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Figur 1: 3D-modell av planområdet og dets nærmeste omgivelser (google.no/maps).
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1. BAKGRUNN
Det er varslet oppstart av arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Grandfjæra øst.
Området er i dag regulert gjennom en områdereguleringsplan, som ble vedtatt av Molde
kommunestyre i 2013. Figur 2 viser plankartet og avgrensingen av planområdet Grandfjæra øst med
rød stiplet linje.
Statens vegvesen har stilt krav om ny trafikkanalyse for området i forbindelse med varsling av
planoppstart for detaljreguleringsplanen. Trafikkanalysen skal dokumentere at prosjektet ikke får
negative konsekvenser for trafikkavviklingen på E39. Utviklingen av området skjer før E39 er lagt om,
og det er knyttet bekymring til hva som skjer i kryssene langs E39. Det er ønskelig at
trafikkgrunnlaget oppdateres og at de trafikkmessige virkningene av planen blir dokumentert.

Figur 2. Utsnitt av gjeldende områdereguleringsplan for Grandfjæra. Plangrense for detaljreguleringsplanen er
vist med rød stiplet linje.

Dette trafikknotatet beskriver tiltaket med tanke på trafikale løsninger; fremkommelighet og
trafikksikkerhet. Notatet forutsetter at dokumentasjonen knyttet til områdereguleringen er godt
kjent1. Det er gjort en studie av om det er vesentlige forskjeller mellom detaljreguleringsplanen og
områdereguleringsplanen, som kan bidra til at fremkommeligheten og sikkerheten må ivaretas på
andre måter enn konklusjoner og løsninger vist i områdereguleringsplanen.
Trafikktall på ÅDT-nivå danner grunnlag for støyberegninger.

«Områdeplan for Grandfjæra i Molde – Konsekvensutredning – Trafikk» (Asplan Viak 06.08.2012) og
«Supplerende analyser av trafikkavvikling og trafikksikkerhet» (Asplan Viak 28.11.2012)
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2. KARTLEGGING AV DAGENS TRAFIKKSITUASJON
Det ble gjort et grundig arbeid med kartlegging av dagens trafikksituasjon i år 2012. Det er nå gjort en
jobb med å hente ut ferske trafikktall fra NVDB (Nasjonal vegdatabank), til sammenligning og
justering av tallene fra 2012. Det er ikke gjennomført nye krysstellinger av rushtrafikken.

2.1. Trafikkutvikling siden 2012
Tabell 1 viser en sammenstilling av trafikktall fra 2012 og ÅDT-estimat for 2019 (se delkapittel 3.6 for
detaljer rundt dette). Tallene viser at Fv. 537 Kåre Solhjells veg (vest for krysset til Fergeterminalen)
er registrert med en reduksjon på rundt 900 kjøretøy i ÅDT sammenlignet med 2012. Figur 3 viser en
sammenstilling av trafikkendringen i vegnettet.
Trafikkmengden langs E39 Kåre Solhjells veg (nord for planområdet) er tilnærmet uendret. Det kan
være en sammenheng mellom nedgangen i trafikk i Fv. 537 Kåre Solhjells veg og økningen i
Moldegårdsvegen, Fv. 662. Det er ikke gjort noen nærmere studie av dette i denne utredningen.
Tabell 1: Sammenstilling av trafikktall i vegnettet rundt planområdet.

2012-rapporten
ÅDT
Fergekai 2 000
Fv. 537 Kåre Solhjells veg 8 000
E39 Kåre Solhjells veg 8 100
Fv. 662 Moldegårdsvegen 10 400
E39 Fannestrandvegen 15 500
Birger Hatlebakks veg 3 300

Endring (a vrundet

2019 (gi tt fv.prognos er)

Tungtrafikkandel

Lette

Tunge

12 %
4%
12 %
6%
9%
4%

1 966
6 841
7 082
12 410
13 487
3 617

374
290
1 058
664
1 173
158

Figur 3: ÅDT-differanse mellom ÅDT-2019 og ÅDT-2012.
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ti l nærmes te 100)

ÅDT

Tungtrafikkandel

ÅDT
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-800
500
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0%

