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Til: Åland Eigedom AS 
Fra: Geir-Ove Brandal 
Dato 2019-11-18 

 Kryssvurdering E39 x Vikavegen ifb. regulering av næringsområde på 

Åland  

1 Bakgrunn 

Åland Eigedom AS som tiltakshaver, i samarbeid med Erik Stabell Ludvigsen, Consilium AS, 

har utarbeidet reguleringsplan, med hensikt å utvide industriområde på Fossheim. Tilkomsten 

til planområdet vil være fra E39 og deretter på den kommunale veien Vikavegen frem til det 

aktuelle industri- og næringsområdet. I denne forbindelse ønskes en vurdering av krysset E39 

x Vikavegen i forhold til gjeldende vegnormalkrav i Statens vegvesens håndbok N100. 

2 Beliggenhet 

Området ligger ved Åland, omtrent en kilometer nord for Skei sentrum, i Jølster kommune, 

som vist i Figur 1. Adkomst til området er fra E39 via Vikavegen. 

 

Figur 1: Områdets beliggenhet (Kilde: finn.no/kart) 
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3 Om tiltaket 

Det er allerede etablert et industriområde her i dag, men dette området planlegges utvidet mot 

sør, jf. Figur 2. 

 

Figur 2: Planlagt utvidelse av næringsområde (Kilde: Planbeskrivelsen, datert februar 2019). 

Tiltaket er en utvidelse av et eksisterende industriområde. Adkomsten, de første 250 meter er 

felles med Jølster gjenvinningsstasjon. Denne vegen vil bli forlenget med ca. 300 m for å 

komme til enden av det planlagte næringsområdet, jf. Figur 3. En vesentlig del av trafikken i 

krysset er knyttet til PostNord AS avd. Skei sin virksomhet. 
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Figur 3: Om området (Kilde: Google Maps). 

 

4 Trafikk 

4.1 Overordnet 

Figur 4 viser en oversikt over trafikkbelastningen i området. Trafikkdataene er hentet fra 

NVDB1, og viser årsdøgntrafikk2 (ÅDT). Den røde prikken i kartet (figur 4) viser et nærliggende 

trafikktellepunkt. Dette er et nivå1-tellepunkt som kontinuerlig teller trafikken døgnet rundt hele 

året. 

ÅDT på E39 forbi planområdet er på mellom 2500 og 3000 kjøretøy per døgn. Skiltet hastighet 

på E39 forbi kryssområdet er 60 km/t. 

 

 

 
1 Nasjonal vegdatabank, en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. 
2 Årsdøgntrafikk (ÅDT) er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) 

gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde. 
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Figur 4: Veinett og trafikkmengder (Kilde: NVDB). 

 

4.2 Trafikktelling 

Som grunnlag for en mer detaljert beskrivelse av krysset, inkludert svingebevegelser i krysset, 

ble det gjennomført trafikktellinger i morgen- og ettermiddagsrush mandag 11. november, som 

vist i Figur 5 og Figur 6.  

I morgenrush ble trafikken registrert mellom klokken 07 – 08 og i ettermiddagsrush mellom 

klokken 15:30 – 17:00. 
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Figur 5: Trafikkregistrering morgenrush mellom kl.07-08. 

Det ble registrert totalt 175 kjøretøy i morgenrush, mot 243 kjøretøy i største 

ettermiddagstimen. I morgenrush kommer flest kjøretøy fra øst mot vest (100 mot 65). I 

ettermiddagsrush er retningen snudd, og det kommer flest kjøretøy fra vest mot øst (144 mot 

88). I begge rushperiodene kjører det om lag 10 kjøretøy ut fra Vikavegen. I morgenrushet er 

det 23 kjøretøy som kjører inn til Vikavegen, 15 fra vest og 8 fra øst. I ettermiddagsrushet at 

det 8 kjøretøy som kjører inn til Vikavegen, 7 fra vest og 1 fra øst. Det er altså mest trafikk inn 

til Vikavegen i morgenrush, det vil si i rushperioden med minst trafikk på E39. Størsteparten av 

de som kjører inn Vikavegen kommer fra vest.    

 

Figur 6: Trafikkregistrering ettermiddagsrush mellom kl. 15:30-17:00. 

 

07:00 - 07:15 07:15 - 07:30 07:30 - 07:45 07:45 - 08:00 Sum 1 time

➔ L: 9 11 10 10 40

Fra vest (Skei) T: 3 3 3 1 10

 L: 2 5 3 3 13

T: 1 1 2 65

 L: 22 22 20 19 83

Fra øst T: 3 2 1 3 9

 L: 2 2 2 2 8

T: 0 100

 L: 2 1 3 6

Fra Vikavegen T: 2 2

 L: 1 1 2

T: 10

Sum: 44 46 46 39 175
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4.3 Kapasitetsvurdering 

Det har ikke blitt gjennomført en kapasitetsberegning av krysset med beregningsprogrammet 

SIDRA. Dette på grunn av at det ikke er noen kapasitetsproblemer i krysset. Trafikkmengdene 

tilsier også god fremkommelighet i krysset.  

Den mest sentrale vurderingen er slik vi vurderer det ikke krysskapasitet i krysset, men 

eventuelt behovet for venstresvingefelt for kjørende på E39 fra nordøst, og/eller behov for 

høyresvingefelt for kjørende fra vest. Dette vurderes i påfølgende kapitler. 

