 
på løsningen til Molde kommune i vest og øst, slik at det blir en sammenhengende 
gang- og sykkelveglinje fra Moldeelva i vest til Kviltorp i øst. Traseen er en forlengelse 
av dagens linje som går på oversiden av Roseby.  

• E39: Dagens gangvegtrase i øst-vest retning langs nordsiden av E39 beholdes. Det 
etableres en ny gangbru på ca 60 meter over fremtidige vegarmer til bytunnelen. Ved 
Fuglsetkrysset etableres det undergang under Enenvegen, samt undergang under E39 
for å gi tverrforbindelse til Verftsgata. 
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• Nedre trase: Nedre trase følger sydsiden av Birger Hatlebakks veg fra vest og 
Verftsgata mot øst.  

 
Langs E39 er det regulert kollektivholdeplass ved Glamox og øst for Fuglsetkrysset i 
vestgående retning. I østgående retning er det regulert en ny kollektivholdeplass like vest for 
Fuglsetkrysset. Denne erstatter dagens plassering ved Statoil Bolsønes. 
 
I Enenvegen er det regulert to kollektivholdeplasser i tilknytning til den nordlige rundkjøringen. 
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5 Trafikale vurderinger 
5.1 Metode 
Planforslaget er sammenlignet med alternativ 0. Sammenligningen er gjort for to 
tidshorisonter, år 2013 og 2040. 
 
Alternativ 0 skal omfatte dagens situasjon med vedtatte planer som har finansiering. I 
prinsippet vil dette si dagens situasjon og det man er helt sikker på at kommer.  
 
I planområdet er det ingen planer som har vedtatt finansiering som er lagt inn i alternativ 0. 
Dette vil si at geometrisk er alternativ 0 tilsvarende dagens situasjon.  
 
I planarbeidet er det tatt høyde for at bytunnelen kan koble seg til krysset på Bolsønes som en 
fjerde arm. Bytunnelen kan i prinsippet behandles på to måter i KU-en. Den kan legges inn i 
alternativ 0. Det er imidlertid usikkerhet i både trase og finansiering, slik at dette blir metodisk 
feil. Det kan heller ikke legges inn i løsningsalternativet fordi da vil man ta med seg effekten av 
bytunnelen i nytteberegningene (uten å ta med seg kostnadene). Bytunnelen er derfor 
håndtert i eget hvor effektene denne vil gi, er drøftet. Det er ikke utført noen nytteberegninger 
hvor bytunnelen ligger inne.  
 
5.2 Trafikkgrunnlag 
Det er utarbeidet trafikkgrunnlag for to forskjellige vegnett: 

• Dagens vegnett 
• Planforslaget: Nytt vegnett der trafikken er omfordelt som følge av Verftsgatas 

forlengelse og dagens signalanlegg er bygd om til rundkjøringer. 
 
For de to alternative vegnettene er det utarbeidet trafikkgrunnlag for to scenarioer: 

• År 2013 med utbygging av boliger på Nedre Eikrem og Årølia (se omtale nedenfor). 
• År 2040 med utbygging av boliger på Nedre Eikrem og Årølia i tillegg til generell 

trafikkvekst som omtalt nedenfor. 
 
To vegnett og to scenarioer gir til sammen fire forskjellige trafikkgrunnlag. I denne 
trafikkanalysen er 0 alternativet definert som vegnett A (dagens vegnett) og scenario 2 
(utbygging av boliger). 
 
5.2.1 Utbygging av boliger på Nedre Eikrem og Årølia 
I KU-ene for strekningene Kviltorp – Lergrovika og Lergrovika – Årø er det lagt inn etablering 
av 2 boligprosjekter, 130 nye boliger på Nedre Eikrem og 450 nye boliger i Årølia, i alternativ 0. 
Dette er videreført i trafikkgrunnlaget i alternativ 0 for Bolsønes – Fuglset. Dette vil si at 
trafikkgrunnlagene mellom planene er i overenstemmelse. For Bølsønes – Fuglset vil dette i 
praksis si en økning i ÅDT på 1000 kjt/døgn. Trafikkøkningen er forutsatt allerede fra år 2013.  
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Dette vil si at forskjellen mellom dagens situasjon og alternativ 0 (år 2013) er noe økt trafikk 
på E39. 
 
5.2.2 Generell trafikkvekst 
Trafikken i år 2040 er basert på en årlig trafikkvekst på 0,75 %, som er tilsvarende NTPs 
prognoser for Møre og Romsdal. Dette tilsvarer en total økning på om lag 23 %. 
 
Prognosen hensyntar ikke spesielle forhold for Molde. De neste figurene viser mulige 
utbygginger og infrastrukturtiltak som vil påvirke trafikkmengdene i planområdet om de blir 
realisert. Følgende tiltak kan ha størst betydning: 

• Bompenger/vegprising 
• Nytt sykehus på aksen Hjelset-Frei. Dette vil trolig øke trafikken på strekningen. 
• Fergefri E39. Dette vil trolig øke trafikken på strekningen. 
• Bytunnel. Vurderes i liten grad å påvirke trafikken på strekningen utover området ved 

nytt kryss på Bolsønes. 
 
Det er usikkerhet i alle planene over, og de er ikke tatt med i trafikkgrunnlaget for 2040. NTP-
prognosen vurderes imidlertid som konservativ for strekningen.  
 

 
Figur 5-1: Oversikt over mulige utbygginger og vegplaner nær planområdene. Kartkilde: www.finn.no 
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Figur 5-2: Oversikt over mulige større vegprosjekter ved Molde. Kartkilde: www.finn.no 
 
5.2.3 Resulterende trafikkgrunnlag 
Trafikkgrunnlagene på døgnnivå for dagens og fremtidig vegnett, for årstallene 2013 og 2040, 
er vist på figur 5-3 til figur 5-6. I trafikkgrunnlagene for begge årene er tidligere omtalte 
boligutbygging på Nedre Eikrem og Årølia medberegnet. 
 
Det er også utarbeidet tilsvarende trafikkgrunnlag for rushperiodene.  
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Figur 5-3: ÅDT for alternativ 0, år 2013. 
 

 
Figur 5-4: ÅDT for planforslaget, år 2013. 

Alternativ 0
Prognose år 2013 5500
ÅDT Enenvegen

Tostenbakken

5800

E39
Fannestrandveien

1300

7600

600 4200 Verftsgata

Glamox

5300

16100 18800

B. Hatlebakks veg

Enenveien

15000

Planforslag (uten Bytunnel)
Prognose år 2013 5500
ÅDT Enenvegen

Tostenbakken

5800

E39
Fannestrandveien

2900

5600

600 2600 2400 1300
Verftsgata

Glamox

4200

5300
B. Hatlebakks veg

16100

Enenveien

1500016400
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Figur 5-5: ÅDT for alternativ 0, år 2040. 
 

 
Figur 5-6: ÅDT for planforslaget, år 2040. 

Alternativ 0
Prognose år 2040 6800
ÅDT Enenvegen

Tostenbakken

7100

E39
Fannestrandveien

1600

9400

700 5200 Verftsgata

Glamox

6500

19800 23200 18500

Enenveien

B. Hatlebakks veg

Planforslag (uten Bytunnel)
Prognose år 2040 6800
ÅDT Enenvegen

Tostenbakken

7100

E39
Fannestrandveien

3600

6900

700 3200 3000 1600
Verftsgata

Glamox

5200

6500
B. Hatlebakks veg

Enenveien

1850019800 20200
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Trafikkgrunnlagene for morgen- og ettermiddagsrush for dagens og fremtidig vegnett, for 
årstallene 2013 og 2040, er vist på figur 5-7 til figur 5-10. 
 

 
Figur 5-7: Beregnet timetrafikk i rushene for alternativ 0, år 2013. 
 