Statens vegvesen har en kontinuerlig telling av trafikken i Kåre Solhjells veg på E39 rett ved
planområdet, som vist i Figur 4. Det er gjennomført en kontroll av trafikknivået i dette tellepunktet
for å se hvordan trafikken har utviklet seg på E39 de siste årene. Median timetrafikk i 2019 er størst
om ettermiddagen i tidsrommet 15:00-17:00. Trafikkmengdene ligger rundt 400 kjøretøy vestover
(retning Molde sentrum) og i underkant av 500 kjøretøy østover (retning Tøndergård) per time.
Ser man på største registrerte timestrafikk per ukedag i løpet av hele 2019, er også da
ettermiddagsrushet størst – med trafikkmengder opp mot 550 vestover og opp mot 600 kjøretøy
østover.
I 2012 ble makstimen for vegtrafikken definert til tidsrommet 15:30-16:30. Dette tidsrommet
vurderes fortsatt som akseptabelt å bruke som maks timetrafikk, da det ligger innenfor tidsrommet
med mest trafikk i 2019. Tallene fra 2012 er fra en enkelt dag, men denne kontrollen viser at
trafikken ligger innenfor trafikktoppen registrert i 2019.

Figur 4. Statens vegvesen har et kontinuerlig tellepunkt av trafikken i Kåre Solhjells veg på E39, rett ved
planområdet som vist i figuren.

Figur 6 og Figur 7 viser en sammenstilling av registrert timetrafikk en dag i juni 2012 basert på
tellinger i kryssene henholdsvis vest og øst for planområdet, se Figur 5. I tillegg vises median og maks
timetrafikk for år 2019 (hentet fra NVDB). Både median-tallene og maks-tallene er oppgitt med
minste og største opptredende verdi i tidsrommet kl. 15-17 mandag-fredag.

Figur 5: Blå font viser to kryss (et like vest og et like øst for planområdet) hvor vegtrafikken ble telt en
ettermiddag i juni 2012.
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Figur 6: Sammenstilling av timetrafikk 2012 og 2019.

Figur 7: Sammenstilling av timetrafikk 2012 og 2019.
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2.2. ÅDT dagens situasjon 2019
Figur 8 viser ÅDT-estimat for år 2019 for vegnettet rundt planområdet. Trafikktallene bygger på
nyeste tilgjengelige tall fra NVDB (2020-03-12). Der hvor 2019-tall ikke var tilgjengelige er eldre tall
benyttet (2012- og 2018-tall). Disse er framskrevet til 2019-tall ved hjelp av statistikk, faktisk
trafikkutvikling i fylket (se Tabell 2). Tallene er avrundet til nærmeste 100, og legges til grunn for
støyberegninger knyttet til plantiltaket. Trafikktall for vegen Grandfjæra er estimert ved hjelp av
registrert makstimetrafikk 2012.

Figur 8: ÅDT-estimat for år 2019 for vegnettet knyttet til planområdet. Tall i parentes er tungbilandelen.
Tabell 2: Fylkesvis statistikk og prognosevekst for trafikkutviklingen i Møre og Romsdal.2

Statistikk (% endring pr år)
2011-2015
2016-2018
Lette
Tunge
Lette
Tunge
2.5 %
3.4 %
1.7 %
1.8 %

Prognoser (% endring pr år)
2019-2030
2031-2050
Lette
Tunge
Lette
Tunge
0.8 %
2.5 %
0.7 %
1.5 %

2.3. Fergekapasitet Molde-Vestnes (E39)
Dagens ferger har vært i drift siden 2010. Full ferge har plass til 129 personbilenheter (PBE). Fjord1
anslår at en full ferge har plass til ca. 120 personbiler. På døgnnivå er det i NVDB oppgitt ÅDT 2300
knyttet til fergetrafikken. Frekvensen på fergetrafikken har økt siden 2012. Økt frekvens betyr at
trafikktoppene er jevnet ut og at belegget på hver avgang er mindre.

2

Hentet ut fra EFFEKT versjon 6.72
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3. PLANFORSLAGET
3.1. Innholdet i planen
Planen legger opp til 155 boenheter og 5 500 m2 kontor, alternativt 185 antall boliger. Dette er en
endring sammenlignet med forutsetningene i trafikkanalysen for områdereguleringsplanen, som
legger til grunn 254 boenheter og 600 m2 forretning/service.
Det legges opp til en trinnvis utvikling av området. Trafikkanalysen beskriver situasjonen når hele
planen er realisert. Området er antatt ferdig utbygget år 2025. Figur 9 viser skisse til detaljregulering
av området.