4.4 Vurdering av behov for venstresvingefelt 

Separate venstresvingefelt er sikkerhetsmessig gunstig, særlig i T-kryss. Behov for og lengde 

av venstresvingefelt bestemmes ut fra kapasitet og avviklingsstandard. I Statens vegvesens 

håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss er det angitt kriterier for behov for 

eget venstresvingefelt, basert på trafikknivået, jf. Figur 7. Grunnlaget for kravene i figuren er 

basert på sannsynlighet for at venstresvingende trafikk blokkerer for trafikk som skal rett frem.  

 

Figur 7: Kriterier for eget venstresvingefelt (Kilde: SVVs hb. V121, figur 3.6) 

I Figur 7 er trafikktallene for henholdsvis morgenrush (blått) og ettermiddagsrush (rødt) plottet 

inn i diagrammet. Trafikktallene i begge rushperiodene viser at det ikke er krav om 

venstresvingefelt ved dagens situasjon. Figuren viser også at det er en stor restkapasitet i 

krysset før det vil bli krav om venstresvingefelt.  
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Ved en hastighet på 60 km/t på E39 bør det være over 100 venstresvingende i makstimen før 

det er krav om venstresvingefelt. I dagens situasjon er det 8 i morgenrush og 1 i 

ettermiddagsrush.  

4.5 Vurdering av behov for høyresvingefelt 

Behov for høyresvingefelt bestemmes ut fra en vurdering av kapasitet og avviklingsstandard. 

Høyresvingefelt kan brukes ved fare for tilbakeblokkering og eventuelt i signalregulerte kryss. 

Separate høyresvingefelt reduserer antall påkjørsler bakfra, men kan til gjengjeld gjøre krysset 

mer uoversiktlig. Høyresvingende kjøretøy kan imidlertid blokkere sikten til trafikken fra 

sekundærvegen. Veiledende behov for høyresvingefelt framgår av Figur 8. 

 

Figur 8: Kriterier for eget venstresvingefelt (Kilde: SVVs hb. V121, figur 3.12) 

Trafikktallene i både morgen- og ettermiddagsrush viser at det ikke er krav om høyresvingefelt 

ved dagens situasjon. Figuren viser også at det er stor restkapasitet i krysset før det vil bli krav 

om høyresvingefelt. Når antall høyresvingende kjøretøy nærmer seg 100-120 bør 

høyresvingefelt vurderes. I dagens situasjon er det 15 i morgenrush og 7 i ettermiddagsrush. 

Krysset har allerede i dag en form for høyresvingefelt/retardasjonsfelt de siste 40 meterne inn 

mot krysset fra sørvest.  

4.6 Vurdering av siktkrav 

 

Figur 9: Siktkrav i forkjørsregulert kryss (Kilde: SVV hb. N100). 
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Hastigheten på E39 forbi krysset er 60 km/t. Dette gir en stoppsiktlengde på 70 meter. 

Siktsona for kryss er 1,2 x stoppsikt er lik 84 meter. Krysset tilfredsstiller siktkravet i begge 

retninger. 

5 Oppsummering 

Det er i dag ikke klart hvilke leietakere en vil få til næringsområdet, og det er derfor ikke mulig 

å si noe om nyskapt trafikk som følge av økt næringsaktivitet.  

Vi har derfor vurdert dagens trafikksituasjon, og sett på restkapasiteten i krysset før 

trafikkmengdene utløser eventuelle krav om venstresvingefelt og/eller høyresvingefelt.  

Med bakgrunn i registrert trafikk vurderes krysset å ha en stor restkapasitet med hensyn til 

avsvingende trafikk fra E39. Det er avsvingende trafikk som i stor grad avgjør behovet for 

enten venstre- eller høyresvingefelt. Trafikkregistreringer over korte tidsrom har en relativt stor 

usikkerhet, og tellingene er derfor kvalitetssjekket og vurdert opp mot registrert trafikk forbi 

nivå1-tellepunktet i Våtedalen, både for døgntrafikk og timestrafikk. 

Det vurderes dit het at det er lite sannsynlig at en utvidelse av næringseiendommen vil 

medføre så mye nyskapt trafikk at det vil utløse krav om oppgradering av krysset E39 x 

Vikavegen.  

Dersom venstresvingende trafikk fra E39 inn på Vikavegen skal utløse krav om 

venstresvingefelt må antallet venstresvingende kjøretøy fra nordøst være tilsvarende det 

antallet kjøretøy som i sum kjører på E39 i dag fra nordøst. Dette vurderes som lite 

sannsynlig. Ved økt attraktivitet på næringsområdet vurderes det dit hen at det meste av den 

nyskapte trafikken også vil komme fra vest. 

Dersom høyresvingende trafikk fra E39 inn på Vikavegen skal utløse krav om høyresvingefelt 

må antallet høyresvingende kjøretøy fra vest være bortimot tilsvarende det antallet kjøretøy 

som i sum kjører på E39 i dag fra vest. Dette vurderes også som lite sannsynlig.  

Krysset E39 x Vikavegen har i dag en stor restkapasitet og vil med stor sannsynlighet være 

dimensjonert for å tåle en utvidelse av eksisterende næringsområde.  
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