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1 Innledning 

1.1 BAKGRUNN 

Fauske kommune har igangsatt utarbeidelse av områdereguleringsplan for Terminalveien Øst på 

Krokdalsmyra i Fauske kommune. Hovedformålet bak områdereguleringen er å ha byggeklare 

tomter med god infrastruktur for å sikre fremtidig handelsutvikling i kommunen. Fauske sentrum har 

i dag ledige lokaler for å ta mindre etableringer, men mangler tomter for større utbyggingsområdet 

på over 3 000 m
2
.  

En del av arbeidet med områdereguleringen består i å utarbeide en trafikkanalyse som 

dokumentasjon for reguleringen. A/S Salten Kartdata har på oppdrag fra Fauske kommune 

utarbeidet en trafikkanalyse datert 21.03.2013, som med bakgrunn i planprogram, stadfestet i 

kommunestyret 26.01.2012, skulle gi svar på hvilke konsekvenser for trafikkavviklingen i tilstøtende 

veinett en utbygging av tomten vil gi. 

I en foreløpig uttalelse til forslag til områdereguleringen har Statens vegvesen i et brev datert 

21.02.2014 gitt en del kommentarer til trafikkanalysen som har dannet behov for en supplerende 

trafikkanalyse. Norconsult AS er i den forbindelsen innleid til å forestå planarbeidet ved å utarbeide 

en trafikkanalyse som med utgangspunkt i trafikkanalysen fra A/S Salten Kartdata skal supplere 

den trafikkfaglige vurderingen av fremtidig utbygging av tomten. 

Kommentarene fra Statens vegvesen ligger til grunn for den supplerende trafikkanalyse. Denne 

trafikkanalyse tar for seg følgende tema: 

1. Dagens og fremtidige trafikkmengder på utbyggingsområdets tilgrensende veier, inkludert 

veigeometrien som ligger til grunn for det tilgrensende veisystemet. 

2. Trafikkavviklingsproblemer som kommer av utbyggingen både for nærområdet og for 

influensområdet som helhet, der det sistnevnte også omfatter de områder som kan nå fram 

til Terminalveien i løpet av 4 timer. 

3. Behov for gang- og sykkelvei langs Terminalveien med kryssing over E6, og behov for flere 

krysningspunkter over Terminalveien. 

4. Behov for tilrettelegging for fremtidig kollektivtrafikk.   
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2 Dagens situasjon 

2.1 LOKALISERING 

Planområdet er på ca. 150 daa og ligger på Krokdalsmyra i Fauske kommune i tilknytning til E6 og 

Fauske jernbanestasjon (se Figur 1). Fra planområdet er det ca. 1,5 km til Fauske sentrum og ca. 

54 km til Bodø sentrum (kjøreavstander). 

 
Figur 1: Oversiktsbilde som viser planområdets avgrensning (rødt) og lokalisering i forhold til 

Fauske sentrum, E6 og Fauske sentrum. Kartgrunnlag: 1881. 

Planområdet (se Figur 2) er en del av et større næringsområde på Krokdalsmyra der flere av 

tomtene på vestsiden av Terminalveien allerede er utbygde. I kommuneplanens arealdel er 

planområdet avsatt til forretning og kontor, men i utredningen sees det også på et alternativ med 

industri. Planområdet inkluderer også de tilgrensende veiene Terminalveien og Grønåsveien samt 

del av innkjøring til den eksisterende Fauske Handelspark.  
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Terminalveien har status som tilknytningsvei og er på samme måte som Jernbanegata regnet som 

en arm til E6. Krokdalsmyra deles av Terminalveien og på vestsiden ligger virksomheter som 

Byggmakker, Fauske Handelspark og Postterminalen. På østsiden ligger Scania med truckstopp, 

det ubebygde planområdet og planlagte Hauanbakken boligfelt. 

Virksomhetene på vestsiden av Terminalveien inngår i utredningsområdet, men er ikke en del av 

selve planområdet. Det vil si at fremtidig handel ved Krokdalsmyra vil foregå på Byggmakker og 

Fauske Handelspark i tillegg til mulig utbygging av planområdet.  

 
Figur 2: Oversiktsbilde som viser planområdet med tilgrensende veier og bebyggelse. 

Kartgrunnlag: finn.no. 
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2.2 TRAFIKKMENGDER PÅ VEIER OG KRITISKE KRYSS 

En oversikt over veisystemet og trafikkmengdene i Fauske sentrum i 2014 er vist i Figur 3.   

Terminalveien og Jernbanegata regnes som veiarmer til E6 og er derved under statens 

forvaltningsansvar.  Planområdet og virksomhetene på Krokdalsmyra har hovedatkomst fra 

Terminalveien, og i hovedsak via krysset med E6 som har fartsgrense 60 km/t forbi krysset mot 

Terminalveien. Terminalveien har en fartsgrense på 60 km/t. Både E6 og Terminalveien er 

tofeltsveier. 

Planområdets plassering i forhold til kryss mot Hauanbrua samt nærhet til sentrum gjør at de fleste 

som kommer fra Hauansiden (Bjørkveien) velger Hauanbrua og videre Bremsebakken og 

Jernbanegata som hovedvei. Det er derfor lite gjennomgangstrafikk på Terminalveien fra kryss ved 

Hauanbrua. 

 
Figur 3.  Trafikktall (ÅDT) for Fauske sentrum 2014. Kilde: Statens vegvesen. 

 

Diagrammene i Figur 4 og Figur 5 illustrerer hvordan trafikkmengdene på Terminalveien og 

Jernbanegata varierer over året og hvordan trafikken øker fra år til år. Tallene er basert på tellinger 

i uke 6 og 7 i 2015 i Terminalveien og Jernbaneveien, som ligger til grunn for 

beregninger/prognoser av MDT
1
/ÅDT

2
 i henhold til normalkurver. Det samme gjelder for tallene for 

2014 - tallene er basert på noe få uketellinger i februar som er brukt som grunnlag for MDT/ÅDT-

beregninger. 

                                                      
1
 MDT = månedsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig biltursproduksjon sett over alle dager i en bestemt måned. 

2
 ÅDT = årsdøgnstrafikk. Gjennomsnittlig biltursproduksjon sett over årets alle dager. 
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I henhold til prognosene i Figur 4 Figur 5 er den årlige trafikkveksten ca. 15-20 % i Jernbanegata 

og 20-30 % i Terminalveien, med største trafikkmengder i sommermånedene.  

 
Figur 4: Trafikktall for Terminalveien i 2014 og 2015 beregnet ut fra noe få tellinger. 

 
Figur 5: Trafikktall for Jernbanegata i 2014 og 2015 beregnet ut fra noe få tellinger.  Beregnet 

verdi for juli (måned 7) i 2015 er en feil. Kilde: Statens vegvesen. 

Terminalveien har i dag en kjørebane med bredde 7 meter målt fra hvitstripe til hvitstripe og tillatt 

kjørehastighet på 60 km/t. Med bakgrunn i denne informasjonen kan Terminalveien i henhold til 

Håndbok N100 klassifiseres enten som en hovedvei H1 eller en samlevei Sa2. Da Terminalveien 

regnes som en forlengelse av E6 kan det være mest riktig at Terminalveien klassifiseres som en 

hovedvei H1. Tverrprofil for slik veitype er vist i Figur 6. 



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.: 01 

Områderegulering Terminalveien Øst | Supplerende trafikkanalyse Revisjon: 01 

 

x:\nor\oppdrag\bodø\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\56 terminalveien øst\supplerende trafikkanalyse - 

norconsult, sandvika\2015-11-09 supplerende trafikkanalyse terminalveien øst.docx 

2015-11-09 | Side 9 av 55 

 

  
Figur 6: Tverrprofil for hovedvei H1 ved 7,5m veibredde og ÅDT < 4000 (mål i m). Kilde: Statens 

vegvesen, [1]. 

Det er gjennomført manuelle trafikktellinger i planområdets fem nærliggende kryss; E6 x 

Terminalveien, Terminalveien x Avkjøring Byggmakker/Rema 1000, Terminalveien x Avkjøring 

Fauske Handelspark, Terminalveien x Holtanveien og Grønåsveien x Bremsebakken (se TP 1 til 

TP 5 i Figur 7).  

Tellingene i kryssene TP1, TP 4 og TP 5 ble gjennomført den 24-25. og 28-29. oktober i 2011, 

samt den 21-22. og 24. mai i 2012. Tellingene blev gjennomført i halvtimes intervall mellom 

kl.07.00-22.00 i 2011, og mellom kl.06.50-01.00 i 2012. 

Tellingene i kryssene TP2 og TP 3 ble gjennomført den 8-9. september i 2015. Tellingene ble 

gjennomført i kvarters intervall mellom kl. 14.45-16:15. 

 
Figur 7: Oversikt tellepunkter. Røde punkter illustrerer kryss som ble telt år 2011/2012, og der 

trafikkmengdene derfor må oppjusteres til 2015-tall. Blå punkter illustrerer kryss som ble 

telt i 2015. Kartgrunnlag: finn.no. 
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Resultatene fra tellingene er vist i Figur 8 til Figur 12 og viser makstimestrafikken. 

Makstimmestrafikken i TP 1, TP 4 og TP 5 er oppjustert til 2015-tall
3
. Makstimestrafikken er for 

samtlige kryss registrert på ettermiddagen mellom kl. 15:00-16:00 (ett kvarter tidligere i TP 2 og ett 

kvarter senere i TP 3), med høyest registrert belastning i krysset Terminalveien x E6. Da det ble 

utført flere tellinger i tellepunkt 1, 2 og 4 er det for disse kryssene kun vist tallsettene for den dag 

krysset hadde høyest belastning totalt sett. Tellingene er ikke korrigert med korreksjonsfaktor som 

tar hensyn til veitype, ukevariasjon og årsvariasjon. 

