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1. INNLEDNING 

1.1 Innledning 

Det pågår planlegging av flere utbyggingsprosjekter nord for elva Såna i nordre delen av Son 

sentrum. Utbyggingene vil innebære trafikkvekst i veinettet i Son, og spesielt i Fv2. Derfor er det 

behov for en trafikkanalyse som belyser de samlede trafikale konsekvensene av prosjektene før 

behandling av planforslagene. 

 

Rambøll har blitt engasjert av utbyggerne, MyCube Son AS (i samarbeid med Sonskilen 

Utbygging AS og Vestby kommune) til å utarbeide denne trafikkanalysen. Det legges særlig vekt 

på konsekvensene for Fv2 som er en åre gjennom Son sentrum. Som en del av analysen er det 

gjort manuelle trafikktellinger i seks kryss og radartellinger i to snitt i fylkesveien. Basert på 

disse tellingene er det gjort vurderinger av trafikkvekst i veinettet som følge av utbyggingene. 

Tellingene er utført i vinterhalvåret, og disse er derfor supplert med en beregnet 

sommerdøgntrafikk som er vesentlig større. Det er sett både direkte trafikkvekst som følge av 

tiltaket og en generell trafikkvekst for år 2025 og 2040.  

 

Det er også beskrevet forslag til avbøtende tiltak for å sikre sikkerhet, tilgjengelighet og 

fremkommelighet. 
 

2. PLANLAGT UTBYGGING 

Det er planlagt tre utbygginger nord for brua over Såna. Denne trafikkanalysen vurderer de 

samlete, totale trafikale konsekvensene av disse utbyggingene. Utbyggingene vil heretter bli 

kallet: 
 

- Saltbuveien 

- Sonskilen 

- Annen utbygging 

 

Nedenfor beskrives de tre utbyggingene mer i detalj. 
 

2.1 Saltbuveien 

Utbyggingen langs Saltbuveien innebærer bruksendring for eksisterende fritidsboliger til 

helårsboliger over tid, samt utbygging av noen restarealer i planområdet som tilrettelegges for 

nye boliger. Planforslaget legger opp til 27 eneboliger og 28 nye småhusboliger. 7 av 

småhusboligene vil være firemannsboliger. 

 

Totalt vil det dermed være 55 helårsboliger i dette planområdet etter utbygging og bruksendring. 

 

2.2 Ørajordet 

Utbyggingen på Ørajordet legger opp til variert boligutbygging med en kombinasjon av småhus 

og leiligheter. Det legges opp til 200 nye boliger med en gjennomsnittlig størrelse på 103 m2.  

 

2.3 Annen utbygging 

Det planlegges utbygging av ytterligere et areal nord for Såna. Nøyaktig plassering eller 

arealbruk her er ikke bestemt, men foreløpig legges det opp til en utbygging på 175 boliger. 

 

2.4 Oppsummering 

De tre planlagte utbyggingene vil totalt sett bestå av 430 boliger etter utbygging. Det er kun 

deler av utbyggingen i Saltbuveien som skjer på bebygd område. Dagens bebyggelse vil ikke 

rives, men bruksendres fra ferieboliger til helårsboliger. 
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3. DAGENS SITUASJON 

3.1 Området 

Utbyggingene vil være i nordre Son, nord for brua over Såna og øst for Sonsåsen. Det aktuelle 

områdets omtrentlige plassering er markert i figur 1. 
 

 

Figur 1: Omtrentlig plassering av området der de tre planlagte utbyggingene vil være. Bakgrunnskart: 
finn.no. 

 

3.2 Biltrafikk 

 

I denne trafikkanalysen skal tiltakenes trafikale konsekvenser for bl.a. Fv2 vurderes. Det vil 

derfor fokuseres på noen viktige kryss i veien. I figur 2 er disse kryssene markert og nummerert. 

Heretter vil det refereres til kryssene som kryss 1, kryss 2 osv. De aktuelle kryssene er: 
 

1. Fv2 x Elveveien 
2. Fv2 x Havnegata 
3. Fv2 x Sagaveien (N) 
4. Fv2 x Sagaveien (S) 
5. Fv2 x Storgata 

6. Fv2 x Fv7 x Fv151 
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Figur 2: De seks studerte kryssene. Bakgrunnskart: finn.no. 

 

3.2.1 Trafikkmengder 

Son er et område i Norge der årsvariasjon i trafikk er større enn de fleste standardkurvene 

Statens vegvesen har som grunnlag for sine beregninger. Med utgangspunkt i trafikktellinger i 

perioden 6. – 13. desember er det beregnet ÅDT på vanlig måte (variasjonskurver basert på 

vegvesenets vegtype M1 – by/boliggate, da det i Son er svært lite gjennomgangstrafikk. Dette 

gir tall som er representative for en normaltrafikk vinter – vår og høst, mens sommertrafikken er 

vesentlig større. Det er videre konstruert en dimensjonerende sommerdøgntrafikk basert på 

andre kilder (mer om det nedenunder). 

 

Trafikktellingene ble utført som radartellinger (hele uken) i to snitt (i hver ende av strekningen), 

samt manuelle krysstellinger for utvalgte snitt. Korreksjonsfaktorene for års- og ukevariasjon er 

vist i tabell 1 under. 
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Tabell 1: Korreksjonsfaktorer for års- og ukesvariasjon. 

Dato Årsvariasjon Ukevariasjon 

06.12.2017 1,05 1,13 

07.12.2017 1,05 1,13 

08.12.2017 1,05 1,12 

09.12.2017 1,05 0,76 

10.12.2017 1,05 0,70 

11.12.2017 1,08 1,07 

12.12.2017 1,08 1,10 

13.12.2017 1,08 1,13 

 
Telleresultater (ÅDT), korrigert for «normal» årsvariasjon er vist i figur 3 under. 

 

 

Figur 3: Beregnet ÅDT på strekningen. Bakgrunnskart: finn.no. 

 

Vegkart.no har også registrerte trafikktall på strekningen. For Sonsveien i øst er det stort 

samsvar med «våre» trafikktall i det vegvesenet har et tall på 7 950 på strekningen mellom E6 

og rundkjøringen, mot vårt tall på 7 200. Vegvesenets tall er å betrakte som et gjennomsnittstall 

for strekningen fram til E6, og er sannsynligvis noe høyere i øst og lavere i vest. For Sigurd 

Stenes vei er avvikene større. Vår korttidstelling viser her 6 600, mens vegvesenet oppgir 3 670 

biler i ÅDT. Vegvesenets tall er basert på en telling i 2009 og er et gjennomsnittstall for hele 

strekningen fra rundkjøringen og syd til Brevikveien. Også her vil trafikken variere, med til dels 
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betydelig høyere trafikk i nord enn i sør.  Mer merkelig er det at Sonsveien i vegvesenets 

databaser har en ÅDT på 7 450 på strekningen fra rundkjøringa, og gjennom hele Son, til krysset 

med Mørk søndre. Dette tallet synes å være både unyansert og feil, og trafikkmengden antas å 

være avtrappende fra sydøst mot nord. 