Alternativ 0
Prognose år 2013
Morgen, kjt/t Enenvegen

317 14 43  32
 848     972

867  468 1316 1316  29 1033
457 405  578 578 104  510

52    446    

19 173 28  27 11 21
Fannestrandveien

39 224 132  72
    2

44  29 103 Verftsgata
10 8  202

1    

1  3 75 69
Glamox

Alternativ 0
Prognose år 2013
Ettermiddag, kjt/t Enenvegen

217 12 85  43
 665     579

774  177 842 841  13 635
983 934  1376 1344 308  1122

49    1005    

109 442 31  45 12 32
Fannestrandveien

5 138 80  199
    1

8  59 259 Verftsgata
56 43  140

7    

6  2 270 53
Glamox

223 512

863

Adkomst
395 155

655

254 147

B. Hatlebakks veg

374 147

1965 2044

520 192 71 59

203 325

B. Hatlebakks veg

226 551 56 89

Adkomst

314 363

2376 2382
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Figur 5-8: Beregnet timetrafikk i rushene for planforslaget, år 2013. 
 

Planforslag (uten Bytunnel)
Prognose år 2013
Morgen, kjt/t Enenvegen

285 46 43  32
 848     890

867  341 1189 1189  111 1033
457 405  510 510 93  510

52    401    

19 105 17  14 22 66
Fannestrandveien

39 215 15  13
    2

44  39 54 Verftsgata
10 8  93

1    

1  3 66 77
Glamox

Planforslag (uten Bytunnel)
Prognose år 2013
Ettermiddag, kjt/t Enenvegen

200 29 85  43
 665     538

774  106 771 770  54 635
983 934  1233 1201 271  1122

49    903    

109 299 27  32 49 134
Fannestrandveien

5 128 18  56
    1

8  68 125 Verftsgata
56 43  79

7    

6  2 270 53
Glamox

374 147

2020

393 124 174 103

268 87

478

254 147

B. Hatlebakks veg

1770

203 325

B. Hatlebakks veg

659

2162 2365

155 408 110 215

152 369

314 363
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Figur 5-9: Beregnet timetrafikk i rushene for alternativ 0, år 2040. 
 

Alternativ 0
Prognose år 2040
Morgen, kjt/t Enenvegen

391 17 53  39
 1045     1198

1068  577 1622 1622  36 1273
564 500  713 713 128  629

64    550    

23 213 35  33 14 26
Fannestrandveien

48 277 163  89
    2

54  36 127 Verftsgata
12 10  249

1    

1  4 92 85
Glamox

Alternativ 0
Prognose år 2040
Ettermiddag, kjt/t Enenvegen

267 15 105  53
 820     714

954  218 1038 1036  16 783
1211 1151  1696 1657 380  1383

60    1239    

134 545 38  55 15 39
Fannestrandveien

6 170 99  245
    1

9  73 319 Verftsgata
69 53  173

9    

7  2 333 65
Glamox

250 400

B. Hatlebakks veg

461 181

2422 2520

641 236 88 73

Adkomst
488 191

808

314 181

B. Hatlebakks veg

Adkomst
275 631

1063

387 448

2928 2936

278 679 69 109
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Figur 5-10: Beregnet timetrafikk i rushene for planforslaget, år 2040. 
 
  

Planforslag (uten Bytunnel)
Prognose år 2040
Morgen, kjt/t Enenvegen

351 57 53  39
 1045     1097

1068  421 1466 1466  137 1273
564 500  629 629 114  629

64    495    

23 129 20  18 28 81
Fannestrandveien

48 265 18  16
    2

54  48 66 Verftsgata
12 10  114

1    

1  4 82 95
Glamox

Planforslag (uten Bytunnel)
Prognose år 2040
Ettermiddag, kjt/t Enenvegen

247 35 105  53
 820     663

954  130 950 950  67 783
1211 1151  1520 1481 334  1384

60    1114    

134 369 33  40 61 165
Fannestrandveien

6 158 23  69
    1

9  84 154 Verftsgata
69 53  98

9    

7  2 333 66
Glamox

461 181

2182 2490

485 152 214 127

331 108

590

314 181

B. Hatlebakks veg

811

249 401

B. Hatlebakks veg

2664 2917

190 503

187 455

387 448

135 266
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5.3 Fremkommelighet 
Det er gjennomført kapasitetsberegninger av de to kryssene på E39. Kryssene på sidevegene 
(Birger Hatlebakks veg og Enenvegen) er ikke kapasitetsberegnet på grunn av moderat 
trafikkbelastning som tilsvarer gode avviklingsforhold med de foreslåtte rundkjøringene. 
 
Rundkjøringene på E39 (planforslaget) er beregnet i Sidra, mens signalanleggene på E39 
(alternativ 0) er beregnet i Capcal.  
 
For planforslaget er det sett på to forskjellige utforminger av rundkjøringene i kapasitets-
beregningene. Følgende utforminger er brukt: 

• 2-felts rundkjøring med kollektivfelt: Rundkjøringene har 2 felt i sirkulasjonsarealet. Det 
er 1 bilfelt og 1 kollektivfelt inn mot rundkjøringene. Kollektivfeltet avsluttes 30 meter 
før rundkjøringen for å gi plass til høyresvingende biler. 

• 2-felts rundkjøring uten kollektivfelt: Rundkjøringene har 2 felt i sirkulasjonsarealet og 2 
felt inn mot rundkjøringene. 

 
I de følgende avsnittene er det vist resultater fra kapasitetsberegningene: 

• Tall på hvit bakgrunn viser belastningsgrad (forholdet mellom volum og kapasitet) 
• Tall på rød bakgrunn viser kølengde oppgitt i meter,  
• Tall på blå bakgrunn viser forsinkelsen oppgitt i sekunder per kjøretøy.  

 
Det understrekes at kapasitetsberegningene er usikre når det gjelder beregning av forsinkelse 
og kølengder ved overbelastning. 
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5.3.1 Alternativ 0 
Resultatene fra kapasitetsberegningene for alternativ 0 er vist på figur 5-11 (år 2013) og figur 
5-12 (år 2040). 
 

 
Figur 5-11: Kapasitetsberegning for alternativ 0, år 2013. 
 

Beregnet trafikkavvikling 412 49
Alternativ 0, 2013 554 32
Morgenrush 1,10 0,45
Belastningsgrad
Dimensjonerende kølengde, m 0,89 268 40 1,06 1374 341
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,89 222 63 0,11 16 26

15 95 0,43 35 46 0,35
16 18 0,40 18 116 0,50

0,21 0,26 0,12 0,13
13 43 18 13
28 14 25 27

Beregnet trafikkavvikling 49 60
Alternativ 0, 2013 101 56
Ettermiddagsrush 0,69 0,65
Belastningsgrad
Dimensjonerende kølengde, m 0,61 145 17 0,68 172 26
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,61 79 41 0,04 9 22

30 238 0,86 124 251 0,94
115 42 0,78 425 1725 1,13

0,84 0,79 0,18 0,19
94 167 25 17

115 42 28 29

0,86 1,13

0,89 1,10
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Figur 5-12: Kapasitetsberegning for alternativ 0, år 2040 
 
Beregningene viser en overbelastning i krysset Enenvegen X E39 allerede når vegnettet 
belastetes med en ekstra ÅDT på 1000 kjt/døgn. Dette vil si at perioden med køproblemer, 
som i dag er mindre enn en time, vil øke til å gjelde for en lengre periode. 
 
For år 2040 viser beregningene betydelig større etterspørsel enn kapasitet i begge kryssene. 
Det tyder på at dagens signalanlegg før eller senere vil bli overbelastet i hele rushperiodene, 
hvis biltrafikken øker som forutsatt i prognosene fra vegvesenet.  
 