TP1: Kryss E6 x Terminalveien 

Krysset E6 x Terminalenveien er forkjørsregulert T-kryss der de som kommer fra Terminalveien har 

vikeplikt. Nærmest E6 er det bredt nok til at både de som skal sørover (venstresving) og nordover 

(høyresving) kan stå ved siden av hverandre i utfarten. 

Tallsettet i Figur 8 viser at det i makstimen mellom kl. 15-16 er størst trafikkmengde i krysset på E6 

fra vest, og at ca. 80% av trafikken som kommer fra Terminalveien kjører vestover i rettning mot 

Fauske sentrum. Tallene viser også at det er en del tung trafikk som passerer krysset, og da særlig 

mellom E6 fra vest og Terminalveien. 

 
Figur 8: Oversikt over trafikkmengder i makstimen i tellepunkt 1 (2015-tall). Tall i parentes angir 

antall tunge kjøretøy av den totale trafikkmengden, røde tall viser total trafikk inn i 

krysset og blå tall total trafikk ut fra krysset. Datakilde: A/S Salten Kartdata, [2]. 

 

 

 

                                                      
3
 Tallene er oppjustert fra telleåret til 2015-tall ved bruk av Statens vegvesens veitrafikkindeks. Veitrafikkindekset er et årlig 

gjennomsnittstall som representerer den generelle trafikkutviklingen i fylket. Tallene er ikke justert i forhold til endret trafikkmengde som 
kommer av lokal utbygging etter telleåret, men det antas att dette dekkes av veitrafikkindeksen. 
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TP 2: Kryss Terminalveien x Byggmakker/Rema 1000 

Krysset Terminalveien x Byggmakker/Rema 1000 er i denne analysen behandlet som et 

forkjørsregulert T-kryss der de som kommer fra Byggmarker/Rema 1000 har vikeplikt. For de som 

kommer fra Byggmakker/Rema 1000 er det ikke bredt nok nærmest Terminalveien til at både de 

som skal sørover (høyresving) og nordover (venstresving) kan stå ved siden av hverandre i 

utfarten. 

 
Figur 9: Oversikt over trafikkmengder i makstimen i tellepunkt 2 (2015-tall). Tall i parentes angir 

antall tunge kjøretøy av den totale trafikkmengden, røde tall viser total trafikk inn i 

krysset og blå tall total trafikk ut fra krysset. Datakilde: Norconsult. 
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TP 3: Kryss Terminalveien x Fauske Handelspark 

Krysset Terminalenveien x Fauske Handelspark er forkjørsregulert T-kryss der de som kommer fra 

Fauske Handelspark har vikeplikt. Nærmest Terminalveien er det bredt nok til at både de som skal 

sørover (høyresving) og nordover (venstresving) kan stå ved siden av hverandre i utfarten. 

 
Figur 10: Oversikt over trafikkmengder i makstimen i tellepunkt 3 (2015-tall). Tall i parentes angir 

antall tunge kjøretøy av den totale trafikkmengden, røde tall viser total trafikk inn i 

krysset og blå tall total trafikk ut fra krysset. Datakilde: Norconsult. 

 

TP 4: Kryss Terminalveien x Holtanveien 

Krysset Terminalveien x Holtanveien er forkjørsregulert T-kryss der de som kommer fra 

Holtanveien har vikeplikt. For de som kommer fra Holtanveien er det ikke bredt nok nærmest 

Terminalveien til at både de som skal sørover (venstresving) og nordover (høyresving) kan stå ved 

siden av hverandre i utfarten. 

Tallsettet i Figur 11 viser at det i makstimen mellom kl. 15-16 er størst trafikkmengde på 

Terminalveien i nordlig kjørerettning, og at trafikken på Holtanveien er veldig lav. Tallene viser 

også at den tunge trafikken kun kjører på Terminalveien. 
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Figur 11: Oversikt over trafikkmengder i makstimen i tellepunkt 4 (2015-tall). Tall i parentes angir 

antall tunge kjøretøy av den totale trafikkmengden, røde tall viser total trafikk inn i 

krysset og blå tall total trafikk ut fra krysset. Datakilde: A/S Salten Kartdata, [2]. 

 

TP 5: Kryss Grønåsveien x Bremsebakken 

Krysset Grønåsveien x Bremsebakken er et T-kryss der det gjelder vanlig høyreregel. For de som 

kommer fra Bremsebakken er det bredt nok til at både de som skal sørøstover (høyresving) og 

nordvestover (venstresving) kan stå ved siden av hverandre i utfarten. 

Tallsettet i Figur 12  viser at det i makstimen mellom kl. 15-16 er størst trafikkmengde på 

Bjørkveien i rettning inn på Bremsebakken. Det er også en del trafikk fra Brensebakken og inn 

Bjørkveien, og fra Bjørkveien inn på Grønåsveien. Tallene viser også at trafikken fra Grønåsveien  

er relativt lav og at det ikke er så mye tung trafikk som passerer krysset. 
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Figur 12: Oversikt over trafikkmengder i makstimen i tellepunkt 5 (2015-tall). Tall i parentes angir 

antall tunge kjøretøy av den totale trafikkmengden, røde tall viser total trafikk inn i 

krysset og blå tall total trafikk ut fra krysset. Datakilde: A/S Salten Kartdata, [2]. 

 

 

2.3 KAPASITETSUTNYTTELSE I KRITISKE KRYSS 

For å vurdere trafikkavviklingen i de fem kryssene vist i Figur 7 er det gjennomført 

kapasitetsberegninger i beregningsmodellen SIDRA Intersection. Resultatene fra tellingene som er 

vist i Figur 8 til Figur 12 ligger til grunn for beregningene.  

I kapasitetsberegningene er det sett på belastningsgrad, kølengder og gjennomsnittlige 

forsinkelser. Belastningsgrad uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og kryssets beregnede 

kapasitet. 

Belastningsgrad opp til 0,80-0,85 kan under heldige forhold anses å gi tilfredsstillende 

trafikkavvikling. Verdier fra 0,85 og opp mot 1,0 oppfattes som mindre tilfredsstillende med økende 

forsinkelser og kødannelser. Belastningsgrader over 1 er lite tilfredsstillende med kø som øker til 

trafikkmengdene avtar. Teoretisk er det ingen kapasitetsreserve ved beregnet belastningsgrad over 

1,0.  

Den praktiske kapasitetsgrensen for et kryss anses å være ved en belastningsgrad på om lag 0,85-

0,90. 

SIDRA håndterer ikke trafikktall på 0 for kjøreretninger, så i tilfeller der trafikktall er null, er det lagt 

inn 1 kjt for å kunne gjennomføre beregningene (gjelder TP 4). Dette har ingen betydelig 

innvirkning på beregningsresultatene. 

Det er ikke tatt hensyn til stigning/fall i beregningene, men området er relativt flatt. 
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2.3.1 TP1: Kryss E6 x Terminalveien 

 
Figur 13 Prinsippskisse for E6 Follaveien x Terminalveien slik det er modellert i SIDRA. 

 

Tabell 1: Beregningsresultater ettermiddagsrush E6 Follaveien x Terminalveien, dagens situasjon. 

E
tt

e
rm

id
d

a
g

s
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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Følsomhetsanalyse 

Det er utført en følsomhetsanalyse for økning i trafikken inn og ut Terminalveien i krysset E6 x 

Terminalveien, for å beregne hvor mye kapasitet det er med dagens kryssutforming. Det er tatt 

utgangspunkt i dagens trafikk og deretter lagt til en lik prosentvis økning for svingebevegelsene 

knyttet til Terminalveien (høyre- og venstresving ut samt høyre- og venstresving inn). Trafikk rett 

frem på hovedveien i krysset er beholdt lik som i dagens situasjon. Da beregningsresultater for 

dagens sitasjon viser stor kapasitetsreserve i krysset, er det benyttet prosentvis økning fra 240 % 

og oppover, med 10 % intervaller. Beregningsresultater er oppsummert i tabellen under: 

Tabell 2 Beregningsresultater prosentvis økning sett i forhold til dagens situasjon for trafikk til/fra 

Terminalveien. 

Prosentvis økning Belastningsgrad 

Terminalveien 

Kølengde (95 % -

persentil) (meter) 

Terminalveien 

Gjennomsnittlig 

forsinkelse (sek), 

venstresving fra 

Terminalveien 

240 % 0,75 51 16,6 

250 % 0,79 59 18,0 

260 % 0,83 71 20,0 

270 % 0,87 89 23,2 

280 % 0,91 118 28,5 

290 % 0,96 175 40,7 

300 % 1,00 291 71,6 

 

Sammenlignet med dagens situasjon vil krysset kunne tåle en konstant trafikkøkning på trafikk 

til/fra Terminalveien på ca. 250 %. Beregningsresultater viser en belastningsgrad på 0,79, 

kølengde på nesten 60 meter og en gjennomsnittlig forsinkelse for venstresving fra Terminalveien 

på 18 sekunder. Dette ligger innenfor hva som ansees som tilfredsstillende, men det er i praksis 

ingen resterende kapasitetsreserve i krysset. 
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2.3.2 TP 2: Kryss Terminalveien x Byggmakker/Rema 1000 

 
Figur 14: Prinsippskisse for Terminalveien x Byggmakker/Rema 1000 slik det er modellert i SIDRA.   
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Tabell 3: Beregningsresultater ettermiddagsrush Terminalveien x Byggmakker/Rema 1000, 

dagens situasjon. 