 

Dimensjonerende sommerdøgn vil være langt høyere enn de registrerte trafikkmengdene. For å 

finne en sannsynlig korreksjonsfaktor er det sett på omsetningstall for KIWI-butikken i Son. Her 

viser omsetningstallene en trafikk på 160% i juli i forhold til årsgjennomsnittet (100%).  

 

Videre kan man se på registrert trafikk over sammenlignbare tellesnitt som teller hele året. Slike 

tellesnitt er det ikke veldig mange av, men det antas at trafikken til Hvaler kan ha omtrent 

samme årsvariasjonskurve som trafikken ned til Son. Her finnes det kontinuerlige tellinger i et 

snitt på Bukkholmen. I 2017 var gjennomsnittlig døgntrafikk i juli her på 8 858 biler mot ÅDT på 

5 688. Dette gir en multiplikator på 1,56. Tilsvarende beregning ved Fv308 på Tjøme (Vrengen) 

gir en multiplikator på 1,47. Men her er sannsynligvis andelen fastboende større enn både i Son 

og på Hvaler. Fv401 Spangereid (Vest-Agder) har den høyeste juliandelen vi har funnet (med 

unntak av Nordkapp) på 1,77. 

 

Vi konkluderer med at dersom vi bruker 1,8 burde vi være trygge. Dette gjelder imidlertid kun 

for strekningen mellom rundkjøringa i krysset med Sigurd Stenes vei og båthavnene/brua over 

Såna. Trafikken øst- og syd for Sigurd Stenes vei er i utgangspunktet større, med større andel av  

ordinær trafikk og derved mindre påvirket av sommertrafikken. Vi har derfor valgt å benytte en 

faktor på 1,3 her. Dimensjonerende sommerdøgntrafikk (juni/juli) er vist i figur 2. Basert på 

trafikktellingene framkommer makstimen i ettermiddagsrushet. I kryss 1 – 3 er makstimen 

mellom kl. 15.15 – 16.15. I kryss 4 – 6 er makstimen mellom kl. 15.30 – 16.30.  

 

 

Figur 4: Beregnet sommerdøgntrafikk (juni/juli) på strekningen. Bakgrunnskart: finn.no. 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Fartsgrenser 

Det er tatt ut informasjon om skiltete fartsgrenser i Son fra NVDB (Norsk vegdatabank). Dette er 

illustrert i figur 5. Det er plassert ut fartshumper i Fv2 for å hindre høyere hastigheter enn hva 

som er tillatt. Da veien også er smal og på noen steder svingete antas at fartsgrensene i all 

hovedsak etterfølges i sentrumsområdet. 

 

 

Figur 5: Fartsgrenser i Son. Kilde: NVDB. 

 

3.2.3 Kapasitet 

Det er gjort kapasitetsberegninger for de 6 utvalgte kryssene. Trafikk i makstime og 

retningsfordeling er basert på manuelle tellinger som har blitt tilpasset et gjennomsnittsdøgn. 

Dette er blitt gjort ved bruk av korreksjonsfaktorer for års- og ukesvariasjon som vist i tabell 1 i 

avsnitt 3.2.1 Det er også blitt gjort kapasitetsberegninger for dagens situasjon om sommeren. 

 

Beregningene viser at det i dagens situasjon ikke er noen kapasitetsproblemer i noe av kryssene, 

hverken for et gjennomsnittsdøgn eller et sommerdøgn. Belastningsgrader under 0,8 betyr god 

trafikkavvikling, uten kø. Ikke før belastningsgraden overstiger 0,8 vil det bli ustabil avvikling. 

Når belastningsgraden når 1,0 kan krysset ikke lenger avvikle ankommende kjøretøy. Høyest 

belastning i dagens situasjon fås i den østre armen i kryss 6 på sommeren. Her er 

belastningsgraden 0,58. For fullstendige belastningsgrader, se vedlegg. 
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Tabell 2: Høyeste belastningsgrader i kryss 2. 

Kryss Høyest 

belastete arm 

Høyest belastningsgrad 

gjennomsnittsdøgn 

Høyest belastningsgrad 

sommerdøgn 

1 Fv2 S 0,04 0,06 

2 Fv2 S 0,05 0,10 

3 Fv2 S 0,06 0,11 

4 Fv2 N 0,08 0,16 

5 Fv2 S 0,09 0,17 

6 Fv151 0,38 0,58 

 

 

Kapasitet på brua over Såna 

Fv2 Kolåsveien krysser Såna på ei smal bru, målt på flyfoto til å være ca. 4,1 meter bred mellom 

hvitstripene. Det er smale skuldre, og bredden mellom brurekkverkene anslås til å være ca. 4,50. 

Dette er for smalt til at en buss (eller annet tungt kjøretøy) kan møtes på brua. Det er også 

vanlig praksis at de fleste personbilene viker, og venter på hverandre. Da må en av kjøretøyene 

vike. Dette kan være et kapasitetsproblem, spesielt sommerstid. Det er planlagt å kjøre buss på 

strekningen, og det er ønskelig å minimere evt. forsinkelse for disse. 

 

Fra tellingene finner vi at i makskvarter passerte det 15 kjøretøy sydover og 21 kjøretøy 

nordover. Dersom disse tallen korrigeres til høyt belastet sommerdøgn blir tallene 23 og 32. Den 

strekningen som er for smal til å møtes er ca. 70 meter lang. Vi antar en gjennomsnittlig 

kjørehastighet over strekningen på 30 km/t. (8,33 meter i sekundet). En passering tar da litt i 

overkant av 8 skunder. Dette innebærer at det i løpet av et kvarter (900 sek) er en bil på veg 

over denne strekningen over en tidsperiode på 191 sekunder nordfra og 267 sekunder sydfra. 

Sannsynligheten for ikke å møtes blir da: 

 

(900-191)/900 x (900-267)/900 = 0,55. 

 

Nesten halvparten av bilene over brua vil måtte forholde seg til en møtende bil, og det vil oppstå 

en liten forsinkelse. 
 

3.3 Ulykkesbildet 

Det er registrert få ulykker i Son de siste 10 årene. I henhold til NVDB er det kun politiregistrert 

tre ulykker i Son mellom 2008 – 2017. Alle tre ulykkene skjedde på Sonsveien mellom 

rundkjøringene Sonsveien x Sigurd Stenes vei og Sonsveien x Deør vei. Disse er illustrert i figur 

6. Ulykkene er også beskrevet i  

tabell 3. 



 8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 6: Politiregistrerte ulykker med personskade i området de siste 10 årene. Bakgrunnskart: finn.no. 

 

Tabell 3: Beskrivelse av politiregistrerte ulykker de siste 10 årene. 

Ulykke Dato Type ulykke Beskrivelse Alvorlighetsgrad 

1 2012-01-26 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte 

utfor på høyre side i 

venstrekurve. 

Lettere skadd 

2 2008-02-24 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte 

utfor på høyre side i 

venstrekurve. 

Alvorlig skadd 

3 2015-04-04 MC-ulykke Høyresving foran kjørende 

i samme retning. 