  

Beregnet trafikkavvikling 714 58
Alternativ 0, 2040 1099 40
Morgenrush 1,36 0,55
Belastningsgrad
Dimensjonerende kølengde, m 1,05 1398 336 1,30 2982 635
Gjennomsnittlig forsinkelse 1,19 1168 506 0,13 18 27

16 115 0,50 38 57 0,43
20 22 0,48 21 147 0,62

0,25 0,33 0,15 0,16
15 58 21 15
32 18 26 28

Beregnet trafikkavvikling 70 86
Alternativ 0, 2040 147 82
Ettermiddagsrush 0,84 0,79
Belastningsgrad
Dimensjonerende kølengde, m 0,79 201 26 0,84 233 36
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,78 110 59 0,05 11 23

398 1782 1,11 478 747 1,16
325 90 1,00 741 3553 1,39

0,81 0,91 0,23 0,23
94 253 30 20
88 63 29 31

1,11 1,39

1,19 1,36
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5.3.2 Planforslaget med kollektivfelt 
Resultatet fra kapasitetsberegningene av 2-felts rundkjøringer med kollektivfelt er vist på figur 
5-13 (år 2013) og figur 5-14 (år 2040). 
 

 
Figur 5-13: Kapasitetsberegning for planforslag med kollektivfelt, år 2013 
 

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag med kollektivfelt, 2013 21 17
Morgenrush 53 6
Belastningsgrad 0,68 0,16
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,54 33 3 0,04 1 4

0,29 12 8 0,76 58 9
E39

4 16 0,39 9 18 0,42
6 2 0,09 4 1 0,03

0,03 0,11 0,03 0,10
1 4 1 4
9 3 12 5

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag med kollektivfelt, 2013 6 12
Ettermiddagsrush 14 6
Belastningsgrad 0,30 0,16
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,51 30 3 0,08 2 6

0,15 5 9 0,59 35 10
E39

3 49 0,69 15 167 0,94
4 2 0,07 4 1 0,04

0,28 0,53 0,22 0,75
11 32 9 59
15 12 28 52

0,69 0,94

Adkomst StatoilBirger Hatlebakks veg

Enenvegen

Enenvegen

Birger Hatlebakks veg

0,54 0,76

Adkomst Statoil
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Figur 5-14: Kapasitetsberegning for planforslag med kollektivfelt, år 2040 
 
Beregningene viser at to-felts rundkjøringer med kollektivfelt ikke blir overbelastet for år 2013. 
 
Beregningene for år 2040 viser overbelastning i begge kryssene. I krysset Enenvegen X E39 
får Enenvegen en beregnet overbelastning i morgenrushet, mens det i ettermiddagsrushet er 
beregnet overbelastning på E39 fra sentrum og adkomsten fra sør (Statoil). 
 
I krysset Birger Hatlebakks veg X E39 får Birger Hatlebakks veg en beregnet overbelastning i 
ettermiddagsrushet. 
 
  

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag med kollektivfelt, 2040 1435 32
Morgenrush 1737 17
Belastningsgrad 1,77 0,38
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,66 54 3 0,06 2 4

0,36 16 8 0,99 301 25
E39

6 25 0,51 9 27 0,53
7 3 0,11 5 1 0,03

0,05 0,15 0,04 0,14
1 6 1 6
10 4 13 6

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag med kollektivfelt, 2040 7,7 11,7
Ettermiddagsrush 25 10
Belastningsgrad 0,46 0,25
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,65 48 3 0,10 3 5,8

0,19 7 9 0,74 59 12,2
E39

5 110 0,89 332 2185 1,18
5 2 0,08 5 1 0,05

0,59 1,10 0,33 1,13
32 457 14 354
33 262 36 361

Birger Hatlebakks veg Adkomst Statoil

0,66 1,77

1,10 1,18

Adkomst Statoil

Enenvegen

Birger Hatlebakks veg

Enenvegen
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5.3.3 Planforslaget uten kollektivfelt 
Resultatet fra kapasitetsberegningene av 2-felts rundkjøringer uten kollektivfelt er vist på figur 
5-15 (år 2013) og figur 5-16 (år 2040). 
 

 
Figur 5-15: Kapasitetsberegning for planforslag uten kollektivfelt, år 2013 
 

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag uten kollektivfelt, 2013 6 11
Morgenrush 16 3
Belastningsgrad 0,43 0,10
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,40 20 3 0,41 18 4

0,40 19 8 0,41 17 8
E39

4 8 0,22 8 8 0,23
4 8 0,22 4 8 0,23

0,03 0,11 0,03 0,09
1 3 1 3
9 3 11 5

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag uten kollektivfelt, 2013 4 9
Ettermiddagsrush 8 4
Belastningsgrad 0,26 0,14
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,31 13 3 0,32 12 4

0,31 13 8 0,32 12 9
E39

3 17 0,39 8 23 0,50
3 17 0,39 4 23 0,50

0,21 0,38 0,09 0,28
6 13 2 9
11 5 14 7

0,40 0,43

Enenvegen

Enenvegen

0,50

Birger Hatlebakks veg

Birger Hatlebakks veg

Adkomst Statoil

Adkomst Statoil

0,39
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Figur 5-16: Kapasitetsberegning for planforslag uten kollektivfelt, år 2040 
 
Beregningene viser at planforslaget med 2-felts rundkjøringer uten kollektivfelt gir god 
fremkommelighet, også når trafikkprognosen for 2040 legges til grunn. 
 
 
  

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag uten kollektivfelt, 2040 8 12
Morgenrush 28 4
Belastningsgrad 0,61 0,15
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,50 28 3 0,52 25 4

0,50 28 8 0,52 25 9
E39

5 11 0,29 9 10 0,29
5 11 0,29 4 10 0,29

0,04 0,14 0,04 0,12
1 4 1 4
10 3 12 5

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag uten kollektivfelt, 2040 4 9
Ettermiddagsrush 12 6
Belastningsgrad 0,35 0,19
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,39 19 3 0,42 17 5

0,39 18 8 0,42 17 10
E39

3 24 0,49 9 36 0,64
4 24 0,49 4 36 0,64

0,29 0,52 0,13 0,42
8 22 4 16
12 7 16 9

Enenvegen

Birger Hatlebakks veg

Birger Hatlebakks veg

Adkomst Statoil

Adkomst Statoil

0,50 0,61

0,52 0,64

Enenvegen
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5.4 Vurdering av feltbruk for E39 
Som sagt ligger det til grunn at E39 blir en 4-felts vei, og følgende feltbruk skal vurderes:  

• 4-felt uten restriksjoner 
• 4-felt med 2 bilfelt og 2 kollektivfelt 
• 4-felt med 2 bilfelt og 2 sambruksfelt (2+/3+) 

 
Nedenfor er det oppsummert hva løsningene i praksis innebærer.  
 
4-felt uten restriksjoner: 

• 2 felt i hver retning for alle kjøretøy med midtdeler mellom kjøreretningene. 
• Rundkjøringer i kryssene. 2 felt inn i rundkjøringene, hvor det kan kjøres rett fram i 

begge feltene.  
• Planskilte kryssinger for myke trafikanter. 
• Gang- og sykkel tilbud langs E39 

 
4-felt med 2 bilfelt + 2 kollektivfelt: 

• Løsningen for myke trafikanter er lik som under 4-felt uten restriksjoner. 
• Kollektivfeltet antas å være åpent for buss/taxi/motorsykler/el-biler. 
• Kollektivfeltene må opphøre før hvert kryss der det er høyresvingende trafikk. Dette vil 

si at høyre felt inn mot kryssene vil være for trafikk i kollektivfeltet og høyresvingende 
trafikk. Venstre felt inn mot kryssene vil være for trafikk rett frem og venstresvingende 
trafikk. For biltrafikken på E39 (rett frem) vil dette si en kapasitetsreduksjon i forhold til 
løsningen med 4-felt uten restriksjoner.  