E
tt

e
rm

id
d

a
g

s
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

 
 

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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2.3.3 TP 3: Kryss Terminalveien x Fauske Handelspark 

 
Figur 15: Prinsippskisse for Terminalveien x Fauske Handelspark slik det er modellert i SIDRA. 
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Tabell 4: Beregningsresultater ettermiddagsrush Terminalveien x Fauske Handelspark, dagens 

situasjon. 

E
tt

e
rm

id
d

a
g

s
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h

 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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2.3.4 TP 4: Kryss Terminalveien x Holtanveien 

 
Figur 16: Prinsippskisse for Terminalveien x Holtanveien slik det er modellert i SIDRA. 
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Tabell 5: Beregningsresultater ettermiddagsrush Terminalveien x Holtanveien, dagens situasjon. 

E
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Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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2.3.5 TP 5: Kryss Grønåsveien x Bremsebakken 

 
Figur 17: Prinsippskisse for Grønåsveien x Bremsebakken slik det er modellert i SIDRA.   
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Tabell 6: Beregningsresultater ettermiddagsrush Grønåsveien x Bremsebakken, dagens situasjon. 

E
tt

e
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d
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Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 

  

 

2.3.6 Oppsummering av beregningsresultater 

Beregningsresultatene viser tilfredsstillende trafikkavvikling i alle kryssene i 

ettermiddagsrushet. Høyeste belastningsgrad er beregnet å være 0,27 i krysset E6 

Follaveien x Terminalveien. Kølengder (95 %-persentil) og gjennomsnittlig forsinkelse er lav, 

og det er god kapasitetsreserve i alle kryssene. 
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2.4 OMRÅDETS TILGJENGELIGHET OG TRAFIKKUTVIKLING 

I dette kapitlet belyses hvor tilgjengelig området Krokdalsmyra er og hvilke faktorer som ligger til 

grunn for trafikkutviklingen i Terminalveien og Jernbaneveien, som er de to hovedveiforbindelsene 

mellom Krokdalsmyra og E6. Hensikten med kapitlet er å kartlegge den generelle trafikkutviklingen 

i Krokdalsmyra knyttet til eksisterende virksomheter i området, og vurdere om denne 

trafikkutviklingen bør tas hensyn til i trafikkvurderingen for planområdet "Terminalveien Øst". 

I henhold til tilgjengelighetsanalysen i opprinnelig trafikkanalyse fra A/S Salten Kartdata er det 161 

000 personer som når Krokdalsmyra innenfor en reisetid på 4 timer med bil (se Figur 18). Dette 

omslutter Mo i Rana og nesten Sandnessjøen i syd, Narvik og deler av Vesteålen i nord samt 

Tärnaby, Storuman og Arvidsjaur i Sverige. 

 
Figur 18: Illustrasjon som viser hvor stort område som når Krokdalsmyra innen 4 timer med bil. 

Kilde: A/S Salten Kartdata, [2]. 

 

I hvilken grad det vil kunne bli kundetilstrømning fra hele dette influensområdet avhenger blandt 

annet av hvilket tilbud som finnes andre steder som Mo i Rana, Bodø, Narvik, Tromsø, Haparanda 

og Umeå. 

Følgende faktorer vurderes som viktige drivere for utviklingen av trafikken til/fra Krokdalsmyra: 

 Handel  

 Transport ved Fauske Postterminal 

 Passasjertrafikk over Fauske jernbanestasjon 
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2.4.1 Handel 

I henholdt til en handelsanalyse for Fauske sentrum, [3], er det spesielt etableringen av Fauske 

Handelspark på Krokdalsmyra i 2010 som har påvirket handelen i Fauske de senere årene, og 

derved trafikken i Terminalveien.  Fauske har generelt sett en positiv dekningsgrad, dvs 

handelen i Fauske trekker til seg handlende kunder også fra nabokommunene og i første 

rekke fra Saltdal og Sørfold kommuner (se Tabell 7). Dekningsgraden er relatert til handel 

per person, så i dette bildet må det også tas med at befolkningsutviklingen i Fauske er 

omtrent stabil mens den i nabokommunene er nedadgående. 

Tabell 7: Dekningsgrader for Fauske og omkringliggende kommuner. (Omsetning per person i 

den enkelte kommune er sammenlignet med omsetningen per person i Nordland fylke) 

Kilde: Omsetningsstastikk fra SSB, bearbeidet av Norconsult. 

Kommune 
Dekningsgrad (fylkesgjennomsnitt) 2013 

2013 2008 

Fauske              113,1 % 112,5 % 

Saltdal 25,3 % - 

Sørfold 26,2 % - 

Steigen 50,0 % - 

Hamarøy 71,8 % - 

Bodø              119,0 % - 

 

I 2008 skjedde ca. 90 % av vareomsetningen i Fauske sentrum og ca. 10 % utenfor sentrum.  I 

2013 hadde omsetningen utenfor sentrum økt til ca. 32 %, og tilsvarende sank omsetningen i 

sentrum til 68 %. Forandringen er illustrert i Figur 19. 

 
Figur 19: Fordeling av omsetning i Fauske kommune i og utenfor sentrum i 2008 og 2013. 
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En viktig bidragende faktor til denne forandringen er åpningen av Fauske Handelspark på 

Krokstadmyra i 2010 (se Figur 21), der handelsparken i 2013 stod for ca. 20 % av omsetningen i 

kommunen.  Nedgang i omsetningen i sentrum i perioden 2008 -2013 var på 84 millioner (ca.  

14 %), og har både skjedd i og utenfor Amfisenteret
4
. I samme periode har forbruket per person økt 

med ca. 10 %, hvilket tilsier at den reelle nedgangen for sentrumshandelen har vært større. 

Herav stod Amfi Fauske for 50 % av omsetningen i sentrumsområdet
5
.    

 
Figur 20: Fordeling av omsetning i Fauske kommune i og utenfor sentrum i 2008 og 2013. 

 
Figur 21: Fauske Handelspark på Krokdalsmyra, etablert i 2010.  Like ved er det etablert en større 

byggevareforretning, Byggmakker, som blev åpnet i 2008. Bilde: Google earth.   

 

                                                      
4
 Olav Thon gruppen oppgir i sin kjøpesenterrapport at Amfi Fauske omsatte for 276 mill. i 2009 og 248 mill. i 2013: Fra 2012-2013 gikk 

omsetningen ned med 7 %. 
5
 Olav Thon Gruppen oppgir at omsetningen i Amfisenteret var 248 mill. i 2013. http://www.olt.no/Virksomheten/Kjopesenter/  
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Fauske kommune hadde som vist i Tabell 7 om lag samme dekningsgrad i 2013 (113,1 %) som i 

2008 (112,5 %). Det vil si at nye handelsetableringer som Fauske Handelspark i liten grad 

har ført til økt omsetning for kommunen som helhet, men heller bidratt til en 

omstrukturering av handelen hvor en større andel av handelen nå foregår utenfor 

sentrumsområdet.  

Etablering av nye store handelsenheter vil påvirke trafikkmengde og trafikkmønster i et område.  Vi 

vurderer at de etableringer som har påvirket trafikken i Terminalveien mest er:   

 Byggmakker (2008) 

 Fauske Handelspark (2010) 

 Rema1000 Krokdalsmyra (åpnet 19. februar 2015) 

Effekten av Rema1000 er foreløpig ikke målt. 

2.4.2 Transport ved Fauske Postterminal   

Den ukentlige trafikken til og fra Fauske postterminal for de siste tre årene er vist i Figur 22 og 

Figur 23. I Figur 24 vises en oversikt over den årlige trafikken til postterminalen i perioden 1999-

2014.  

I Figur 22 er det vist en markant økning i uke 40 år 2013.  Dette har sammenheng med at 

Godsbåten TeGe fra Bodø ble nedlagt, og godsstrømmen forflyttet seg mot Fauske.  Dette ga en 

økning fra ca 30 TEU
6
 ukentlig til ca 90 TEU ukentlig.   

 
Figur 22.  Ukentlig antall sendt og mottatt TEU3 Fauske postterminal 2013-2014. Datakilde: 

RailCombi AS.   

                                                      
6
 En TEU er en standard 20 fots container som brukes som enhet for beregning av transportmengde. En semitrailer regnes f.eks. som 2 

TEU. 
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I Figur 23 er det vist hvordan økningen fortsetter på et noe høyere nivå i 2015, og nå ligger på ca. 

100 TEU pr uke.  Dette tilsvarer 50 semitrailere pr uke eller ca. 10 pr virkedag.  

 
Figur 23.  Ukentlig antall sendt og mottatt TEU Fauske postterminal 2014-hittil 2015. Datakilde: 

NorCargo.   

 

Fra Figur 24 fremgår det at antall TEU totalt i perioden 1999-2014 økte med ca 120 %.  Den 

sterkeste økningen har skjedd i perioden 2010 – 2014 der økningen var på ca. 80 % - tilsvarende 

en økning på 20% / år. Det totale antall containere i 2014 var på 24.064 TEU, hvilket tilsvarer i snitt 

463 TEU pr uke. Dette tilsvarer ca. 230 semitrailere pr uke eller ca. 46 semitrailere pr virkedag.   

 
Figur 24.  Totalt antall TEU (sendt og mottastt) over Fauske postterminal 1999-2014. Datakilde: 

RailCombi.   