Lettere skadd 

 

Går man lengre tilbake i tid finnes en dødsulykke tilbake i 1989 i krysset ved Bergstien der en 

fotgjenger ble drept under forbikjøring. Samme år skjedde det også en sykkelulykke med en 

lettere skadd i samme område, og i 1992 var det også en sykkelulykke med en lettere skadd i 

krysset med Storgata. Det har også skjedd to ulykker (i 2002 og 2006) med lettere 

personskadde fotgjengere i tilknytning til parkering/rygging i Sagaveien. Nord for Såna er det 

registrert to ulykker (i 1989 og 1990), begge med mindre personskade, og begge kryssulykker 

med bil. 

 

Ulykkessituasjonen i Son må sies å være god, sannsynligvis grunnet lavt fartsnivå og trange 

gater. 
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3.4 Kollektivtrafikktilbud 

I figur 7 illustreres kollektivholdeplassene i Son. Busslinje 540 Moss – Sonsveien stasjon betjener 

store deler av Son og samtlige bussholdeplasser i figur 7. Holdeplassene nord for Sonsveien 

betjenes av linjen når den kjører mot Son. Holdeplassene sør for Sonsveien betjenes på 

tilsvarende måte av linjen når den kjører mot Moss. Linjen har timesfrekvens i begge retninger 

mellom kl. 06.30 – 23.30 

 

Noen av holdeplassene i Son betjenes også av linje 545 Son – Hølen – Vestby stasjon. Denne 

linjen har timesfrekvens mellom kl. 07.30 – 21.30 i begge retninger. 

 

Sonsveien stasjon betjenes også av flybuss 11 med timesfrekvens mellom kl. 03.30 – 22.30. 

Jernbanestasjonen betjenes av lokaltog 21 Stabekk – Skøyen – Oslo S – Moss. L21 har en 

avgang i timen mellom kl. 05.00 – 00.00, med to/tre ekstra innsatstog i rush. 

 

Son har også en båthavn som betjenes av båtlinje B21 Aker brygge – Drøbak via Vollen og 

Slemmestad. Denne kjører kun i sommerperioden (april – oktober). 
 

 

Figur 7: Kollektivtrafikktilbudet i Son. Kilde: Ruter. 

 

Vestby kommune etablerer snuplass for buss på Ørajordet. Dette for å kunne trekke busslinje 

540 gjennom området. Ruter er skeptiske til tiltaket, da denne linja er helt avhengig av god og 

sikker korrespondanse med toget på Sonsveien. Kjøretiden er stram, og det er ikke aktuelt å 

forlenge kjøretiden som følge av endringen. Dersom det viser seg at møteproblematikken på brua 

over Såna blir et problem har Ruter varslet at de ikke vil kjøre over brua, men heller snu som de 

gjør i dag på sydsiden.  



 10 

 

 

 

 

 

 

3.5 Forhold for gående og syklende 

Tilretteleggingen for gående og syklende i deler av Son har blitt kartlagt. Det er fokusert på 

tilrettelegging i og rundt Fv2, samt til/fra målpunkter i området. Målpunkter for ny gang- og 

sykkeltrafikk som følge av utbyggingene vil være skoler, handel og havneområdet. De mest 

aktuelle målpunktenes omtrentlige plasseringer er illustrert i figur 8. 

 

 

Figur 8: Målpunkter i Son. Bakgrunnskart: finn.no. 

  

Tilrettelegging for gående og syklende i Son er vist i figur 9. 
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Figur 9: Tilrettelegging for gående og syklende. Bakgrunnskart: finn.no. 

 
Som man ser er en stor del av målpunktene i Son knyttet til Fv2. Det er fortau eller gang- og 
sykkelvei langs majoriteten av fylkesveien. Også kollektivtilbudet i området er i stor grad knyttet 
til denne veien. Dette tilsier gode forhold for spesielt gående, men også for syklister. Der det 
finnes fortau men ikke gang- og sykkelvei kan syklister benytte fortauet dersom det ikke er 
mange gående på fortauet. Da Fv2 er i en 30-sone helt fra Såna til kryss 6 med lave 

trafikkmengder (ÅDT < 4 000) kan sykling i blandet trafikk være en god nok løsning. Det er en 
del av strekningen, mellom kryss med Sagaveien (N) og Storgata, der det ikke er tilrettelagt for 
gående eller syklende.  

Statens vegvesen har planlagt bygging av fortau på denne strekningen. Prosjektet omfatter i 
tillegg delvis ombygging av eksisterende vei i kryssområdene. Arbeidet med utbyggingen er i 
prosjekteringsfase og planlagt oppstart av anleggsarbeidene er høsten 2018. Dette tiltaket vil 
føre til en sammenhengende tilrettelegging for gående helt fra området nord for Såna til området 
rundt kryss 6. I figur 10 vises reguleringsplanen for det planlagte fortauet. Fortauet vil være 
smalt, ca. 1,7 m. Dette skyldes de vanskelige forholdene for å skape bredere veiprofiler i Fv2 
gjennom sentrale Son. 
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Figur 10: Reguleringsplan for nytt fortau i Fv2. Kilde: Vestby kommune. 

 

Fv2 stiger i østlig retning. På det bratteste stedet stiger veien ca. 9 % over en strekning på 230 

m. Dette kan føre til vansker for noen gående og syklende, og da spesielt bevegelseshemmede 

og eldre. 

 

Det er få gangfelt over Fv2. På strekningen mellom kryss 1 og kryss 6 er det kun et gangfelt. 

Dette er plassert rett vest for kryss 6. For 30-sone med ÅDT mellom 2 000 – 8 000 anbefales det 

ikke å anlegge gangfelt dersom det ikke er minst 20 kryssende fotgjengere i makstimen. Det 

antas at det i dagens situasjon ikke er aktuelt å anlegge nye gangfelt i Fv2. 

 

For de som skal til torvet/sentrum er det sammenhengende muligheter for gange, til dels over 

parkeringsområder langs havnen fra brua over Såna til Storgata. Strekningen er regulert som 

gang- og sykkelvei, men er egentlig bare en brygge. Da det ikke er mulig å brøyte her er 

mulighetene å bruke strekningen begrenset i vinterperioden. 

 

Trafikkulykkessituasjonen er god i Son, noe som i utgangspunktet tilsier at ytterligere tiltak ikke 

er nødvendig. På størstedelen av strekningen der det er etablert fortau er fortauet 2,5 m bredt. 

Enkelte steder er fortausbredden mellom 2,0 – 2,20 m og på noen få steder mindre enn 2,0 m. 

Dette er tilfellet utenfor eiendommen med adresse Storgata 6, rett øst for krysset Fv2 x Kleiva.  



 

 

 13 

 

 

 

 

Med unntak av den delen av Fv2 der det mangler fortau er det tilrettelagt for gående fra nord til 

de aller fleste målpunktene som er vist i figur 8. 

 

3.5.1 Skolevei 

God tilrettelegging for gående og syklende er spesielt viktig for skolevei. Dette fordi barn har 

vanskeligere for å tolke enkelte trafikksituasjoner enn de voksne. 

 

I Son er det en barneskole, en ungdomsskole og tre barnehager (se figur 8). Det er sett på 

forholdene for gående og syklende til barne- og ungdomsskolen. Fv2 må anses som skolevei for 

noen elever, bl.a. for ev. skoleelever som i fremtiden flytter inn i et av utbyggingsområdene. 