 
4-felt med 2 bilfelt + 2 sambruksfelt (2+/3+): 

• Dette vil i praksis si det samme prinsipp som i løsningen med kollektivfelt, men med 
den forskjell at det høyre felt også er åpent for biler med to (grensen kan settes til 3) 
eller flere personer. 

• Sambruksfelt må avsluttes før kryssene tilsvarende som for kollektivfelt.   
 
5.4.1 Erfaringer i Norge med sambruksfelt 
Det er foretatt et søk på norske internettsider for å finne erfaringer for sambruksfelt. Følgende 
informasjon er hentet fra tiltakskatalogen for transport, miljø og klima 
(http://www.tiltakskatalog.no/):  

• Sambruksfelt er gunstig for miljø og klima der belegget i bilene økes uten å gå på 
bekostning av gange, sykling eller kollektivtransport.  

• Sambruksfelt er egnet i områder med dårlig kollektivdekning. 
• Tiltaket vurderes å være bra for å bedre utnytte restkapasitet i kollektivfeltet, og gi en 

signaleffekt til ikke å kjøre alene.  
• En test i Trondheim ved med sambruksfelt (+2) viste at andelen som kjørte alene ble 

redusert fra 70 til 65 prosent. Tidsbesparelsen for de reisende var på ca 2 minutter. 
Snikkjøringen var i starten på opp mot 50 prosent. I 2008 ble feltet omgjort til et "rent" 
kollektivfelt igjen. 
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• I 2006 ble det åpnet en 3,2 km lang strekning med kollektivfelt med mulighet for 
samkjøring (3+) på rv. 22 ved Fetsund. En undersøkelse utført i 2007 (Statens 
vegvesen 2007) viste at andelen biler med 3 eller flere personer økte med 1 prosent. 
Andelen ulovlig bruk av sambruksfeltet lå i perioden på i underkant av 40 prosent, noe 
som tilsvarte rundt 1 prosent av den totale trafikkmengden på strekningen.  

• I 2008 ble det opprettet sambruksfelt på rundt 3,4 km av kollektivfeltet på 
Flyplassvegen (rv. 580) i Bergen. I følge Statens vegvesen (2009) har andelen biler 
med minst to personer økt fra 13 til rundt 23 prosent. Det er ikke registrert bedret 
fremkommelighet. Undersøkelser viser at sambruksfeltene misbrukes en del 
(Miljøpartiet de grønne i Bergen 2009). 

 
I Fredrikstad er det sambruksfelt (2+) i tilknytning til broa over Glomma i retning ut av byen. Et 
år etter åpning ble det utarbeidet en rapport som viste effektene. Følgende er hentet fra 
rapporten: 

• ÅDT på strekningen er 28 000. Det er køer og strekningen er ulykkesutsatt. 
• Det er betydelig busstrafikk på strekningen 
• Innføring av sambruksfelt er gjort med hensyn på et ønske om å stimulere til redusert 

bilbruk. 
• Videre utnytter innføring av sambruksfelt noe restkapasitet i kollektivfeltet. Dette gir 

gevinst for busser nedstrøms (ut av sentrum) som følge av lettere tømming av 
sentrum. 

• Det er funnet veldig liten endring i personer pr bil, fra 1,24 til 1,25 per pr bil. 
• Det er ikke funnet ulykker som spesielt kan henføres til sambruksfeltet (kun 1 år). 

Ulykkesbildet tyder på å være likt. 
• Det er en del ulovlig kjøring, 25 % av trafikken i sambruksfeltet er ulovlig et år etter 

oppstart. Ca. 300 biler benytter sambruksfeltet i selve rushtimen. 
 
5.4.2 Vurdering av 4-felts løsning med kollektivfelt 
I håndbok N100 Veg- og gateutforming er det angitt følgende bør-krav om etablering av 
kollektivfelt: Kollektivfelt bør etableres dersom det er 8 eller flere busser i en retning i 
maksimaltimen og mer enn 1 minutt forsinkelse per kilometer. Dersom forsinkelsen for buss er 
mer enn 2 minutter per kilometer, bør det brukes kollektivfelt selv om det er færre enn 8 
busser i maksimaltimen.  
 
I dagens situasjon går det om lag 10 busser pr time i en retning. Kapasitetsberegningen for en 
4-felts løsning på E39 uten kollektivfelt viser imidlertid liten forsinkelse (under 1 minutt pr 
kilometer). I følge håndboken er det derfor ikke et krav om etablering av kollektivfelt. Siden det 
er beregnet kun små forsinkelser, vil et kollektivfelt ha liten betydning for reisetid for bussene.  
 
Hvis det etableres kollektivfelt viser beregningene større forsinkelser for biltrafikken. Økt 
forsinkelse for biltrafikken kan påvirke reisevaner/reisemønster til bilistene. Siden det i 
hovedsak er små forsinkelser og en kort strekning vil trolig effekten være liten.  
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Hovedfordelene med å etablere kollektivfelt er: 

• Løsningen gir forutsigbarhet og robusthet for kollektivtrafikken ved hendelser og på 
spesielle dager, hvor det kan oppstå køer på strekningen, enten som følge av 
hendelser på strekningen eller i tilstøtende vegnett.  

• Etablering av kollektivfelt er et tydelig signal om at folk bør vurdere å reise kollektiv. 
 
Hvis det etableres kollektivfelt bør det også vurderes om det er mulig å skape et godt 
busstilbud med god frekvens innenfor akseptable økonomiske grenser. Kundegrunnlaget kan 
bedres i fremtiden som følge av boligutbygging i området og eventuelt andre planer, som 
eksempelvis nytt sykehus på aksen Hjelset-Frei sykehusplanene. 
 
5.4.3 Vurdering av 4-felts løsning med sambruksfelt 
Sambruksfelt er best egnet på strekninger med lang kryssavstand. Det to vurderte kryssene 
på E39 har imidlertid beskjeden svingetrafikk slik at en løsning med sambruksfelt er mulig. På 
sikt hvis bytunnelen etableres vil svingemønsteret trolig endres. 
 
En løsning med sambruksfelt vil trolig ha tilnærmet samme kapasitet og forsinkelse for trafikk 
som en løsning med kollektivfelt. Et sambruksfelt vil trolig ha stor restkapasitet på strekningen. 
 
Hvis det etableres sambruksfelt vil det oppstå noe større forsinkelser for biltrafikken som 
kjører i de ordinære feltene. Økt forsinkelse for biltrafikken kan påvirke reisevaner/ reise-
mønster til bilistene. Siden det i hovedsak er små forsinkelser og en kort strekning vil trolig 
effekten være liten.  
 
Sambruksfelt vil i hovedsak ha de samme hovedfordelene som kollektivfelt: 

• Løsningen gir forutsigbarhet og robusthet for kollektivtrafikken ved hendelser og på 
spesielle dager, hvor det kan oppstå køer på strekningen, enten som følge av 
hendelser på strekningen eller i tilstøtende vegnett.  

• Etablering av kollektivfelt er et tydelig signal om at folk bør vurdere å reise kollektivt 
eller kjøre sammen av miljøhensyn. 

 
5.4.4 Detaljert vurdering for strekningen mellom de to ny rundkjøringene på E39 
Strekningen mellom de to nye rundkjøringene er om lag 240 meter fra utkjøring i en 
rundkjøring til vikelinje i neste rundkjøring. 
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Figur 5-17: Planlagt utforming av E39 mellom de to nye rundkjøringene 
 
Etablering av sambruksfelt eller kollektivfelt på strekingen mellom rundkjøringen betyr at et 
eventuelt sambruk-/kollektivfelt først kan starte etter utkjøringen og må avsluttes før vikelinjen 
i neste rundkjøring. 
 