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Postnord Fauske (ankommet)

2014 2015

Fauske
Antall sendt og mottatt TEU

10950
10203 10300

10662 10909

13165 13101

14082
14492

15464

13865
13341

14852

17263

18485

24064

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fauske
Antall sendt og mottatt TEU



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.: 01 

Områderegulering Terminalveien Øst | Supplerende trafikkanalyse Revisjon: 01 

 

x:\nor\oppdrag\bodø\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\56 terminalveien øst\supplerende trafikkanalyse - 

norconsult, sandvika\2015-11-09 supplerende trafikkanalyse terminalveien øst.docx 

2015-11-09 | Side 30 av 55 

 

I Figur 25 er det vist en oversikt over leveranser av containere (TEU) til Fauske postterminal fordelt 

per leverandør.  PostNord og Bring har den klart største økningen, der Bring siden år 2007 har ca. 

5-doblet antall containere levert til Fauske.  Dette avspeiler noe av den kraftige veksten innen 

netthandel i de senere årene, der det i 2013 og i 2014 har vært en årlig vekstøkning innen 

netthandel på 13-15 %. 

 
Figur 25.  Oversikt over de viktigste leverandører over Fauske postterminal 2006-2015.  

Datakilde: RailCombi.   

2.4.3 Passasjertrafikk over Fauske jernbanestasjon   

Saltenpendelen (Bodø – Rognan) har hatt en tydelig økning i passasjerantallet i løpet av de siste 

årene, hvilket er vist i Tabell 8. Økningen i antall reiser med lokaltog Bodø – Rognan i perioden 

2011-2014 er 12.300 reiser eller ca. 16 %.  Dette tilsvarer en årlig vekst på ca. 4 % pr år.    

Tabell 8: Antall reisende Bodø-Rognan.  Kilde: Nordlandsbanen. NSB Riks.   

År 2011 2012 2013 2014 

Antall reiser Bodø-Rognan 77.500 82.000 84.700 89.800 

 

Antall på/avstigende til/fra lokaltogene på Fauske stasjon har også økt i de senere årene, hvilket er 

vist i Tabell 9.  Antall på/avstigende passasjerer har i perioden 2012-2014 økt med 5.408 eller ca. 

11 %. Dette tilsvarer en årlig vekst på ca. 3,5 % pr år. Samtidig ser vi at antall på/avstigende på 

Fauske stasjon fra fjerntogtrafikken går ned. 

Tabell 9: Antall på/avstigende passasjerer Fauske stasjon fra lokaltog. Kilde: Nordlandsbanen.  

NSB Riks. 

År 2012 2013 2014 

På/avstigende Fauske stasjon (lokaltog) 51.184 52.596 56.592 
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Økningen i lokaltogtrafikken må sees i sammenheng med pendlingen mellom Fauske og Bodø.  En 

pendler er en sysselsatt som krysser minst en kommunegrense mellom bosted og arbeidssted. I 

Tabell 10 er det vist antallet pendlende mellom Salten kommunene.  Det vil i tillegg til disse tallene 

være sysselsatte som arbeider i andre kommuner og på kontinentalsokkelen, i handelsflåten med 

videre, men disse er ikke tatt med i tabellen.   

Fra tabellen fremgår det at pendling med utgangspunkt i Fauske kommune i hovedsak skjer fra/til 

kommunene Bodø, Saltdal og Sørfold.  I 2012 hadde Fauske 1.043 sysselsatte som pendlet ut av 

Fauske, mens 526 pendlet inn til Fauske.  

Tabell 10: Antallet pendlende i Saltenkommunene 2012. Kilde: SSB.    

 

Antall pendlere både inn og ut av Fauske er stigende (se Figur 26).  Dette innebærer at regionen 

blir større – også handelsmessig – ved at et økende antall personer vil velge å handle undervegs 

mellom arbeidsplass og hjemsted.  

 
Figur 26.  Antall innpendlere og utpendlere til/fra Fauske til/fra andre Saltenkommuner.  

Datakilde: SSB 03321 - bearbeidet av Norconsult AS.   

 

 

 

 

 

År:  2012 Sysselsatte personer etter bosted:

Sysselsatte personer 

etter arbeidssted:  1804 Bodø 1837 Meløy 1838 Gildeskål 1839 Beiarn 1840 Saltdal 1841 Fauske 1845 Sørfold 1848 Steigen 1849 Hábmer Hamarøy Sum innpendlere:  

1804 Bodø 24 190 84 134 81 124 641 52 73 37

1837 Meløy 46 2 626 80 5 9 25 4 1 1

1838 Gildeskål 46 31 682 6 2 1 1 1 0

1839 Beiarn 32 5 11 381 7 5 2 8 0

1840 Saltdal 43 3 0 6 1 861 88 11 1 0

1841 Fauske 168 8 4 7 153 3 272 169 13 4 526

1845 Sørfold 7 0 1 1 6 278 588 1 2

1848 Steigen 18 0 1 0 1 2 3 1 006 43

1849 Hábmer Hamarøy 13 0 0 0 5 3 19 36 671

Sum utpendlere:  1 043
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2.4.4 Konklusjon 

Trafikkøkningen som har funnet sted i Jernbanegata og Terminalveien E6 kan forklares ut fra fire 

faktorer:   

1. Handel.   En «trinnvis» økning som avspeiler nyetableringer i området.   

2. Økt trafikk over Postterminalen – spesielt som en følge av økt netthandel. 

3. Økt trafikk med lokaltog – spesielt Saltenpendelen – på grunn av økt pendling. 

4. Generell trafikkøkning.  Denne økningen regnes ikke som spesielt betydelig i og med at 

folketallsøkningen i Fauske kommune er omkring 0 og negativ i nabokommunene Saltdal 

og Sørfold.    

Etableringen av Handelsparken i 2010 medførte ikke en spesielt stor økning i Fauske samlet sett, 

men snarere en forskyving av handelsvirksomhet fra Fauske sentrum og opp mot Krokdalsmyra / 

Terminalveien.  Fauske har «brukt opp» en stor del av handelsoverskuddet i nabokommunene slik 

at vekst i handel i Fauske stort sett er et resultat av generell etterspørselsøkning. Det kan forventes 

at nyetableringer på Krokdalsmyra bare i begrenset grad vil generere «ny» handel i Fauske, men 

det vil skje en tydeligere forskyving av virksomheten innad i Fauske. 

Den generelle trafikkutviklingen ved Krokdalsmyra knyttet til eksisterende virksomheter og 

arealer vil med bakgrunn av konklusjon ovenfor ikke tas hensyn til når konsekvensene av 

utbygd planområde beskrives for influensområdet vist i Figur 18 (ref. Kapitel 3.4). 
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3 Fremtidig situasjon 

3.1 UTBYGGINGSALTERNATIVER 

Fauske kommune har definert alternativene for utvikling av næringsvirksomhet i planområdet, 

utnyttelsesgrad og fordeling av andeler med forretning, kontor og industri. 

Følgende utbyggingsalternativ er aktuelle for planområdet: 

 Alternativ 0: Ingen utbygging (dagens situasjon opprettholdes) 

 Alternativ 1: Utbygging av forretning, kontor og industri, med 3 000 m
2
 forretning 

 Alternativ 2: Utbygging av forretning, kontor og industri, med 15 000 m
2
 forretning 

Planområdets planlagte utforming er vist Figur 27. Totalt areal av utbyggingsformålet er 100 404 

m
2
. Utnyttelsesgraden er av kommunen satt 65 % BYA, der parkering er inkludert og der det også 

er åpent for at bebyggelsen kan føres opp i to etasjer. Disse forutsetningene gir et maksimalt 

bruksareal på cirka 130 525 m
2
, inkludert nødvendig parkering.  

I planforslaget legges det opp til at Holtanveien transformeres til gang- og sykkelvei på strekningen 

sør for planområdet, med unntak av en kort strekning nærmest krysset med Terminalveien. 

Biltrafikken som går på Holtanveien i dag får ny forbindelse gjennom planområdet. Det forutsettes 

at dette kun gjelder i utbyggingsalternativ 1 og 2, og at dagens trafikksystem opprettholdes i 

utbyggingsalternativ 0. 

 
Figur 27: Planområdets planlagte utforming. Bilde: A/S Salten Kartdata, [2]. 
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Utbyggingen av planområdet er stor og det antas derfor at det vil ta vesentlig mer enn 20 år 

før hele tomten kan påregnes å være utbygd. Det må derfor påregnes at det er etablert et 

nytt hovedveisystem i Fauske (E6 og Rv80) før utbyggingen er ferdigstilt. Med et nytt 

hovedveisystem vil trafikken fordele seg slik at belastningene blir lavere på det som i 

dagens situasjon er E6 og Rv80. Dette vil redusere kapasitetsutnyttelsen og gi rom for 

blandt annet andre kryssløsninger. Den etterfølgende analysen er imidlertid basert på 

eksisterende veinett. 