 

Fartsnivået i Fv2 er lavt og det er fartsdempende tiltak på veien. 

 

I kryss med Havnegata (N) slutter gang- og sykkelveien fra nord og går over i fortau sør for 

krysset. Her er det tilrettelagt fotgjengerkryssing, men ikke skiltet/oppmerket gangfelt.  

 

Som beskrevet i avsnitt 3.5 er en del av fylkesveien, mellom Sagaveien og Storgata, ikke spesielt 

tilrettelagt for gående. Dette er i utgangspunktet uheldig for en skolevei. Over denne strekningen 

er veiskuldra også svært smal. Det er mulig å krysse gjennom boligområdet i Sagaveien for å 

unngå å gå i Fv2 på denne strekningen. Store deler av denne alternative traseen er heller ikke 

tilrettelagt for gående, men det er mindre trafikk der, og forbindelsen oppleves som roligere og 

sikrere. 

 

Noen steder er fylkesveien svingete, noe som fører til begrensede siktforhold. På de fleste steder 

med slike forhold er det fortau. Krysset Fv2 x Labobakken ligger i en sving med begrenset sikt. 

Dette er på strekningen uten tilrettelegging for myke trafikanter. Dette kan være et spesielt 

utfordrende punkt for skoleelever. Dette skyldes både begrenset sikt og manglende 

tilrettelegging, samtidig som et kryss krever mer oppmerksomhet.  

 

Det er belysning langs Fv2 over hele strekningen fra brua over Såna til skoleområdene. For å 

sikre gode forhold også om vinteren er det viktig med god brøyting av fortau og gang- og 

sykkelveier. 

 

Fortauet overgår i gang- og sykkelvei ca. 90 m vest for kryss 6. Herfra er det tilrettelagt for 

gående helt til både barne- og ungdomsskolen. 

 

Det er ikke tilrettelagt for gående og syklende i Strømbråtenveien, der en av barnehagene ligger. 

I forhold til foreliggende utbyggingsplaner vurderes dette ikke som relevant da barn (fra 

utbyggingsområdet) som skal til barnehagen blir levert og hentet av voksne. Men for beboerne 

langs Strømbråtenveien, og spesielt for skolebarna herfra, kan fortau være et diskusjonstema. 

Dette ligger likevel utenfor de aktuelle utbyginsprosjektenes influensområde. 
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4. GENERERING AV BILTURER 

Kapasiteten i lokalveinettet vil bli påvirket av trafikken som skal til og fra den foreslåtte 

utbyggingen. For å vurdere de trafikale konsekvensene av reguleringsendringen brukes 

erfaringstall om hvor mye trafikk som genereres av foreslått endring, sammenlignet med 

gjeldende regulering og aktivitet. 

 

Trafikkmengden generert fra en eiendom er en funksjon av type aktivitet og eiendommens 

størrelse (m2 eller annen entydig enhet, for eksempel antall parkeringsplasser eller antall 

ansatte). Statens vegvesens håndbøker og rapporter fra PROSAM har en del erfaringstall for 

turgenerering. Erfaringstallene suppleres med eget skjønn og erfaring opparbeidet fra mange års 

arbeid med tilsvarende vurderinger og utbygginger. 

 

4.1 Dagens trafikk til/fra planområdet 

I dagens situasjon er det 14 ferieboliger i planområdet i Saltbuveien. Disse vil gjøres om til 

helårsboliger. Ferieboliger genererer kun biltrafikk under deler av året. Da de er i bruk genererer 

de litt færre bilturer pr døgn enn en enebolig, i gjennomsnitt ca. 3 turer pr døgn (dette er sum 

turer både til og fra). Ved antakelsen at maksimalt 70 % av ferieboligene er i bruk samtidig fås 

en sommerdøgnstrafikk på ca. 30 bilturer for de 14 ferieboligene. Det antas at 

makstimestrafikken vil være ca. 30 % av dette, dvs. 9 biler (typisk fredag ettermiddag i 

feriemånedene). For et gjennomsnittsdøgn sett over året vil trafikken disse boligene genererer 

være ubetydelig, i størrelsen 5-10 bilturer/døgn. 

 

4.2 Framtidig trafikk til/fra planområdet 

 

4.2.1 Saltbuveien 

Etter regulering og utbygging i Saltbuveien vil det være 27 eneboliger og 28 småhus (7 av disse 

vil være firemannsboliger. I henhold til Statene vegvesens håndbok V713 genererer boliger i 

gjennomsnitt 3,5 bilturer/døgn med et variasjonsområde på 2,5 – 5,0 bilturer/døgn. 5,0 bilturer 

gjelder for boliger i mer perifere strøk med beskjedent kollektivtilbud. Man har i det siste 

observert en økning av antall bilturer/døgn pr. bolig. I boligområder i Asker er det registrert opp 

mot 7 bilturer/døgn pr. bolig. Kollektivdekningen i Son er ikke fullgod, men planområdet ligger 

relativt sentrumsnært. I Asplan Viaks trafikkanalyse1 for en utbygging i nordre Son er det valgt å 

bruke en turgenereringsfaktor på 5,0 bilturer/døgn pr. bolig. Dette vurderes av Rambøll som 

riktig for eneboliger, men noe høyt for småhus. Det er imidlertid valgt å benytte 5,0 som 

turgenereringsfaktor for alle planlagte boliger i Saltbuveien. Dette gir en robusthet i 

beregningene, slik at konsekvensene av tiltaket ikke undervurderes. Videre fås en 

sammenlignbarhet til Asplan Viaks trafikkanalyse. 

 

Etter utbygging beregnes derfor planområdet i Saltbuveien å generere 275 bilturer/døgn. I 

henhold til radartellingene som er blitt utført er makstimestrafikken ca. 10 % av ÅDT. Det antas 

derfor at dette gjelder også for nyskapt trafikk. Boligene antas derfor å generere 28 biler i 

makstimen. Boligtrafikk varierer mindre over året og det antas at den gjennomsnittlige 

turgenereringen kan brukes i beregninger for både gjennomsnittlig trafikk og sommertrafikk. I 

sommertrafikken uteblir de 30 bilturer/døgn som dagens ferieboliger genererer i sommertid. 

Derfor vil trafikkveksten i sommertid være 245 bilturer/døgn med 25 biler i makstimen. 

 

4.2.2 Ørajordet 

I utbyggingen på Ørajordet er det planlagt 200 nye boliger. Utbyggingen vil bestå av en 

kombinasjon av småhus og leiligheter med en gjennomsnittlig størrelse på 103 m2. Av samme 

grunner som beskrevet i avsnitt 4.2.1 brukes en bilturgenereringsfaktor på 5,0 bilturer/døgn pr. 

bolig. For utbyggingen på Ørajordet innebærer dette en trafikkgenerering etter utbygging på 

1 000 bilturer/døgn. Med antakelsen at makstimestrafikken tilsvarer 10 % av ÅDT så vil 

boligene generere 100 biler i makstimen. Da trafikken genereres av helårsboliger antas 

trafikkveksten å være den samme i sommerperioden. 