Hvis sambruk-/kollektivfeltet må avsluttes for eksempel 30 meter før vikelinjen, gir dette en 
mulig lengde på ca. 210 meter hvor det kan være sambruks-/kollektivfelt. Men med så kort 
strekning anbefales hverken sambruksfelt eller kollektivfelt, da det anses at gevinsten for 
bussene å bli marginale og det vil bli en del konfliktsituajsoner på strekningen. Spesielt hvis 
det etableres en ny bytunnel Hvis det senere viser seg at strekningen får kø som følge av 
tilbakeblokkering fra tilstøtende kryss er det mer aktuelt med sambruksfelt eller kollektivfelt. En 
eventuell bytunnel vil gjøre strekningen enda mindre aktuell for kollektivfelt/sambruksfelt. 
 
5.4.5 Oppsummering 
Hvis det etableres kollektivfelt eller sambruksfelt viser beregningene noe større forsinkelser for 
biltrafikken. Økt forsinkelse for biltrafikken kan påvirke reisevaner/reisemønster til bilistene. 
Det vurderes at det er lite sannsynlig at innføring av kollektivfelt eller sambruksfelt på denne 
strekningen alene vil føre til vesentlig redusert biltrafikk eller endringer i reisevaner.  
 
Effekten av kollektivfelt eller sambruksfelt vil vært større hvis det ble innført på en lengre 
strekning øst for Molde, f.eks. inn fra Kviltropkrysset. Behovet for kollektivfelt er imidlertid noe 
mindre på denne strekningen. Et kollektivfelt eller sambruksfelt på strekningen vil primært 
være et signal om at folk bør reise mer miljøvennlig med buss eller med samkjøring. Det vil 
også gi robusthet og forutsigbarhet på spesielle dager, ved hendelser eller dårlig avvikling på 
tilstøtende vegnett.  
 
Det vurderes at sambruksfelt fremstår som mer egnet enn kollektivfelt på strekningen på 
grunn av relativt liten busstrafikk. Hvis det etableres kollektivfelt eller sambruksfelt bør det 
også vurderes om det er mulig å skape et godt busstilbud med god frekvens innenfor 
akseptable økonomiske grenser. 
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Hvis biltrafikken øker ytterligere enn forutsatt i dette arbeidet kan behovet for kollektivfelt eller 
sambruksfelt øke. En innføring av kollektivfelt eller sambruksfelt allerede nå vil imidlertid være 
lettere å gjennomføre da dette gir små konsekvenser for biltrafikken sammenlignet med 
dagens situasjon. En innføring nå vil også påvirke trafikantens vaner slik at overgang til 
kollektivt eller samkjøring kan skje gradvis istedenfor brått en gang i fremtiden.  
 
Valg av en ordinær 4-felts vei eller kollektivfelt/sambruksfelt må avveies mellom viljen til å 
satse på miljøvennlig transport eller ønske om best mulig fremkommelighet for flest mulig.: 4-
felt uten restriksjoner vil gi god flyt for alle trafikanter. Ønsker man å redusere biltrafikken bør 
kollektivfelt/sambruksfelt velges. Innføring av kollektivfelt og sambruksfelt er imidlertid kun en 
skilt- og oppmerking som enkelt også kan gjøres fremtiden når en 4-felts vei allerede er 
etablert. 
  
 
5.5 Forhold til Bytunnel 
Det er foreløpig stor usikkerhet om Bytunnelen i Molde, både lengde og hvor i øst den skal 
kobles på vegnettet.  
 
Uten at dette er avklart er det vanskelig å mene noe kvalifisert om hvordan krysset med Birger 
Hatlebakks veg vil påvirkes av at Bytunnelen kommer som en fjerde vegarm i krysset.  
 
Det eneste grunnlaget som foreligger for denne vurderingen er tidligere beregninger i Aimsun 
av en kort tunnel mellom Reknes og Glamox utført av Statens vegvesen. Beregningen for en 
slik tunnel viser en trafikkbelastning på om lag ÅDT 4 300 i tunnelen og en trafikkvekst på om 
lag ÅDT 2 500 på E39 øst for Birger Hatlebakks veg og en reduksjon i på om lag ÅDT 2.600 
på E39 vest for Birger Hatlebakks veg. Beregningen viser altså at tunnel trekker til seg noe ny 
trafikk i området og at noe av dagens trafikk omfordeles (trolig gjennomkjøringstrafikk og 
trafikk mot Molde vest som velger tunnelen istedenfor å kjøre gjennom sentrum). Det er 
naturlig at noe av denne effekten vil gjelde uansett lengde på en ny tunnel. 
 
Uten overordnede beregninger er det vanskelig å mene noe om dette. Trolig er en ÅDT på 
4300 kjt/døgn noe lavt. Det er gjort noen testberegninger basert på følgende forutsetninger: 

• ÅDT 4 300 i tunnelen gir noe trafikkvekst på E39-øst og noe trafikkreduksjon på E39-
vest som beregnet i Aimsun 

• Ytterligere vekst i tunnelen er lagt på som ren vekst i trafikken fordelt med 60 % mot 
E39-øst, 30 % mot E39-vest (sentrum) og 10 % mot Birger Hatlebakksveg.  

• For veksten i trafikk er det basert seg på beregnede rushtimeandeler og 
retningsfordeling som E39. 

 
Testberegninger viser at den planlagte rundkjøringen har betydelig restkapasitet til å takle en 
trafikkøkning som følge av at bytunnelen kobles på rundkjøringene. Størrelsen på trafikken 
som kan håndteres vil imidlertid være avhengig av hvilken trafikal funksjon tunnel får og hvilke 
svingebevegelser/felt og sirkulerende strømmer som får vekst i trafikken.  
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Det er ikke vurdert hvordan en trafikkvekst på E39 østover vil slå ut i krysset med Enenvegen. 
 
 
5.6 Anleggsperiode 
Anleggsperioden er delt inn i tre faser. Trafikale konsekvenser i anleggsperioden er vurdert for 
kryssene på E39 og basert beregnet trafikkprognose for alternativ 0 i år 2013. Det vil si drøyt 
10 % mer trafikk enn registrert i dagens situasjon. Det er anslått en mulig byggestart i år 2017. 
 
5.6.1 Anleggsfaser 
I fase 1 etableres det to mindre midlertidige rundkjøringer på E39 vest for dagens kryss. 
Kjøremønsteret er som i dagens situasjon. 
 

 
Figur 5-18: Anleggsperiode fase 1, gult viser midlertidig kjøreveg i fasen. 
 
I fase 2 etableres det to mindre midlertidige rundkjøringer på E39 som bruker deler av 
fremtidig kryss. Birger Hatlebakks veg er stengt sør for Verftsgata, det betyr at trafikk her 
overføres til E39. Enenvegen er i hovedsak åpen, men må stenges i begrensede tidsrom for å 
etablere overflaten i nordre del av fremtidig rundkjøring. 
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Figur 5-19: Anleggsperiode fase 2, gult viser midlertidig kjøreveg i fasen. 
 
I fase 3 ferdigstilles vestre del av E39, det betyr at denne vil være stengt og at all trafikk må 
ledes vi Birger Hatlebakks veg. Kryssene på E39 er fortsatt små midlertidige rundkjøringer. 
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Figur 5-20: Anleggsperiode fase 3, gult viser midlertidig kjøreveg i fasen. 
 
5.6.2 Avviklingsforhold 
Rundkjøringene på E39 i anleggsperioden er beregnet i Sidra. Det er forutsatt rundkjøringer 
med ytre diameter lik 28 meter og 1 felt i hver tilfart. 
 
I de følgende er det vist resultater fra kapasitetsberegningene: 

• Tall på hvit bakgrunn viser belastningsgrad (forholdet mellom volum og kapasitet) 
• Tall på rød bakgrunn viser kølengde oppgitt i meter,  
• Tall på blå bakgrunn viser forsinkelsen oppgitt i sekunder per kjøretøy.  