3.2 TURPRODUKSJON 

Beregning av ny turproduksjon til/fra planlagte virksomheter er gjort med bakgrunn i 

normtallmetoden som er beskrevet i Statens vegvesens håndbok «V713 Trafikkberegninger», [4]. I 

henhold til håndboken beregnes den forventede turproduksjonen å være: 

 Bolig – 3,5 bilturer pr. bolig og virkedøgn 

 Forretning – 45 bilturer pr. 100 m
2
 og virkedøgn 

 Kontor – 8 bilturer pr. 100 m
2 
og virkedøgn 

 Industri – 3,5 bilturer pr. 100 m
2
 og virkedøgn 

På grunn av vareutvalg og regionalt kundegrunnlag er hoveddelen av handelsvirksomheten på 

Krokdalsmyra bilbasert. Eksisterende virksomheter tilbyr i dag også både hjemkjøring og utlån av 

tilhenger da mange av kundene ikke har mulighet til å få med seg så store varer. Kravet til 

parkering for planområdet er av kommunen satt til1 parkeringsplass pr 100 m
2
 bruksareal, der hver 

parkeringsplass krever ca. 18 m
2
. 

3.2.1 Utbyggingsalternativ 0 

En utbygging som forventes å påvirke trafikksituasjonen på Krokdalsmyra i en fremtidig situasjon, 

er utbygging av boligområdet Hauanbakken, sør for planområdet (se Figur 28). Området er under 

utbygging og det legges til rette for ca. 70 boliger i konsentrert boligbebyggelse i inntil 2 etg. med 

tilhørende veisystem, lekearealer og friområder, [5], [6]. Området har adkomst fra krysset 

Terminalveien x Holtanveien.  

 
Figur 28: Reguleringsplan for boligområdet Hauanbakken. Kilde: Kommunekart.com. 

Planområdet 
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Trafikkgenereringen som følger av utbyggingsalternativ 0 med utbygd Hauanbakken er beregnet i 

Tabell 11. 

Tabell 11: Utbyggingsarealer og forventet trafikkgenerering med utbyggingsalternativ 0. 

Arealtype  Antall boliger
 
 Antall 

bilturer per 

bolig  

Totalt antall bilturer 

VDT
7 

ÅDT
8
 Makstimes-

trafikk
9 

Bolig 70 3,5 245 221 22 

Totalt      22 

Den totale trafikkøkningen med utbyggingsalternativ 0 er beregnet å bli ca. 20 bilturer i makstimen. 

3.2.2 Utbyggingsalternativ 1 

Trafikkgenereringen som følger av utbyggingsalternativ 1 er beregnet i Tabell 12. 

Tabell 12: Utbyggingsarealer og forventet trafikkgenerering med utbyggingsalternativ 1. 

Arealtype  Totalt areal m
2 
 Antall 

bilturer per 

100 m
2
  

Totalt antall bilturer 

VDT
 

ÅDT Makstimes-

trafikk
 

Forretning 3 000 45 1 350 1 215 122 

Kontor 53 700 8 4 296 3 866 387 

Industri 53 700 3,5 1 880 1 692 169 

Parkering 20 125 - - - - 

Totalt 130 525     678 

Den totale trafikkøkningen med utbyggingsalternativ 1 er beregnet å bli ca. 680 bilturer i 

makstimen. 

 

 

 

 

                                                      
7
 VDT = virkedøgstrafikk. Bilturproduskjonen per virkedag, dvs. mandag-fredag. 

8
 ÅDT = årsdøgnstrafikk. Gjennomsnittlig biltursproduksjon sett over årets alle dager. Beregnes i dette tilfellet noe forenklet som VDT 

multiplisert med en faktor på 0,9, hvor man ved denne faktoren tar høyde for noe redusert bilturproduksjon i helgedagene. 
9
 Hvor mye av trafikkøkningen som produseres i makstimen kan i henhold til Statens vegvesens håndbok «V713 Trafikkberegninger», 

[3], beregnes til omtrent 10 % av ÅDT. Denne prosentsatsen er veldig generell og tar ikke hensyn til at bilturene fordeler seg litt 
forskjellige over døgnet avhengig av virksomheten som gir opphav til bilturene. For boliger og kontor er bilturproduksjonen sannsynlig 
mer konsentrert til for- og ettermiddagsrushet mens bilturene som er knyttet til handel sannsynlig er mer spredt over flere timer. 
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3.2.3 Utbyggingsalternativ 2 

Trafikkgenereringen som følger av utbyggingsalternativ 2 er beregnet i Tabell 13. 

Tabell 13: Utbyggingsarealer og forventet trafikkgenerering med utbyggingsalternativ 2.  

Arealtype  Totalt areal m
2
  Antall 

bilturer per 

100 m
2
 

Totalt antall bilturer 

VDT
 

ÅDT Makstimes-

trafikk
 

Forretning 15 000 45 6 750 6 075 608 

Kontor
 

47 800 8 3 824 3 442 344 

Industri 47 800 3,5 1 673 1 506 151 

Parkering 19 925 - - - - 

Totalt 130 525    1 103 

Den totale trafikkøkningen med utbyggingsalternativ 2 er beregnet å bli ca. 1100 bilturer i 

makstimen. 

3.2.4 Retningsfordelinger og adkomster 

Den nygenererte trafikken antas i ettermiddagsrush å fordele seg som vist i Tabell 14. 

Tabell 14: Retningsfordelinger for generert trafikk i ettermiddagsrush.  

Arealbruksformål Retningsfordeling 

Til Fra 

Bolig 80 % 20 % 

Forretning 50 % 50 % 

Kontor 20 % 80 % 

Industri 20 % 80 % 
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Med bakgrunn i retningsfordelingene i Tabell 14 er trafikkøkningen beregnet å bli som vist i Tabell 

15. 

Tabell 15: Trafikkfordeling i ettermiddagsrush, beregnet utfra trafikkmengdene i de forskjellige 

utbyggingsalternativene og retningsfordelingene i Tabell 14.  

Utbyggingsalternativ Arealbruksformål Antall biler i 

ettermiddagsrush 

fordelt på retning 

Totalt Til Fra 

0 Bolig 22 18 4 

Totalt 22 18 4 

1 Forretning 122 61 61 

Kontor 387 77 310 

Industri 169 34 135 

Totalt
10

 678 172 506 

2 Forretning 608 304 304 

Kontor 344 69 275 

Industri 151 30 121 

Totalt
10 

1103 403 700 

 

3.2.5 Fordeling av ny trafikk 

Utleggingen av trafikk i vegnettet gjøres med utgangspunkt i trafikkgrunnlaget for dagens situasjon. 

For å forenkle beregningene antas det at all trafikk til og fra planområdet har adkomst fra 

Terminalveien, og at trafikken fordeler seg proporsjonalt med dagens svingebevegelser i kryssene 

og retningsfordelingen på veiene. I utbyggingsalternativ 1 og 2 får dagens trafikk på Holtanveien 

imidlertid ny forbindelse gjennom planområdet, med ny adkomst fra krysset Terminalveien x 

Fauske Handelspark x Planområdet. 

Oversikt over dagens og fremtidige trafikkmengder i makstimen i de fem kryssene (TP 1 til TP 5 i 

Figur 7) er vist i Vedlegg 1. En oppsummering av den beregnete totale trafikkmengden i de enkelte 

kryssene i de forskjellige utbyggingsalternativene, er vist i Tabell 16. 

Fordelingen av generert trafikk i utbyggingsalternativene er lagt sammen med dagens 

trafikkmengder (2015-tall), der trafikkgrunnlaget i de enkelte kryssene baserer seg på tellinger fra 

forskjellige år og dager. Dette innebærer at trafikkmengdene i de enkelte kryssene ikke er 

kompatible, men det vurderes å være uproblematisk for denne analysen. 

 

 

 

                                                      
10

 Viser kun trafikkøkningen fra planområdet. Trafikken fra utbygd Hauanbakken (ref. utbyggingsalternativ 0) kommer i tillegg.   
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Tabell 16: Oppsummering av trafikkbelastningen i de fem tellepunktene for forskjellige 

utbyggingsalternativer. Trafikkbelastningen for kryssene er vist som totalt antall kjøretøy 

som passerer krysset i makstimen. 

 TP 1 TP 2
 

TP 3
11

 TP 4
11 

TP 5 

Dagens situasjon 831 600 473 264 641 

Utbyggingsalternativ 0 838 608 488 286 648 

Utbyggingsalternativ 1
12

 1060 842 1175 489 852 

Utbyggingsalternativ 2
12 

1202 992 1600 610 970 

 

3.3 KAPASITETSUTNYTTELSE I KRITISKE KRYSS 

Det er gjennomført kapasitetsberegninger for de fem kryssene vist i Figur 7, basert på 

trafikkmengdene som forventes i utbyggingsalternativ 2. Utbyggingsalternativ 2 velges da det er 

det alternativet som vil gi størst kryssbelastninger.  

Samme forutsetninger som i kapittel 2.3 er benyttet. Det er også benyttet samme prosentandel for 

tungtrafikk beregnet fra dagens trafikktellinger. For nye svingebevegelser tilknyttet ny arm til/fra 

planområdet er det forutsatt en tungtrafikkandel på 5 %. 

3.3.1 TP1: Kryss E6 x Terminalveien 

Geometri identisk med dagens situasjon er forutsatt. 

Tabell 17: Beregningsresultater ettermiddagsrush E6 Follaveien x Terminalveien i fremtidig 

situasjon med utbyggingsalternativ 2. 

E
tt

e
rm

id
d

a
g

s
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 

  
 

                                                      
11

 Krysset er i utbyggingsalternativ 1 og 2 korrigert for at dagens trafikk på Holtanveien får ny forbindelse gjennom planområdet, med ny 
adkomst fra krysset Terminalveien x Fauske Handelspark x Planområdet. 
12

 Inkludert utbygging av boligområdet Hauanbakken, sør for planområdet (ref. utbyggingsalternativ 0). 
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3.3.2 TP 2: Kryss Terminalveien x Byggmakker/Rema 1000 

Geometri identisk med dagens situasjon er forutsatt. 