 

                                                
1 Trafikkanalyse Son - Bilag til reguleringsforslag for Kiwi-, Victoria- og Huitfeldtgårdene. Asplan Viak. 2010-09-23. 
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4.2.3 Annen utbygging 

Det legges også opp til utbygging av 175 nye boliger. Størrelse og type bolig er ikke avklart. Som 

for de andre utbyggingene er det valgt å anta at hver bolig genererer 5,0 bilturer/døgn. Dette 

fører til at utbyggingen her forventes å generere 875 bilturer/døgn. Med antakelsen at 

makstimestrafikken tilsvarer 10 % av ÅDT så vil boligene generere 88 biler i makstimen. Da 

trafikken genereres av helårsboliger antas trafikkveksten å være den samme i sommerperioden. 

 

4.2.4 Parkering på Ørajordet 

Det er et nybygget parkeringsområde på Ørajordet, rett nordøst for brua over Såna. Det antas at 

dette parkeringsområdet genererer lite trafikk i et gjennomsnittlig døgn, men noen trafikk i 

sommeren. Det er 150 parkeringsplasser som antas å ha et gjennomsnittlig belegg på 80 %. Det 

antas videre at hver belagt parkeringsplass i gjennomsnitt genererer 2 turer/døgn. Basert på 

dette antas parkeringsområdet å generere 240 bilturer/døgn i sommeren. Det antas at 10 % av 

denne trafikken, 24 bilturer, går i makstimen. 

 

4.2.5 Oppsumering 

For et gjennomsnittsdøgn vil de tre utbyggingene til sammen føre til en trafikkvekst på 2 150 

bilturer/døgn med 215 bilturer i makstimen.  

 

For et sommerdøgn er trafikkveksten (sammen med bilturgenereringen til/fra parkeringsområdet 

på Ørajordet) beregnet til 2 360 bilturer/døgn og 236 bilturer i makstimen. 

 

Anslagene er beheftet med usikkerhet, og er derfor satt bevisst litt høyt. Dette for ikke å 

undervurdere konsekvensene. 
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5. TRAFIKALE KONSEKVENSER 

5.1 Fremtidige trafikkmengder i veinettet 

I henhold til beregningene i forrige avsnitt beregnes trafikkveksten som følge av planlagte 

utbyggingsområder i nordre Son å føre til en gjennomsnittlig trafikkvekst på 2 150 bilturer/døgn 

med 215 bilturer mer i makstimen. Dette er mertrafikk som kommer ut på fylkesveien nord for 

Såna. Herfra vil trafikken fordeles i tilgrensende vegnett. For et sommerdøgn er trafikkveksten 

beregnet til 2 360 bilturer/døgn og 236 bilturer i makstimen. For å vurdere hvilken innvirkning 

dette har på veinettet i Son må det gjøres antakelse om retningsfordelingen for den nye 

trafikken. Antakelsene baseres på faglig skjønn og erfaring opparbeidet gjennom mange år av 

tilsvarende trafikkanalyser. Antakelser for den nyskapte trafikken som er blitt brukt i 

beregningene er følgende: 

 

- Det antas at 90 % av trafikken vil kjøre fra planområdene sørover mot Son. Resterende 

10 % antas å kjøre nordover. Basert på radartellingene er dagens fordeling betydelig 

jevnere, men inneholder en større andel trafikk til bebyggelsen nordover mot Vestby. Ved 

å anta en at en stor andel av trafikken kjører sørover fås robusthet i beregningene. 

 

- En stor del av arbeidsreisene til/fra utbyggingene vil sannsynligvis gå til målpunkter 

utenfor Son. Det antas derfor at 2 av de 5 bilturene/bolig pr. døgn vil gå utenfor Son, og 

at hovedtyngden av dette skjer i rush. Disse turene antas gå rett til kryss 6. Vi tar 

dermed lite hensyn til at det vil være noen som skal nordover som velger bakveien via 

Vestby kirke til E6. Dette igjen for ikke å undervurdere konsekvensene gjennom Son.   

 

- Resterende biltrafikk til/fra planområdet antas å fordele seg likt som dagens 

trafikkfordelinger. 

 

- Da det ikke foreligger tellinger for alle kryss er det gjort antakelser om retningsfordeling i 

disse kryssene. Det antas her at den nyskapte trafikken minsker med ca. 5 % mellom 

kryss 3 og 4 og mellom kryss 4 og 5. Det antas en minskning på ca. 20 % mellom kryss 

5 og 6. Dette er altså lokaltrafikk som skalles av mellom de registrerte kryssene. 

 

- Makstimestrafikken er i ettermiddagsrushet. Da all nyskapt trafikk genereres av boliger 

antas det at 80 % av trafikken i makstimen er på vei til planområdene og 20 % er på vei 

fra planområdene.   

 

Basert på antakelsene over er beregnet fremtidig trafikkvekst fordelt i veinettet. I henhold til 

disse beregningene vil ÅDT i veinettet etter utbyggingene se ut som viset i figur 12 og figur 11. 
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Figur 11: Beregnet ÅDT på strekningen etter utbyggingene. Bakgrunnskart: finn.no. 

 

 

Figur 12: Beregnet sommerdøgntrafikk (juni/juli) på strekningen etter utbyggingene. Bakgrunnskart: 
finn.no.  



 18 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Trafikk i Fv2 år 2025 og 2040. 

I denne rapporten vurderes fremtidig situasjon der det tas hensyn til trafikkvekst i Fv2 over tid. 

Det er valgt å vurdere forholdene for år 2025 og 2040. 

 

For fremskriving av trafikktall er det brukt fylkesvise prognoser for persontrafikk, det samme 

som legges til grunn ved NTP-arbeidet. Dette er hentet fra TØI sin rapport 1554/2017. 

Prognosene for Akershus er vist i tabell 4. Erfaringsmessig er denne typen framskrivning 

forbundet med usikkerhet, og det er en tendens til at lokalveger ikke vokser like mye som 

hovedvegnettet. Dette fordi trafikken på hovedvegnettet normalt inneholder konsekvensen av en 

rekke utbyggingsprosjekter. Når vi her ser på en lokalvei legger vi til grunn både effekten av en 

definert utbygging, og en årlig vekst (som også inneholder utbygginger). Dette gjør at 

prognosene kan bli litt høyere enn den reelle veksten. Men som nevnt tidligere er dette med på å 

ikke undervurdere trafikale konsekvenser. 

Tabell 4: Prognose for trafikkvekst for persontrafikk i Akershus. Kilde: TØI. 

Periode 2016 - 2022 2022 - 2030 2030 - 2040 

Økning i % pr. år 1,75 1,30 0,85 

 

Trafikkmengder i området for år 2025 og 2040, for både et gjennomsnittlig døgn og et 

sommerdøgn er illustrert i de følgende figurene. 

 

 

 

Figur 13: Beregnet ÅDT på strekningen år 2025. Bakgrunnskart: finn.no. 
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Figur 14: Beregnet sommerdøgntrafikk (juni/juli) på strekningen år 2025. Bakgrunnskart: finn.no. 