 
Det understrekes at kapasitetsberegningene er usikre når det gjelder beregning av forsinkelse 
og kølengder ved overbelastning. 
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Figur 5-21: Avviklingsforhold i anleggsfase 1. 
 

Beregnet trafikkavvikling
Anleggsfase 1 349
Morgenrush 590
Belastningsgrad 1,16
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse

0,85 167 7 0,85 111 11
E39

9 38 0,58 8 28 0,45

0,24 0,08
11 3
10 11

Beregnet trafikkavvikling
Anleggsfase 1 13
Ettermiddagsrush 32
Belastningsgrad 0,52
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse

0,64 58 8 0,73 69 14
E39

9 128 0,87 121 1017 1,06

1,55 0,53
1898 31
1023 47

1,55 1,06

Birger Hatlebakks veg Adkomst Statoil

Enenvegen

Enenvegen

0,85 1,16

Birger Hatlebakks veg Adkomst Statoil
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Figur 5-22: Avviklingsforhold i anleggsfase 2. 
 

Beregnet trafikkavvikling
Anleggsfase 2 349
Morgenrush 590
Belastningsgrad 1,16
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse

0,92 226 9 0,85 111 11
E39

6 45 0,62 8 28 0,45

0,20 0,08
9 3
11 11

Beregnet trafikkavvikling
Anleggsfase 2 13
Ettermiddagsrush 32
Belastningsgrad 0,52
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse

0,71 65 9 0,73 69 14
E39

4 201 0,89 121 1017 1,06

1,37 0,53
961 31
731 47

Birger Hatlebakks veg Adkomst Statoil

1,16

Birger Hatlebakks veg Adkomst Statoil

Enenvegen

1,37 1,06

Enenvegen

0,92
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Figur 5-23: Avviklingsforhold i anleggsfase 3. 
 
For krysset Enenvegen x E39 vil avviklingsforholdene være tilnærmet de samme i alle 
anleggsfasene. Beregningene viser overbelastning i tilfarten fra Enenvegen om morgenen og 
fra E39-vest om ettermiddagen. Om ettermiddagen vil trolig avviklingsforholdene medføre kø 
tilbake til krysset med Birger Hatlebakks veg. 
 
I fase 3 kan noe trafikk som i fase 1 og 2 kjørte via E39 overføres til Verftsgata. En test-
beregning av dette viser at det vil medføre noe bedre avviklingsforhold i tilfarten fra E39-vest, 
men både tilfarten fra E39-vest og Verftsgata vil trolig være fullt utnyttet med trafikk på 
kapasitetsgrensen. 
 
I forhold til dagens situasjon vil det totalt sett bli noe dårligere avviklingsforhold i 
anleggsperioden. 
 

Beregnet trafikkavvikling
Anleggsfase 3 349
Morgenrush 590
Belastningsgrad 1,16
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse

0,80 110 7 0,85 111 11
E39

8 28 0,45

0,35 0,08
23 3
3 11

Beregnet trafikkavvikling
Anleggsfase 3 13
Ettermiddagsrush 32
Belastningsgrad 0,52
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse

0,51 31 7 0,73 69 14
E39

121 1017 1,06

0,84 0,53
180 31

3 47

Birger Hatlebakks veg Adkomst Statoil

Enenvegen

0,84 1,06

Birger Hatlebakks veg Adkomst Statoil

Enenvegen

0,80 1,16
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For krysset Birger Hatlebakks veg x E39 vil krysset ha forskjellig funksjon i alle fasene. For 
fase 1 viser beregningene akseptable avviklingsforhold i morgenrushet. I ettermiddagsrushet 
viser beregningen at tilfarten fra Birger Hatlebakks veg blir overbelastet og får betydelig 
kødannelse. Dette vil trolig medføre at noe trafikk fra sentrum overføres til E39 slik at det blir 
noenlunde samme kjøretid fra sentrum via begge vegvalgene. En testberegning av dette viser 
at både tilfarten fra E39-vest og Birger Hatlebakks veg blir overbelastet. 
 
For fase 2 viser beregningene kødannelse i E39 fra øst i morgenrushet. I ettermiddagsrushet 
viser beregningen at tilfarten fra Birger Hatlebakks veg blir overbelastet og får betydelig 
kødannelse, men noe mindre forsinkelse enn i fase 1. For ettermiddagsrushet viser 
beregningene noe kødannelse i E39 fra vest. 
 
I fase 3 vil krysset Birger Hatlebakks veg x E39 kun fungere som en sving uten konflikter 
mellom kjøretøyene. Isolert sett gir dette akseptable avviklingsforhold. En betydelig 
trafikkøkning i Birger Hatlebakks veg vil imidlertid trolig medføre betydelige dårligere 
avviklingsforhold i krysset Birger Hatlebakks veg x Verftsgata. Krysset i vestenden av Birger 
Hatlebakks veg med (E39) vil trolig bli en stor flaskehals med betydelig kø og forsinkelse i 
tilfarten fra Birger Hatlebakks veg mot sentrum i morgenrushet og fra E39 (spesielt venstre-
sving fra nord) i retning fra sentrum om ettermiddagen. Avbøtende tiltak bør vurderes. 
 

 
Figur 5-24: Kryss mellom Birger Hatlebakks veg-vest og E39 kan bli problematisk i anleggsfase 3. 
 
Oppsummering 
Kapasitetsberegningene viser at kryssløsningene i anleggsfasen vil medføre dårlige 
avviklingsforhold og trolig avvise noe biltrafikk. Noe biltrafikk vil trolig overføres til 
Frænavegen. Det største problempunktet antas å oppstå i fase 3 i krysset i vestenden av 
Birger Hatlebakks veg med (E39) som trolig blir en stor flaskehals i begge rush.  
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6 Prissatte konsekvenser 
6.1 Metode 
For prissatte konsekvenser er dataprogrammet EFFEKT (versjon 6.54) benyttet. Til grunn for 
beregningene ligger trafikkmengder og beregnede forsinkelser fra trafikkanalysen. Dette betyr 
at trafikantenes nytte beregnes i EFFEKT og ikke i en egen transportmodell. Med grunnlag i 
kostnader fastsatt i ANSLAG beregnes netto nytte og netto nytte pr budsjettkrone. 
 
Beregningsperioden er 40 år, regnet fra sammenligningsåret 2018. For å beregne den årlige 
nytten over 40 år (2018–2058) interpolerer EFFEKT dataene fra trafikkmodellen for 2040, 
basert på de fylkesvise prognosene for årlig trafikkvekst utarbeidet i forbindelse med Nasjonal 
transportplan.  
 
I EFFEKT er to benevnelser sentrale: 
• NN = Nytte for trafikanter + Nytte for samfunnet for øvrig – Kostnader. Dette kalles netto 

nytte og gir et utrykk for hva samfunnet får som total gevinst eller utgift som følge av 
konseptet. 

• NN/K = (Nytte for trafikanter + Nytte for samfunnet for øvrig – Kostnader) / Kostnader: 
Dette skal gi et uttrykk for hva samfunnets netto nytte vil være per bevilget krone. 

 
Kostnadsleddet inkluderer for øvrig alle kostnader forbundet med konseptene: Planlegging og 
administrasjon, investeringer i og drift og vedlikehold av infrastruktur, driftstilskudd til 
kollektivselskap med mer. 
 