 

Tabell 18: Beregningsresultater ettermiddagsrush E6 Follaveien x Terminalveien i fremtidig 

situasjon med utbyggingsalternativ 2. 

E
tt

e
rm

id
d

a
g

s
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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3.3.3 TP 3 a: Kryss Terminalveien x Fauske Handelspark x Planområdet, X-kryss 

 
Figur 29: Prinsippskisse for E6 Terminalveien x Fauske Handelspark x Planområdet slik det er 

modellert i SIDRA, X-kryss. 

 

Det er lagt til grunn gangkryssinger i plan over alle fire armer i krysset. Da det ikke vites noe om 

antall fotgjengere som krysser, er det benyttet standardverdi på 50 kryssende fotgjengere per arm 

per time. 

  



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.: 01 

Områderegulering Terminalveien Øst | Supplerende trafikkanalyse Revisjon: 01 

 

x:\nor\oppdrag\bodø\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\56 terminalveien øst\supplerende trafikkanalyse - 

norconsult, sandvika\2015-11-09 supplerende trafikkanalyse terminalveien øst.docx 

2015-11-09 | Side 41 av 55 

 

Tabell 19: Beregningsresultater ettermiddagsrush E6 Terminalveien x Fauske Handelspark x 

Planområdet i fremtidig situasjon med utbyggingsalternativ 2, T-kryss. 
E

tt
e
rm

id
d

a
g

s
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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3.3.4 TP 3 b: Kryss Terminalveien x Fauske Handelspark x Planområdet, 

rundkjøring 

 

Figur 30 Prinsippskisse for E6 Terminalveien x Fauske Handelspark x Planområdet slik det er 

modellert i SIDRA, rundkjøring.  

 

Det er lagt til grunn gangkryssinger i plan over alle fire armer i krysset. Da det ikke vites noe om 

antall fotgjengere som krysser, er det benyttet standardverdi på 50 kryssende fotgjengere per arm 

per time. 
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Tabell 20 Beregningsresultater ettermiddagsrush E6 Terminalveien x Fauske Handelspark x 

Planområdet i fremtidig situasjon med utbyggingsalternativ 2, rundkjøring. 
E

tt
e
rm

id
d

a
g

s
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 

  

 

  



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.: 01 

Områderegulering Terminalveien Øst | Supplerende trafikkanalyse Revisjon: 01 

 

x:\nor\oppdrag\bodø\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\56 terminalveien øst\supplerende trafikkanalyse - 

norconsult, sandvika\2015-11-09 supplerende trafikkanalyse terminalveien øst.docx 

2015-11-09 | Side 44 av 55 

 

 

3.3.5 TP 4: Kryss Terminalveien x Holtanveien 

 

Figur 31 Prinsippskisse for Terminalveien x Holtanveien slik det er modellert i SIDRA. 

 

Det er lagt til grunn gangkryssinger i plan over Holtanveien. Da det ikke vites noe om antall 

fotgjengere som krysser, er det benyttet standardverdi på 50 kryssende fotgjengere per arm per 

time. 
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Tabell 21: Beregningsresultater ettermiddagsrush Terminalveien x Holtanveien i fremtidig 

situasjon med utbyggingsalternativ 2. 
E

tt
e
rm

id
d

a
g

s
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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3.3.6 TP 5: Kryss Grønåsveien x Bremsebakken 

Geometri identisk med dagens situasjon er forutsatt. 

Tabell 22: Beregningsresultater ettermiddagsrush Grønåsveien x Bremsebakken i fremtidig 

situasjon med utbyggingsalternativ 2. 

E
tt

e
rm

id
d

a
g

s
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

 
 

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 

  

 

3.3.7 Oppsummering av beregningsresultater 

Beregningsresultatene viser tilfredsstillende trafikkavvikling i ettermiddagsrushet i 

kryssene E6 x Terminalveien, Terminalveien x Byggmakker/Rema 1000, Terminalveien x 

Holtanveien og Grønåsveien x Bremsebakken med de forutsatte trafikktallene. Det er 

kapasitetsreserve i alle disse kryssene. 

I krysset Terminalveien x Fauske Handelspark x Planområdet er det i ettermiddagsrushet 

beregnet en belastningsgrad på 0,91 i armen tilknyttet planområdet. I denne armen er 

trafikken størst, og trafikk inn i krysset har vikeplikt for trafikk på Terminalveien. Kølengden 

(95 % - persentilen) er i ettermiddagsrushet beregnet å være i overkant av 160 meter og 

gjennomsnittlig forsinkelse på ca. 30 sekunder. Selv om beregnet belastningsgrad ligger i 

overkant av hva som generelt ansees som tilfredsstillende, viser beregningsresultatene 
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tilfredsstillende avvikling i de øvrige armene i krysset. På hovedveien (Terminalveien), som 

har forkjørsrett, er belastningsgraden bare 0,2. Selv om det er noe spesielt at veiarmen med 

størst trafikkmengden har vikeplikt i krysset, er armen til planområdet hovedsakelige en 

adkomstvei, med trafikk hovedsakelige fra planområdet. Forsinkelser på adkomstveien vil 

derfor i liten grad påvirke trafikkavviklingen på det øvrige veinettet, og krysset vurderes 

derfor å gi akseptabel kapasitet og trafikkavvikling selv med full utbygging.  

Av hensyn til trafikksikkerheten bør det imidlertid vurderes å bygge rundkjøring i krysset 

Terminalveien x Fauske Handelspark x Planområdet, da rundkjøring har lavere 

ulykkefrekvens enn X-kryss, [7]. Ved bruk av rundkjøring er det i ettermiddagsrushet 

beregnet en belastningsgrad på 0,69 i armen tilknyttet planområdet, en kølengde (95 % - 

persentilen) på ca. 60 meter og gjennomsnittlig forsinkelse på ca. 14 sekunder. 

 

3.4 KONSEKVENSER FOR INFLUENSOMRÅDET 

I dette kapitel vurderes hvilke konsekvenser et fullt utbygd planområde vil få for et influensområde 

på fire timers kjørevei fra planområdet. Et slikt influensområde er tidligere vist i Figur 18.   

I Figur 32 sammenlignes dagens ÅDT-tall (2014-tall) med estimerte fremtidige trafikkmengder på 

hovedveinettet. De fremtidige trafikkmengdene er estimert utfra den beregnede trafikkøkningen på 

E6, Terminalveien og Jernbanegata som kommer av fullt utbygd planområde i utbyggingsalternativ 

2. 

Som vist i figuren forventes utbyggingen av planområdet å gi størst konsekvenser for 

Terminalveien og E6 sørover fra krysset med Terminalveien. Lengre bort fra 

utbyggingsområdet reduseres effekten av utbyggingen. Som tidligere nevnt dreier det seg om 

en stor utbygging som sannsynlig vil pågå under vesentlig mer enn 20 år. I løpet av denne 

tidsperioden forventes det at det vil bli bygget et nytt hovedveisystem forbi Fauske (E6 og Rv80) 

som vil fordele trafikken på en annen og bedre måte enn i dag, og dermed redusere effekten av en 

slik utbygging. Det foreligger en vedtatt plan for omlegging av E6, [8], men det er ikke satt en 

tidsplan for gjennomføring av dette. 

I direktiv til Vegdirektoratet datert 19.12.2014, [9], gir Samferserdselsdepartementet føringer for 

bygging av hovedveier som styrker resonnementet ovenfor om behov for fremtidig omlegging av 

E6. Føringene kan oppsummeres i: 

1. På hovedveier skal det som hovedregel ikke anlegges rundkjøringer. 

2. Hovedveier skal i største mulige grad bygges utenom byer og tettsteder.  

3. Dersom hovedvei skal gå gjennom lokalsamfunn, må farten av trafikksikkerhetshensyn 

senkes, og tiltak for å sikre tilrådelig fart gjennomføres. 
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Figur 32: Dagens ÅDT-tall (2014-tall, sorte tall) og estimerte fremtidige ÅDT-tall (røde tall) på det 

overordnete veinettet. Datakilde, sorte tall: Statens vegvesen. Kartgrunnlag: 1881. 

 

Utenfor kartutsnittet vil den relative økningen i trafikken være mindre. Jo lenger unna 

Fauske man kommer vil både den relative og absolutte økningen i trafikken bli mindre og 

mindre. Det forventes å være vanskelig å måle eller registrere endringer i trafikkmengder på 

veinettet på grunn av utbygging innen planområdet når kjøreavstanden fra Fauske 

overskrider 1 t og 15 min. På grunn av det begrensede hjemmemarkedet i Fauske synes det 

vanskelig å tenke seg etableringer som har en slik attraksjon at de kan "måle seg" med 

Tromsø, Haparanda/Torneå og Umeå. Det vurderes derfor som mindre sannsynlig at 

influensområdet til utbyggingsområdet vil strekke seg utenfor det som har 3 timers kjøretid 

fra Fauske. 
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4 Vurdering av mulige tiltak 

4.1 SAMMENHENGENDE GANG- OG SYKKELVEI 

Det er en målsetting i Fauske kommune at flest mulige trafikanter velger gange eller sykkel evt. 

buss som transportmidler. Det er et stort potensial i å legge bedre til rette for gående og syklister 

som i dette området i stor grad må gå/sykle i kjørefeltet sammen med bilene. For Fauske som 

folkehelsekommune har tilrettelagte gang- og sykkelforbindelser stor verdi for å nå målsetningen 

om en mer fysisk aktiv hverdag. 