 

 

Figur 15: Beregnet ÅDT på strekningen år 2040. Bakgrunnskart: finn.no. 
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Figur 16: Beregnet sommerdøgntrafikk (juni/juli) på strekningen år 2040. Bakgrunnskart: finn.no. 

 

5.2 Trafikkavvikling 
Det er utført kapasitetsberegninger for de seks studerte kryssene. Beregningene er gjort for både 

et gjennomsnittsdøgn og et sommerdøgn for følgende scenarier: 
 

- Dagens trafikk 
- Trafikk etter utbyggingene 

- Trafikk år 2025 (inkl. utbyggingene) 
- Trafikk år 2040 (inkl. utbyggingene) 

 
Den høyeste belastningsgraden for hvert enkelt kryss er vist i tabellene nedenfor. I ingen av 
scenarioene er kapasiteten i noen av armene i noen av kryssene sprengt. Der belastningsgraden 
overstiger 0,8, noe som tilsier ev. ustabil avvikling, er dette skrevet i rødt. For en oversikt over 
belastningsgrader for samtlige armer henvises det til vedlegget. 

 

Tabell 5: Høyeste belastningsgrader i kryss 1. 

Kryss 1 

Situasjon Arm med høyest 
belastning 

Høyest 
belastningsgrad 

Gjennomsnittsdøgn dagens 
situasjon 

Fv2 S 0,04 

Sommerdøgn dagens situasjon Fv2 S 0,06 

Gjennomsnittsdøgn etter tiltak Fv2 S 0,12 

Sommerdøgn etter tiltak Fv2 S 0,16 

Gjennomsnittsdøgn 2025 Fv2 S 0,13 

Sommerdøgn 2025 Fv2 S 0,17 

Gjennomsnittsdøgn 2040 Fv2 S 0,13 

Sommerdøgn 2040 Fv2 S 0,18 
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Tabell 6: Høyeste belastningsgrader i kryss 2. 

Kryss 2 

Situasjon Arm med høyest 
belastning 

Høyest 
belastningsgrad 

Gjennomsnittsdøgn dagens 
situasjon 

Fv2 S 0,05 

Sommerdøgn dagens situasjon Fv2 S 0,10 

Gjennomsnittsdøgn etter tiltak Fv2 S 0,14 

Sommerdøgn etter tiltak Fv2 S 0,20 

Gjennomsnittsdøgn 2025 Fv2 S 0,15 

Sommerdøgn 2025 Fv2 S 0,21 

Gjennomsnittsdøgn 2040 Fv2 S 0,16 

Sommerdøgn 2040 Fv2 S 0,23 

 

Tabell 7: Høyeste belastningsgrader i kryss 3. 

Kryss 3 

Situasjon Arm med høyest 

belastning 

Høyest 

belastningsgrad 

Gjennomsnittsdøgn dagens 
situasjon 

Fv2 S 0,06 

Sommerdøgn dagens situasjon Fv2 S 0,11 

Gjennomsnittsdøgn etter tiltak Fv2 S 0,14 

Sommerdøgn etter tiltak Fv2 S 0,20 

Gjennomsnittsdøgn 2025 Fv2 S 0,15 

Sommerdøgn 2025 Fv2 S 0,21 

Gjennomsnittsdøgn 2040 Fv2 S 0,19 

Sommerdøgn 2040 Fv2 S 0,23 

 

Tabell 8: Høyeste belastningsgrader i kryss 4. 

Kryss 4 

Situasjon Arm med høyest 
belastning 

Høyest 
belastningsgrad 

Gjennomsnittsdøgn dagens 

situasjon 

Fv2 SV/Fv2 NØ 0,08 

Sommerdøgn dagens situasjon Fv2 NØ 0,16 

Gjennomsnittsdøgn etter tiltak Fv2 SV 0,17 

Sommerdøgn etter tiltak Fv2 SV 0,24 

Gjennomsnittsdøgn 2025 Fv2 SV 0,18 

Sommerdøgn 2025 Fv2 SV 0,26 

Gjennomsnittsdøgn 2040 Fv2 SV 0,19 

Sommerdøgn 2040 Fv2 SV 0,29 

 

Tabell 9: Høyeste belastningsgrader i kryss 5. 

Kryss 5 

Situasjon Arm med høyest 
belastning 

Høyest 
belastningsgrad 

Gjennomsnittsdøgn dagens 
situasjon 

Fv2 S 0,09 

Sommerdøgn dagens situasjon Fv2 S 0,17 

Gjennomsnittsdøgn etter tiltak Fv2 S 0,18 

Sommerdøgn etter tiltak Fv2 S 0,26 

Gjennomsnittsdøgn 2025 Fv2 S 0,19 

Sommerdøgn 2025 Fv2 S 0,28 

Gjennomsnittsdøgn 2040 Fv2 S 0,20 

Sommerdøgn 2040 Fv2 S 0,32 
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Tabell 10: Høyeste belastningsgrader i kryss 6. 

Kryss 6 

Situasjon Arm med høyest 
belastning 

Høyest 
belastningsgrad 

Gjennomsnittsdøgn dagens 
situasjon 

Fv151 0,38 

Sommerdøgn dagens situasjon Fv151 0,58 

Gjennomsnittsdøgn etter tiltak Fv151 0,50 

Sommerdøgn etter tiltak Fv151 0,55 

Gjennomsnittsdøgn 2025 Fv151 0,55 

Sommerdøgn 2025 Fv151 0,82 

Gjennomsnittsdøgn 2040 Fv151 0,63 

Sommerdøgn 2040 Fv151 0,95 

 
 
Basert på beregningene vil utbyggingene ikke føre til noen kapasitetsproblemer unntatt for i noen 
få scenarier og da kun i kryss 6. For sommertrafikk år 2025 overstiger belastningsgraden i armen 

fra Fv151 så vidt 0,8. Noe som kan føre til litt ustabil avvikling og gryende kødannelse. For 
sommertrafikk år 2040 beregnes belastningsgraden i armen til 0,95 og nærmer seg en situasjon 
med sprengt kapasitet. I de andre kryssene er det lave belastningsgrader, også ved fremtidig 
sommertrafikk. Dette indikerer at det er god restkapasitet i kryssene og i Fv2. 
 
Det understrekes igjen at beregningene er gjort under usikkerhet, og at belastningene i 
vegnettet sannsynligvis blir mindre enn det som er lagt til grunn over. 

 

Kapasitetsberegningene tilsier ikke at det vil bli noen større kapasitetsmessige utfordringer i 

veinettet som følge av utbyggingene. Det er derfor ikke behov for kapasitetsfremmende tiltak i 

Fv2. 

 

For noen av kryssene langs fylkesveien er det (i teorien) behov for sideveiskanalisering etter 

Statens vegvesens håndbok N100. Men dette er likevel ikke foreslått, da vi her ser på en 

eksisterende situasjon, ikke en ny veg. Kanalisering av kryss i Son krever breddeutvidelser i et 

ellers trangt gatenett, og må sees som et unødvendig stort inngrep i forhold til nytten. Den 

trafikksikkerhetsmessige effekten er også tvilsom i det man da lager lengre kryssingsavstander 

for fotgjengere og innbyr til økt fart.  