6.2 Forsinkelser benyttet i EFFEKT-beregningene  
EFFEKT-beregningene skal belyse konsekvensene over en 40 års periode. Ideelt sett bør 
verdiene som da benyttes vise et gjennomsnitt i denne 40 års-perioden. Beregningene viser 
overbelastning i noen av kryssene i noen av alternativene. I en slik situasjon vil det være også 
andre effekter som skjer som endring av veivalg, reisemål, reisemiddel og reisetidtidspunkt. 
Totalt sett vil dette si at det er meget stor usikkerhet i beregnede forsinkelser som ligger til 
grunn i beregningene. Det er derfor regnet på to situasjoner for å få belyse noe av 
usikkerheten i beregningene: 

- Situasjon 1, worst case. Worst case som representerer de forsinkelser som er vist i 
kapittel 6.2.3  

- Situasjon 2, halv trafikkvekst. En situasjon hvor trafikkøkningen frem til år 2040 er 
halvert i rushperiodene. Samtidig er forsinkelsene for alternativ 0 satt tilsvarende 
dagens situasjon. Det er gjort for å ta høyde for at en del av trafikken vil tilpasse seg 
og at forsinkelsene således vil bli vesentlig mindre enn beregnet. Det er utført 
kapasitetsberegninger med halv trafikkvekst som ligger til grunn.  

 
I de etterfølgende kapitlene er nytten ved tiltakene målt opp mot  
 
Det er også i eget kapittel diskutert resultatene opp mot usikkerhet i forsinkelsene.  
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Det gjøres oppmerksom på at det i beregningene er sett på en situasjon med 4-felt uten 
restriksjoner. En evt. situasjon med sambruksfelt/kollektivfelt er drøftet under diskusjon av 
resultatene.   
 
I EFFEKT regner man på differansen mellom alternativ 0 og planforslaget.  
Tabell 6-1 og tabell 6-2 viser differansen mellom middelverdiene for forsinkelse for planforslaget i 
forhold til alternativ 0, for det vi har kalt situasjon 1, worst case. Disse forskjellene har vært 
utgangspunktet for EFFEKT. Benyttede differanser til EFFEKT er skjønnsmessig avrundede 
verdier. 
 
 
 

Tabell 6-1: Grunnlag til EFFEKT for krysset Birger Hatlebakks veg X E39, sekund for situasjon 1, worst case. 

 
 
Tabell 6-2: Grunnlag til EFFEKT for krysset E39 x Enenveien, sekund, situasjon 1, worst case. 

 
 
I de videre beregningene er følgende antatt:  

• Den reduserte forsinkelsen gjelder for en 2-timers periode i begge rushene, dvs. 07-09 
i morgenrushet og 15-17 i ettermiddagsrushet. Rushperioden i Molde vurderes å være 
kortere i dagens situasjon, spesielt i morgenrushet. Imidlertid er dette et forhold som 
trolig vil endre seg i årene som kommer. Denne antagelsen medfører noe 
overvurdering av nytten.  

• Det er antatt at det ikke er forsinkelser gjennom kryssene i øvrig del av døgnet. Dette 
medfører noe undervurdering av nytten. Spesielt med hensyn på at det alltid vil være 
noe forsinkelse knyttet til signalanlegg også i lavtrafikkperioder.  

• EFFEKT-beregninger utføres på døgnnivå. Forsinkelsene som er vist over er derfor 
omregnet til et gjennomsnitt over døgnet. Trafikktellingen utført for E39 ved Årø er 
benyttet for å angi trafikkandel for morgen og ettermiddagsrush. 

o 17 % av døgntrafikken foregår i morgenrushet mellom klokka 07 og 09. 

Morgen Ettermiddag Morgen Ettermiddag
E39 fra vest 11 211 10 210
E39 fra øst 218 24 220 20
Birger Hatlebakks veg 13 55 10 50

Tilfart

Differanse i beregnet forsinkelse 
for planforslaget i forhold til 

Alternativ 0

Redusert forsinkelse som input 
til EFFEKT

Morgen Ettermiddag Morgen Ettermiddag
E39 fra vest 18 503 20 500
E39 fra øst 471 26 470 30
Enenvegen 478 58 480 60
Adkomst Statoil 21 20 20 20

Tilfart

Differanse middelverdi 
forsinkelse planforslaget i 

forhold til Alternativ 0

Redusert forsinkelse som input 
til EFFEKT
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o 19 % av døgntrafikken foregår i ettermiddagsrushet mellom klokka 15 og 17. 
 
Dette gir følgende gjennomsnittlig redusert forsinkelse pr kjøretøy over døgnet ved realisering 
av planforslaget sammenlignet med alternativ 0. 
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Tabell 6-3: Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet for krysset E39 x Birger Hatlebakks veg. 
Målt i sekund, situasjon 1, worst case. 

 
 
Tabell 6-4: Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet for krysset E39 x Enenveien. 
Målt i sekund, situasjon 1, worst case 

 
 
I det etterfølgende er tilsvarende tabeller vist for en situasjon hvor det er lagt inn halv 
trafikkvekst. 
 
Tabell 6-5: Grunnlag til EFFEKT for krysset Birger Hatlebakks veg X E39. 
Målt i sekund for situasjon 2, halv vekst. 

 
 
Tabell 6-6: Grunnlag til EFFEKT for krysset E39 x Enenveien. 
Målt i sekund, situasjon 2, halv vekst. 

 
 
 
 
 
 

Tilfart Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet
E39 fra vest 40
E39 fra øst 40
Birger Hatlebakks veg 10

Tilfart Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet
E39 fra vest 100
E39 fra øst 90
Enenvegen 90
Adkomst Statoil 10

Morgen Ettermiddag Morgen Ettermiddag
E39 fra vest 10 46 10 50
E39 fra øst 100 21 100 20
Birger Hatlebakks veg 12 51 10 50

Tilfart

Differanse i beregnet forsinkelse 
for planforslaget i forhold til 

Alternativ 0

Redusert forsinkelse som input 
til EFFEKT

Morgen Ettermiddag Morgen Ettermiddag
E39 fra vest 17 197 20 200
E39 fra øst 223 21 220 20
Enenvegen 218 47 220 50
Adkomst Statoil 23 26 20 30

Tilfart

Differanse middelverdi 
forsinkelse planforslaget i 

forhold til Alternativ 0

Redusert forsinkelse som input 
til EFFEKT
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Tabell 6-7: Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet for krysset E39 x Birger Hatlebakks veg. 
Målt i sekund, situasjon 2, halv vekst. 

 
 
Tabell 6-8: Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet for krysset E39 x Enenveien. 
Målt i sekund, situasjon 2, halv vekst. 

 
  

Tilfart Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet
E39 fra vest 10
E39 fra øst 20
Birger Hatlebakks veg 10

Tilfart Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet
E39 fra vest 40
E39 fra øst 40
Enenvegen 50
Adkomst Statoil 10
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6.3 Nytte-kostnadsberegning 
6.3.1 Trafikantnytte 
Trafikantnytte er endringer i reisetid og utkjørt distanse for de ulike trafikantgruppene. 
 
Tabell 6-9: Endringer i trafikantnytte i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. kroner 

Trafikanter og transportbrukere 
Komponenter Millioner kroner diskontert 

Trafikanters kjøretøykostnader 45 til 75 
Kollektivtrafikkens direkteutgifter 8 til 18 
Trafikanters tidskostnader 929 til 2 090 
SUM 982 til 2 185 
 
Det er beregnet en trafikantnytte som har et spenn på ca. 1 til 2 milliarder kroner. Gevinsten er 
hovedsakelig som følge av å erstatte signalanlegg med rundkjøring og er knyttet til de 
beregnende sparte forsinkelsene. Beregningene viser at det er stort spenn og usikkerhet i 
beregningene, men samtidig at det er en betydelig gevinst for samfunnet å utbedre 
kryssområdet.  
 
Kjøretøykostnadene er utgiftene som er relatert til bilhold. Reduserte drivstoffutgifter som 
følge av redusert reisetid gir en nytte på ca. 45-75 millioner kroner. Også busselskapene 
sparer utgifter og denne besparelsen er satt til 8-18 millioner kroner. 
  