Som vist i Figur 33 er dagens fortau og gang- og sykkelveinett relativt vel utbygget, men er ikke 

sammenhengende og har varierende standard. Det er godt utbygd gang- og sykkelvei langs E6 

(vestsiden) frem til Fauske Lysverk som ligger ca. 200 meter sør for kryss E6/Terminalveien, men 

videre nordover mangler dette. Tidligere manglet det gang- og sykkelvei også langs Terminalveien 

og Grønåsveien. Det er i dag bygget et 3 meter bredt fortau langs Grønåsveien (østsiden) frem til 

krysset mellom Terminalveien og Holtanveien, men nord for krysset mangler det fortsatt gang- og 

sykkelvei. 

På grunn av problemer med tidligere kryssinger av jernbanesporene har Jernbaneverket laget en 

planundergang fra Eiaveien til Sildreveien. Det er kort avstand til sentrum og med den nye 

planundergangen for jernbanen er det gode gang- og sykkelveiforbindelser til jernbanestasjon og 

sentrum. Planundergangen har imidlertid foreløpig ikke god tilknytning til det øvrige gang- og 

sykkelveinettet. 
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Figur 33: Eksisterende fortau, gang- og sykkelveinett i planområdets nærområde markert med 

gult. Kilde: A/S Salten Kartdata-redigert. 

I forbindelse med ny skolestruktur, er Terminalveien en del av den nye skoleveisystsmet i Fauske 

og det er derfor aktuelt å bygge gang- og sykkelvei langs veiens nordside. I henhold til Statens 

vegvesens håndbok N100, [1], bør det etableres langsgående gang- og sykkelvei når:  

 Gjennomsnittlig trafikk (ÅDT) er over 1000 kjt./døgn. 

 Potensialet for gående og syklende overstiger 50 i døgnet eller strekningen defineres som 

skolevei.  

 For trafikkmengder større enn 6000 kjt./døgn bør det dessuten etableres planskilt kryssing 

eller signalregulering ved kryssing i plan.  

Utbyggingen av planområdet og den forventede trafikkøkningen langs Terminalveien som 

følger av denne, tilsier et behov for å fullfølge gang- og sykkelveien langs Terminalveiens 

nordside fra krysset med Holtanveien og nordover til E6. Det er også behov for å forbedre 

oppmerkingen og skiltingen der gang- og sykkelveien krysser veier, slik at gang- og 

sykkelveien blir gjennomgående i alle kryssene. Det kan også være behov for lokale 

ombygginger i tilknytning til kryssene. 

Undersøkelser tyder på at gang- og sykkeltrafikken øker når det er bygget gang- og sykkelvei, men 

dette kan samtidig føre til økt trafikk på usikrede kryssingssteder. Gang- og sykkelvei i egen trasé 

kan også gi mer direkte ruter og dermed redusere reisetiden. Generelt gir separasjon av biler og 

sykler økt opplevd trygghet for ulykker, [7]. 

 Fauske Lysverk

Planområdet 

'Terminalveien Øst' 

 Planundergang
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Gang- og sykkelvei anbefales lagt mest mulig sammenhengende på samme side av veien, på den 

siden av veien som har størst aktivitet. Hvis gang- og sykkelveien må bytte side, bør 

kryssingsstedet vurderes nøye med tanke på siktforhold, fartsnivå og naturlig kryssingsbehov, [10]. 

Med bakgrunn i planområdets størrelse ved full utbygging anbefales det at gang- og 

sykkelveien langs Terminalveien legges til østsiden slik at den blir en forlengelse av dagens 

fortau langs Grønåsveien. Alternativt bør kryssingsstedet legges til krysset Terminalveien x 

Holtanveien. I planforslaget er det lagt opp til en videreføring av dagens gang- og sykkelvei 

nordover fra krysset med Holtanveien til E6, hvilket er i tråd med denne anbefalingen (se Figur 34). 

 
Figur 34: Plankart som viser planforslagets veisystem, gang- og sykkelsystem (inkludert 

videreføring av dagens gang- og sykkelvei nordover fra krysset med Holtanveien til E6) 

og ny bussholdeplass ved Fauske Handelspark. 

 

Valg av løsning og bredde på gang- og sykkelveien avhenger av antall gående og syklende per 

time. Der det er mange gående og syklende er det hensiktsmessig å skille disse to gruppene. 

Fortau gir i det tilfelle bedre fremkommelighet og færre konflikter mellom gående og syklende enn 

en gang- og sykkelvei med kombinert gang- og sykkeltrafikk. Sykkelveier med potensial for mer 

enn 15 gående i maksimaltimen, skal ha eget fortau for gående, [10]. Da virksomhetene på 

Krokdalsmyra hovedsakelige er bilbasert vurderes det ikke å være behov for en egen sykkelvei.  

Det vurderes som tilstrekkelig med en gang- og sykkelvei med tverrprofil som vist i  

Figur 35, med totalbredde inkludert skulder på 3,0 til 4,0 meter. Transportsyklistene 

forventes å benytte kjørebanen. 

Planområdet 'Terminalveien Øst' 

Byggmakker/

Rema 1000 

Fauske 

Handelspark 

TEGNFORKLARING 

Bussholdeplass 
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Figur 35: Tverrsnitt for gang- og sykkelvei (mål i m). Kilde: Statens vegvesen, [1]. 

Det er viktig å sørge før bra plassering av gangfelt, forslagsvis i nærheten av kryss for å øke 

lesbarheten. I forbindelse med utbyggingen av planområdet vurderes det som aktuelt å 

etablere gangkryssing over Terminalveien, både ved adkomstkrysset til planområdet og 

handelsparken, og ved krysset med Holtanveien. Det anbefales også å etablere en 

gangforbindelse over E6 som knytter gang- og sykkelveien langs E6 med den nye gang- og 

sykkelveien langs Terminalveien. Eksisterende gang- og sykkelvei langs E6 forutsettes 

videreført nordover til krysset med Terminalveien. Gangforbindelse over E6 til 

Terminalveien bør være planskilt.  

4.2 TILRETTELEGGING FOR FREMTIDIG KOLLEKTIVTRAFIKK 

Kollektivtilbudet på Krokdalsmyra (vist i Figur 36) består i dag av tog og buss, og er relativt 

begrenset. Togtilbudet er tidligere belyst i kapitel 2.4.2. 

Sentrumsbussen går gjennom området med stopp ved Fauske Handelspark. Denne har tre ruter 

med tre avganger hver per dag. Alle rutene har utgangs- og sluttpunkt i sentrum (Amfi). Avgangene 

foregår mellom kl.09.20 og 14.20. Tidene passer altså best for de som ikke har normal arbeidstid 

eller ikke har arbeid, for eksempel pensjonister.  

Nærmeste bussholdeplass langs E6 ligger like nedenfor Exim, men denne er ikke skiltet og ikke 

dimensjonert korrekt etter Statens vegvesens håndbok N100, [1]. Holdeplassen ligger i 

gangavstand (ca. 800 m) fra virksomhetene på Krokdalsmyra i det tilfellet man går via 

Eiaveien/Sildreveien og jernbaneverkets undergang mellom disse. Alternativ gangvei er langs E6, 

men det gir ca. 400 m lenger vei å gå. Bussen stopper også uregelmessig ved Fauske Lysverk da 

det er mange skoleelever som har behov for dette, men det er få egnede muligheter for en 

permanent stopp her. 

Bussen stopper dessuten ved jernbanestasjonen og har ca. 10 daglige avganger, men herfra er det 

ca. 1 300 m å gå til Krokdalsmyra. 
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Figur 36: Kollektivtilbudet på Krokdalsmyra i dagens situasjon. Kilde: Ruteopplysningen i 

Nordland, [11]. 

 

I planforslaget er det lagt opp til ny bussholdeplass øst for Fauske Handelspark, med busslommer 

langs Terminalveien (se Figur 34 på s. 51). Den nye bussholdeplassen har en sentral lokalisering i 

forhold til planområdet og vil også kunne betjene Fauske Handelspark, Byggmakker og Rema 

1000.  

 

Planområdet vurderes å ha god lokalisering i forhold til eksisterende og planlagt 

kollektivtilbud (buss og tog). I forbindelse med utbyggingen av planområdet vil 

kundegrunnlaget for bussene øke. Med flere bussavganger fra bussholdeplassen ved 

Fauske Handelspark vil områdets tilgjengelighet bedres og bilbruken reduseres. Nordland 

Fylkeskommune bør løpende vurdere å forbedre bussrutetilbudet i Fauske sentrum 

inkludert Fauske Handelspark. Eksisterende bussholdeplasser bør også skiltes og være godt 

synlige. 