 

5.3 Kapasitet på brua over Såna 

Det er videre sett på kapasitetsforholdene på brua over Såna for fremtidig situasjon. For å 

eliminere uønsket møting, og for å lette forholdene for buss over Såna kan det etableres et 

skyttelsignalanlegg i hht. Statens vegvesens håndbok 142 med 6 sekunders grønntid (minimum) 

pr retning, og 38 sekunders omløpstid. Hver retning vil da ha 6 sekunder grønt (16 %) og 32 

sekunder (84 %) rødt. I gjennomsnitt vil det i hver rødlysperiode ankomme 1,1 biler. Med 2 

sekunds intervall mellom bilene vil et gjennomsnittsomløp betjene ca. 3 biler. Dette betyr at selv 

med kortvarig høyere intensitet vil ingen biler vente mer enn et omløp (maks 38 sek). 

 

Etter utbygging, og hensyntatt sommertrafikk og årlig trafikkvekst fram til 2040 vil 

gjennomsnittlig antall biler i en rødlysperiode øke til 3,4. Dette innebærer at man i 2040 kan ha 

en liten risiko for at 1 bil må vente et omløp (maks 38 sek) før den slipper over.  

 

Men siden en passering av brua bare tar drøyt 8 sekunder (se avsnitt 3.2.3) kan det være bedre 

for bussen å regulere forkjørsberettiget kjøreretning, framfor skyttelsignalanlegg. Forsinkelsen 

ved dette er sannsynligvis mindre enn ved signalregulering. Uansett handler dette om få 

sekunder. Rambøll foreslår at dette diskuteres med Ruter når bussene har begynt å kjøre her, og 

evt. tiltak avventes til man har vunnet erfaring. For annen trafikk ansees kapasiteten over brua 

som tilfredsstillende, evt. med skiltregulering av forkjørsberettiget retning når behovet oppstår. 

 

5.4 Trafikksikkerhet 
I dagens situasjon mangler deler av strekningen i Fv2 mellom planområdene og kryss 6 fortau. 
En trafikkvekst på denne strekningen kan virke negativt for trafikksikkerheten for myke 
trafikanter. Statens vegvesen sitt tiltak med fortau langs fylkesveien vil være et viktig bidrag for 
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økt trafikksikkerhet for de gående. Dette gir sammenhengende gangforbindelse langs Fv2 fra 
planområdene til kryss 6. 

 
Deler av fortauet er smalt. Dette er negativt for gående i et trafikksikkerhetsmessig perspektiv, 
og det bør derfor vurderes om en skal forsøke en breddeutvidelse på de smaleste partiene. Dette 

er sannsynligvis avhengig av grunnerverv og regulering. Dette tiltaket bør vurderes uavhengig av 
utbyggingen. Som vist av Statens vegvesens planlagte utbygging av fortau i Fv2 er det vanskelig 
å få til fullgod bredde på fortauene i veien.  

 

 
6. OPPSUMMERING 

 

Det pågår planlegging av flere utbyggingsprosjekter nord for elva Såna i nordre delen av Son 

sentrum. Utbyggingene vil innebære trafikkvekst i veinettet i Son, og spesielt i Fv2. Denne 

trafikkanalysen belyser de samlede trafikale konsekvensene av prosjektene. 

 

Reguleringen langs Saltbuveien vil innebære en bruksendring fra eksisterende fritidsbebyggelse 

til helårsboliger over tid, samt utbygging av restarealer med nye boliger. Etter utbyggingen og 

bruksendringen vil det være totalt 55 helårsboliger i planområdet. 

 

For utbyggingen på Ørajordet legges det opp til 200 nye boliger.  

 

Det er også planer for utbygging av ytterligere et areal i nordre Son. Her er det tatt 

utgangspunkt i at det vil bygges 175 nye boliger over tid. 

 

Totalt beregnes de tre utbyggingene å føre til en trafikkvekst på 2 150 bilturer/døgn med 215 

bilturer i makstimen i et gjennomsnittsdøgn og 2 360 bilturer/døgn med 236 bilturer i makstimen 

for et sommerdøgn. 

 

Anslagene og antakelsene som er blitt brukt i beregningene har blitt lag høyt for ikke å 

undervurdere konsekvensene av utbyggingene. Dette gir robusthet i beregningene, noe som 

fører til at de virkelige konsekvensene sannsynligvis er mindre enn hva som er beskrevet i denne 

trafikkanalysen. 

 

Det er blitt utført manuelle tellinger i seks kryss langs Fv2 og radartellinger i to snitt i de ytre 

delene av den observerte strekningen. Dagens trafikkmengder for et gjennomsnittsdøgn og et 

sommerdøgn har deretter blitt beregnet. Trafikkveksten som følge av tiltakene har blitt fordelt 

over veinettet. Videre har trafikkmengdene blitt framskrevet til år 2025 og 2040. Fremtidige 

forventede trafikkmengder for både gjennomsnittsdøgn og sommerdøgn er blitt presentert i 

denne rapporten. 

 

Det er blitt gjort kapasitetsberegninger for de seks kryssene for samtlige scenarier. Kun i et 

sommerdøgn år 2040 indikerer beregningene en belastningsgrad som nærmer seg en 

overbelastning i vegnettet, og da kun i kryss 6 (Fv2 x Fv7 x Fv151). Da det ikke virker å bli noen 

nevneverdige kapasitetsproblemer for øvrig som følge av utbyggingene er det ikke anbefalt 

kapasitetsfremmende tiltak i veien. 

 

Strekningen er i dagens situasjon tilrettelagt for gående over størstedelen av strekningen. Det er 

en del av Fv2 på ca. 250 m der det mangler tilrettelegging for gående. Her vil Statens vegvesen 

begynne bygging av fortau i høsten 2018. Noen steder er fortauet i Fv2 smalt. Dette er negativt 

for trafikksikkerheten for gående. Det anbefales derfor å se på en punktvis breddeutvidelse av de 

smaleste punktene, spesielt forbi eiendommen i Storgata 6.  

 

Kommunen har lagt til rette for at busslinja til Sonsveien forlenges gjennom Son og til over brua 

over Såna. Dette kan medføre forsinkelse, og behov for tiltak. Rambøll anbefaler signalregulering 

som den beste løsningen for buss over brua. Dersom dette ikke gjennomføres, eller om bussen 

ikke kommer til å kjøre over brua anbefales det å skilte forkjørsberettiget kjøreretning over brua. 
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VEDLEGG 

Resultat av kapasitetsberegninger 
Nedenfor vises samtlige resultater fra kapasitetsberegningene. Tabellene viser belastningsgrad 
og gjennomsnittlig kølengde. Der belastningsgraden overstiger 0,8, noe som tilsier ev. ustabil 
avvikling, er skrevet i rødt. 

 

Tabell 11: Belastningsgrad og gjennomsnittlig kølengde for kryss 1. 