6.3.2 Operatørnytte 

Posten «operatørnytte» omhandler (i dette prosjektet) inntekter og utgifter for 
kollektivselskapene, samt eventuelle overføringer fra det offentlige til kollektivselskapene.   
 
Operatørnytten vil i hovedsak være som følge av redusert kjøretid. Posten Operatørnytte 
kommer ut i 0 ved at overføringer fra Staten kompenserer for utgifter til kollektivselskapene. 
Redusert reisetid for buss medfører mindre behov for overføring. Derfor reduseres 
overføringer fra Staten med 5-11 millioner. Denne gevinsten finner vi igjen under det 
offentlige, se neste kapittel.   
 
Tabell 6-10: Endringer i operatørnytte i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. kroner 

Operatører 
Komponenter Millioner kroner diskontert 

Kostnader 12 til 28 
Inntekter - 7 til - 16 
Overføringer - 5 til  11 
SUM 0 
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6.3.3 Endringer for det offentliges budsjett 
Endringer for det offentlige er budsjettkostnader for etablering av anlegget, drift av anlegget, 
overføringer og endrete skatte- og avgiftsinntekter.  
 
Tabell 6-11: Endringer for det offentlige budsjett i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. kroner. 

Det offentlige 
Komponenter Millioner kroner diskontert 

Investeringskostnader, eks mva -569,5 
Drift- og vedlikeholdskostnader -17 
Overføringer 5 til 11 
Skatte og avgiftsinntekter - 16 til 30 
SUM Ca. 600 
Investeringskostnader 
Det er lagt inn en investeringskostnad på 668 millioner 2014-kroner. Dette er øvre 
kostnadsramme P50+10%.  
 
I tabellen vises investeringskostnaden uten mva og ligger derfor ca. 100 millioner lavere. Dette 
har med hvordan nytte/kostnadsmetodikken metodikken håndterer mva.  
 
Drifts- og vedlikeholdskostnader 
Beregningene viser at drift og vedlikeholdskostnadene øker med 17 millioner kroner.  
 
Overføringer 
Som vist i forrige kapittel er det redusert overføring til kollektivselskapet på 5 til 11 millioner 
kroner.  
 
Skatte- og avgiftsinntekter 
Endring i skatte- og avgiftsinntekter er offentlige avgifter som engangsavgift og årsavgift på 
biler, samt drivstoffavgift på bensin og diesel. Redusert reisetider gir det offentlige en 
reduksjon i inntekter på 16 - 30 mill. kroner som følge av lavere bensin- og dieselforbruk. 
 
Oppsummering 
Oppsummert sitter det offentlige med en utgift på ca. 600 millioner kroner neddiskontert i 
beregningsperioden på 40 år.   
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6.3.4 Samfunnet forøvrig 

Posten «samfunnet for øvrig» omfatter endringer i ulykker, støy og luftforurensing og 
skattekostnad. Skattekostnad er kostnader knyttet til å drive inn skatter og avgifter. 
 
Tabell 6-12: Endringer for samfunnet for øvrig i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. kroner. 

Samfunnet forøvrig 
Komponenter Millioner kroner diskontert 

Ulykker 86 
Støy- og luftforurensning 5 til 11 
Skattekostnad - 119 til - 121 
SUM - 24 til - 27 
 
Ulykker 
Det er 3 forhold som bedrer trafikksikkerheten betydelig: 

• Ombygging av kryssene på E39 (og også øvrige kryss) til rundkjøring.  
• Etablering av midtdeler 
• Etablering av undergang for myke trafikanter under E39.   

 
Det er beregnet en nytte med hensyn på ulykker på 86,0 millioner kroner. Antall 
personskadeulykker i planområdet beregnes å bli redusert med ca. 75 i analyseperioden over 
40 år.  
 
Støy- og luftforurensning 
I EFFEKT-beregningene for støy og luftforurensing er følgende elementer beregnet: 

• Global luftforurensning, CO2 ekvivalenter 
• Regional luftforurensning, NOx 

 
Det er beregnet at reduserte forsinkelser medfører en nytte på 5 til 11 millioner kroner som 
følge av reduserte utslipp av klimagasser. Dette er ikke tatt med et bidrag som følge av 
personer som er svært støyplagede. Erfaringer tilsier at dette bidraget er forholdsvis 
beskjedent og vil ikke medføre vesentlige endringer i resultatene.   
 
Skattekostnad 
Alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal beregnes med en ekstra skattekostnad på 
20 øre pr. investert krone. For Bolsønes – Fuglset utgjør dette ca. -25 mill. kr. 
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6.3.5 Samlet nytte-kostnad 
Netto nytte beskriver nytten av tiltaket minus kostnadene ved gjennomføring og drift av tiltaket. 
 
Tabell 6-13: Tabellen viser netto nytte (mill. kr) og netto nytte pr budsjettkrone. 
Komponenter Tiltak 
Trafikant og transportbrukernytte 982 til 2 185  
Operatørnytte 0 
Det offentlige Ca. -600 
Samfunnet forøvrig Ca. -25 
Netto nytte 357 til 1 560 
Netto nytte pr budsjettkrone 0,59 til 2,57 
 
Netto nytte er beregnet innenfor et intervall på 350 millioner til ca. 1,5 milliarder kroner.  
 
Netto nytte pr budsjettkrone er et relativ mål på lønnsomhet og sier forenklet hva samfunnet 
får igjen netto for hver krone som benyttes til realisering av prosjektet. Beregningene viser en 
netto nytte pr. budsjettkrone på 0,59 til 2,57 kr.  
 
6.4 Diskusjon av resultater og følsomhetsvurdering 
Beregningene viser at utbygging av strekningen Bolsønes – Fuglset som foreslått, er et godt 
tiltak for samfunnet. Dette er primært en konsekvens av at signalanleggene blir erstattet av 
rundkjøringer og tidsgevinsten dette medfører. Det kan i tillegg legges til at trafikkmengdene 
begynner å bli betydelige på strekningen og det er behov for å gjøre tiltak med hensyn på 
trafikksikkerhet.  
 
Med hensyn på resultatene ligger det stor usikkerhet i hvor stor reduksjon i forsinkelse fjerning 
av signalanlegget vil gi. I beregningene er det regnet på at man sparer en teoretisk forsinkelse 
som vil oppstå i fremtiden på grunn av dårlig avvikling og lange køer i kryssene. I en slik 
situasjon vil også andre effekter som overføringer av trafikk til andre veger, endring av 
kjøretidspunkter og målpunkter, samt endret reisemiddelvalg inntreffe, slik at de beregnende 
forsinkelsene trolig er noe for store. Uansett kan det med sikkerhet sies at forsinkelsene 
fremover vil øke. Det er derfor oppgitt utført et regnestykke med halv trafikkvekst i fremtiden, 
som gir mindre fremtidig forsinkelse. Basert på dette er nytte beregningene vist som et 
intervall. Disse beregningene viser stort spenn i beregningene, men viser også at prosjektet vil 
være samfunnsøkonomisk lønnsomt også ved en mindre trafikkøkning. 
 
Hva vil det samfunnsøkonomisk bety hvis det i stedet vil etableres kollektivfelt eller 
sambruksfelt? I beregningene vil dette primært bety dårligere avvikling for biltrafikk og resultatet 
vil følgelig bli dårligere samfunnsøkonomisk når det er endringer for biltrafikken som slår ut i 
beregningene (dette vil endre seg noe ved en stor overføring fra bil til buss, men det klarer man 
ikke å regne fullgodt på). I forhold til dagens situasjon vil også løsninger med 
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kollektivfelt/sambruksfelt bidra til bedre fremkommelighet for alle og vurderes å være 
samfunnsøkonomiske lønnsomme.   
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