Byggmakker/

Rema 1000 

Fauske 

Handelspark 
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6 Vedlegg 

Vedlegg 1: Beregnede trafikkmengder i dagens og fremtidig situasjon. 
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Trafikkmengder dagens situasjon 
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∑ = 274 

473 

171 

115 

187 

N 

161 

159 

153 

Tellepunkt 3 
Terminalveien x Fauske Handelspark 

MAX REGISTRERT TRAFIKK 
I KRYSSET (4) 

(3) 

(1) 

(5) 

(9) 

(3) 

Trafikkmengder dagens situasjon 
Resultat fra telling  
Torsdag 24.05.2015 
Kl. 15:15-16:15 



(+6) 
193 

Terminalveien 
∑ = 340 

Fauske 
Handelspark 
∑ = 347 

108 

85 

91 

87 

54 

63 

Terminalveien 
∑ = 289 

488 

178 

117 N 

162 

172 

154 

Tellepunkt 3 
Terminalveien x Fauske Handelspark 

Trafikkmengder  
Utbyggingsalternativ 0 
Total trafikk (oransje tall viser trafikkøkningen 
sammenlignet med dagens situasjon) 

(+6) 

(+1) 

(+7) 

(+7) 

(+1) 

(+1) 

(+2) 

(+8) 

(+15) 

(+13) 

(+1) 

(+7) 

(+15) 



Fauske 
Handelspark 
∑ = 579 

Terminalveien 
∑ = 504 

Terminalveien 
∑ = 580 

Planområdet 
∑ = 687 

67 

44 

N 

(+68) 

(+164) 

(+62) 

(+42) 

(+678) 

(+234) 

(+212) 

508 

173 

171 

179 

(+170) 

(+172) 

164 68 
(+232) 

Trafikkmengder  
Utbyggingsalternativ 1 
Total trafikk (Grønne bokser viser nye 
svingebevegelser. Oransje tall viser trafikkøkningen 
på eksisterende trafikkmønster sammenlignet med 
Utbyggingsalternativ 0. Sorte tall viser korrigering 
for flyttet trafikk fra krysset med Holtanveien) 

Tellepunkt 3 
Terminalveien x Fauske Handelspark 

261 

108 

85 

91 

87 

54 

63 

1175 

245 

161 

335 

343 

318 

(+2) 

(+1) 

(+1) 

(+7) 

(+1) 

(+1) 

(+9) 

(+2) 

(+5) 

(+5) 

(+6) 

(+3) 

(+2) 

(+9) 

Trafikk fra  
planområdet 



Planområdet 
∑ = 1112 

Terminalveien 
∑ = 730 

Fauske 
Handelspark 
∑ = 733 

Terminalveien 
∑ = 625 

151 

100 

N 

(+227) 

(+146) 

(+98) 

(+1103) 

(+384) 

(+333) 

702 

239 

236 

410 

(+235) 

(+238) 

227 159 
(+386) 

Tellepunkt 3 
Terminalveien x Fauske Handelspark 

108 

85 

91 

87 

54 

63 

1600 

329 

217 

401 

408 

381 

(+159) 

352 

Trafikkmengder  
Utbyggingsalternativ 2 
Total trafikk (Grønne bokser viser nye 
svingebevegelser. Oransje tall viser trafikkøkningen 
på eksisterende trafikkmønster sammenlignet med 
Utbyggingsalternativ 0. Sorte tall viser flyttet 
trafikk fra krysset med Holtanveien) 

(+2) 

(+1) 

(+1) 

(+7) 

(+1) 

(+1) 

(+9) 

(+2) 

(+5) 

(+5) 

(+6) 

(+3) 

(+2) 

(+9) 

Trafikk fra  
planområdet 



Terminalveien 
∑ =227 

Holtanveien 
∑ = 8 

1 

1 

4 

94 

128 

2 

Tellepunkt 4 
Terminalveien x Holtanveien 

Terminalveien 
∑ = 225 

230 

98 

130 

2 

N 

129 

95 

6 

(0) 

(0) 

(0) 

(4) 

(7) 

(0) 

Trafikkmengder dagens situasjon 
Resultat fra telling  
Fredag 28.10.2011 
Kl. Kl. 15:00-16:00  

MAX REGISTRERT TRAFIKK  
I KRYSSET 



Terminalveien 
∑ = 261 

Holtanveien 
∑ = 9 

1 

1 

5 

108 

147 

2 

Trafikkmengder dagens situasjon 
Oppjustert til 2015-tall 

Terminalveien 
∑ = 258 

264 

113 

149 

2 

N 

148 

109 

7 

(0) 

(0) 

(0) 

(5) 

(8) 

(0) 

Tellepunkt 4 
Terminalveien x Holtanveien 



Terminalveien 
∑ = 276 

Holtanveien 
∑ = 31 

Terminalveien 
∑ = 265 

N 

(+18) 

(+13) 

(+13) 

(+2) 

(+2) 

(+5) 

(+22) 

(+15) 

(+22) 

(+7) 

Trafikkmengder  
Utbyggingsalternativ 0 
Total trafikk (oransje tall viser 
trafikkøkningen sammenlignet med 
dagens situasjon 

Tellepunkt 4 
Terminalveien x Holtanveien 

3 

3 

18 

108 

147 

7 

286 

126 

154 

6 

150 

111 

25 

(+4) 

(+2) 

(+2) 

(+5) 

Trafikk fra  
boligområdet  
Hauanbakken 



Terminalveien 
∑ = 482 

Holtanveien 
∑ = 30 

Terminalveien 
∑ = 466 

N 

(+8) 

(+8) 

(+170) 

(+42) 

(+162) 

(+42) 

(+212) 

(+212) 

(+8) 

(+204) 

Trafikkmengder  
Utbyggingsalternativ 1 
Total trafikk (Oransje tall viser 
trafikkøkningen sammenlignet med 
Utbyggingsalternativ 0. Sorte tall 
viser korrigering for flyttet trafikk til 
krysset med planområdet) 

Tellepunkt 4 
Terminalveien x Holtanveien 

2 

2 

21 

270 

189 

5 

489 

291 

194 

4 

191 

272 

33 

(+162) 

(-2) 

(-1) 

(-1) 

(-1) 

(-7) 

(-9) 

(-5) 

(-2) 

(-3) 

(-2) 

(-6) 

(-5) 

(+42) 

(-9) 

(-1) 

Stengt for 
gjennomkjøring 



Terminalveien 
∑ = 603 

Holtanveien 
∑ = 33 

Terminalveien 
∑ = 584 

N 

(+10) 

(+10) 

(+235) 

(+98) 

(+225) 

(+333) 

(+333) 

(+11) 

(+322) 

Trafikkmengder  
Utbyggingsalternativ 2 
Total trafikk (Oransje tall viser 
trafikkøkningen sammenlignet med 
Utbyggingsalternativ 0. Sorte tall 
viser korrigering for flyttet trafikk til 
krysset med planområdet) 

Tellepunkt 4 
Terminalveien x Holtanveien 

3 

2 

23 

333 

244 

5 

610 

356 

249 

5 

247 

335 

28 

(+1) 

(+1) (+225) 

(-2) 

(-1) 

(-1) 

(-1) 

(-1) 

(-7) 

(-9) 

(-5) 

(-3) 

(-2) 

(-6) 

(-5) 

(+97) 

(+97) 

(-9) 

(-2) 

Stengt for 
gjennomkjøring 



243 38 

102 48 

55 107 

Tellepunkt 5 
Grønåsveien x Bremsebakken 

593 

Trafikkmengder dagens situasjon 
Resultat fra telling 
Mandag 21.05.2012 
Kl. 15:00-16:00 

162 

86 345 

N 

157 155 

281 

MAX REGISTRERT TRAFIKK I KRYSSET 

Grønåsveien 
∑ = 243 

Bremsebakken 
∑ = 443 

Bjørkveien 
∑ = 500 

(2) 

(0) 

(0) (0) 

(0) 

(1) 



263 41 

110 52 

59 116 

641 

175 

93 373 

N 

169 168 

304 

Grønåsveien 
∑ = 262 

Bremsebakken 
∑ = 479 

Bjørkveien 
∑ = 541 

(2) 

(0) 

(0) (0) 

(0) 

(1) 

Trafikkmengder dagens situasjon 
Oppjustert til 2015-tall 

Tellepunkt 5 
Grønåsveien x Bremsebakken 



N 

Trafikkmengder  
Utbyggingsalternativ 0 
Total trafikk (oransje tall viser trafikkøkningen sammenlignet med dagens situasjon) 

(+2) 

(+5) 

(+1) 

(+1) 

(+1) 

(+1) 

(+2) 

(+3) 
(+3) 

(+2) 

(+7) 

(+7) 

(+3) 

(+4) 

Tellepunkt 5 
Grønåsveien x Bremsebakken 

263 42 

113 53 

61 116 

648 

177 

95 376 

174 169 

305 

Grønåsveien 
∑ = 269 

Bremsebakken 
∑ = 482 

Bjørkveien 
∑ = 545 



Grønåsveien 
∑ = 473 

Bremsebakken 
∑ = 568 

Bjørkveien 
∑ = 663 

N 

Trafikkmengder  
Utbyggingsalternativ 1 
Total trafikk (oransje tall viser trafikkøkningen sammenlignet med Utbyggingsalternativ 0) 

(+162) 

(+42) 

(+91) 

(+71) 

(+71) 

(+91) 

(+15) 

(+27) 
(+27) 

(+15) 

(+204) 

(+204) 

(+86) 

(+118) 

Tellepunkt 5 
Grønåsveien x Bremsebakken 

263 113 

140 144 

76 116 

852 

192 

257 403 

216 260 

376 



Grønåsveien 
∑ = 591 

Bremsebakken 
∑ = 615 

Bjørkveien 
∑ = 734 

N 

Trafikkmengder  
Utbyggingsalternativ 2 
Total trafikk (oransje tall viser trafikkøkningen sammenlignet med Utbyggingsalternativ 0) 

(+225) 

(+97) 

(+126) 

(+99) 

(+99) 

(+126) 

(+34) 

(+63) 
(+63) 

(+34) 

(+322) 

(+322) 

(+133) 

(+189) 

Tellepunkt 5 
Grønåsveien x Bremsebakken 

263 141 

176 179 

95 116 

970 

211 

320 439 

271 295 

404 