Kryss 1 Fv2 N Elveveien Fv2 S 

Gjennomsnitt før 
tiltak 

Belastningsgrad 0,02 0,01 0,04 

Kølengde [m] 0 0 0 

Sommertrafikk 
før tiltak 

Belastningsgrad 0,03 0,01 0,06 

Kølengde [m] 0 0 0 

Gjennomsnitt 
2018 

Belastningsgrad 0,04 0,01 0,12 

Kølengde [m] 0 0 0 

Sommertrafikk 
2018 

Belastningsgrad 0,06 0,02 0,16 

Kølengde [m] 0 0 0 

Gjennomsnitt 
2025 

Belastningsgrad 0,04 0,01 0,13 

Kølengde [m] 0 0 0 

Sommertrafikk 
2025 

Belastningsgrad 0,06 0,02 0,17 

Kølengde [m] 0 0 0 

Gjennomsnitt 
2040 

Belastningsgrad 0,05 0,01 0,13 

Kølengde[m] 0 0 0 

Sommertrafikk 

2040 

Belastningsgrad 0,07 0,02 0,18 

Kølengde [m] 0 0 0 

 

 

Tabell 12: Belastningsgrad og gjennomsnittlig kølengde for kryss 2. 

Kryss 2 Fv2 N Havnegata Fv2 S 

Gjennomsnitt før 
tiltak 

Belastningsgrad 0,03 0,03 0,05 

Kølengde [m] 0 0 1 

Sommertrafikk 

før tiltak 

Belastningsgrad 0,06 0,05 0,10 

Kølengde [m] 1 0 1 

Gjennomsnitt 
2018 

Belastningsgrad 0,07 0,03 0,14 

Kølengde [m] 1 0 1 

Sommertrafikk 
2018 

Belastningsgrad 0,1 0,05 0,2 

Kølengde [m] 1 1 2 

Gjennomsnitt 

2025 

Belastningsgrad 0,07 0,03 0,15 

Kølengde [m] 1 0 1 

Sommertrafikk 
2025 

Belastningsgrad 0,11 0,05 0,21 

Kølengde [m] 2 1 2 

Gjennomsnitt 
2040 

Belastningsgrad 0,08 |0,04 0,16 

Kølengde[m] 1 0 1 

Sommertrafikk 

2040 

Belastningsgrad 0,12 0,07 0,23 

Kølengde [m] 2 1 2 
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Tabell 13: Belastningsgrad og gjennomsnittlig kølengde for kryss 3. 

Kryss 3 Fv2 N Sagaveien (N) Fv2 S 

Gjennomsnitt før 
tiltak 

Belastningsgrad 0,04 0,02 0,06 

Kølengde [m] 0 0 0 

Sommertrafikk 
før tiltak 

Belastningsgrad 0,07 0,04 0,11 

Kølengde [m] 1 0 1 

Gjennomsnitt 
2018 

Belastningsgrad 0,06 0,03 0,14 

Kølengde [m] 1 0 0 

Sommertrafikk 
2018 

Belastningsgrad 0,09 0,05 0,20 

Kølengde [m] 1 0 1 

Gjennomsnitt 
2025 

Belastningsgrad 0,06 0,03 0,15 

Kølengde [m] 1 0 0 

Sommertrafikk 
2025 

Belastningsgrad 0,10 0,05 0,21 

Kølengde [m] 1 0 1 

Gjennomsnitt 

2040 

Belastningsgrad 0,07 0,03 0,19 

Kølengde[m] 1 0 0 

Sommertrafikk 

2040 

Belastningsgrad 0,12 0,06 0,23 

Kølengde [m] 2 0 1 

 

 

Tabell 14: Belastningsgrad og gjennomsnittlig kølengde for kryss 4. 

Kryss 4 Fv2 NØ Sagaveien (N) Fv2 SV 

Gjennomsnitt før 
tiltak 

Belastningsgrad 0,08 0,02 0,08 

Kølengde [m] 1 0 1 

Sommertrafikk 
før tiltak 

Belastningsgrad 0,16 0,04 0,15 

Kølengde [m] 2 0 1 

Gjennomsnitt 
2018 

Belastningsgrad 0,12 0,02 0,17 

Kølengde [m] 2 0 1 

Sommertrafikk 

2018 

Belastningsgrad 0,19 0,04 0,24 

Kølengde [m] 3 0 1 

Gjennomsnitt 

2025 

Belastningsgrad 0,13 0,02 0,18 

Kølengde [m] 2 0 1 

Sommertrafikk 
2025 

Belastningsgrad 0,21 0,05 0,26 

Kølengde [m] 3 0 2 

Gjennomsnitt 

2040 

Belastningsgrad 0,15 0,03 0,19 

Kølengde[m] 2 0 1 

Sommertrafikk 
2040 

Belastningsgrad 0,24 0,05 0,29 

Kølengde [m] 4 1 2 
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Tabell 15: Belastningsgrad og gjennomsnittlig kølengde for kryss 5. 

Kryss 5 Fv2 NØ Storgata V Fv2 S 

Gjennomsnitt før 
tiltak 

Belastningsgrad 0,08 0,03 0,09 

Kølengde [m] 1 0 1 

Sommertrafikk 
før tiltak 

Belastningsgrad 0,14 0,05 0,17 

Kølengde [m] 2 1 1 

Gjennomsnitt 
2018 

Belastningsgrad 0,10 0,03 0,18 

Kølengde [m] 1 0 1 

Sommertrafikk 
2018 

Belastningsgrad 0,17 0,06 0,26 

Kølengde [m] 2 1 1 

Gjennomsnitt 
2025 

Belastningsgrad 0,11 0,03 0,19 

Kølengde [m] 2 0 1 

Sommertrafikk 
2025 

Belastningsgrad 0,18 0,07 0,28 

Kølengde [m] 3 1 2 

Gjennomsnitt 

2040 

Belastningsgrad 0,12 0,04 0,2 

Kølengde[m] 2 1 1 

Sommertrafikk 

2040 

Belastningsgrad 0,21 0,08 0,32 

Kølengde [m] 3 1 2 

 
 

Tabell 16: Belastningsgrad og gjennomsnittlig kølengde for kryss 6. 

Kryss 6 Fv2 Fv7 Fv151 

Gjennomsnitt før 
tiltak 

Belastningsgrad 0,17 0,22 0,38 

Kølengde [m] 3 4 7 

Sommertrafikk 
før tiltak 

Belastningsgrad 0,35 0,33 0,58 

Kølengde [m] 6 7 15 

Gjennomsnitt 
2018 

Belastningsgrad 0,22 0,27 0,50 

Kølengde [m] 3 5 11 

Sommertrafikk 
2018 

Belastningsgrad 0,37 0,39 0,55 

Kølengde [m] 7 8 13 

Gjennomsnitt 

2025 

Belastningsgrad 0,25 0,29 0,55 

Kølengde [m] 4 5 13 

Sommertrafikk 
2025 

Belastningsgrad 0,50 0,44 0,82 

Kølengde [m] 11 10 37 

Gjennomsnitt 
2040 

Belastningsgrad 0,31 0,34 0,63 

Kølengde[m] 5 7 17 

Sommertrafikk 

2040 

Belastningsgrad 0,65 0,52 0,95 

Kølengde [m] 18 12 87 

 