Figur 9: Skisse til detaljregulering av området, foreløpig utgave 2020-03-24.

3.2. Adkomst
I områdereguleringsplanen er det lagt til grunn at planområdet har kjøreadkomst fra vest. I
trafikkanalysen til detaljreguleringsplanen legges det opp til at all kjørende trafikk kjører inn og ut av
planområdet via Birger Hatlebakks veg i øst.
Det er planlagt en felles parkeringskjeller under bebyggelsen med inn- og utkjøring i øst. Det er ingen
gjennomkjøring i gatetunet, og areal langs med vannfronten er i hovedsak tenkt tilrettelagt for
ferdsel av myke trafikanter samt tilkomst for brann og redningstjeneste, varelevering,
renovasjonsbiler og så videre. Disse holder alle lav fart.
Det er lagt opp til en løsning og med opparbeidelse av vegen Grandfjæra som i stort sett er i tråd
med reguleringen i områdeplanen. Se Figur 10. Etablering av et gateprofil med tydelig definert
kjøreareal og med plass til to møtende biler samt fortau på nordsiden. Myke trafikanter kan krysse i
gangfelt ved Grandfjæra næringspark. Krysset E39 x vegen Grandfjæra er forutsatt stengt og det nye
fortauet kobles til overordnet gang- og sykkelvegnett i dette området.
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Figur 10. Opparbeidelse av vegen Grandfjæra med et gateprofil med plass til to møtende biler og fortau på
nordsiden. Datert 08.05.2020.

3.3. Parkeringsdekning
Det er i kommuneplanens arealdel angitt krav til antallet parkeringsplasser for ulike formål.
Grandfjæra øst tilhører sentrumssonen.
For sykkelparkering er kravene 1 p-plass per leilighet under og 2 plasser per leilighet over 60 m2. Ca
80 % av leilighetene forventes å bli over 60 m2. Kravene for bilparkering er redusert fra 1,1
bilparkeringsplass per boenhet til 0,9 sammenlignet med det som er lagt til grunn i områdeplanen for
planområdet. Kravene for antall bilparkeringsplasser er også knyttet opp mot størrelsen på
leiligheten. For kontor er kravet fortsatt 1 bilparkeringsplass per 100 m² kontor og 1
sykkelparkeringsplass per 100 m².
Dette betyr at planområdet legger opp til 140 bilparkeringsplasser og 280 sykkelparkeringsplasser
knyttet til bolig, 55 bilparkeringsplasser og 55 sykkelparkeringsplasser til kontorvirksomhet.
Besøksparkering inngår i oppgitte parkeringstall. Parkeringsplasser er planlagt i parkeringskjeller eller
ute under tak, utenom besøksparkering.
Statens vegvesen har stilt spørsmål om kravet til parkeringsdekning for bil burde vært redusert
ytterligere. Lavere parkeringsdekning kan brukes som virkemiddel for å redusere bilbruken til og fra
planområdet. En negativ konsekvens, hvis det blir færre parkeringsplasser enn det reelle behovet, er
at naboene kan oppleve økt biltrafikk og uønsket parkering i andre gater og på private
parkeringsplasser. Offentlige tilgengelig parkeringsplasser eller parkeringshus kombinert med
parkeringsregulering i området vil kunne sikre at uønsket kjøring og parkering blir unngått, samtidig
som flere velger å reise uten å bruke bilen.
Planområdets sentrumsnære lokalisering og et relativt godt kollektivtilbud, med kort avstand til
holdeplasser, tilsier at det ligger godt til rette for andre transportformer enn bil til og fra Grandfjæra.
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3.4. Beregning av turproduksjon
Planforslaget legger opp til færre boliger og i et av alternativene mer næringsareal sammenlignet
med områdeplanen. Trafikken til og fra planområdet er forutsatt at går via Birger Hatlebakks veg. I
trafikkanalysen er det tatt utgangspunkt i det alternativet som genererer mest biltrafikk til
planområdet (næring + bolig).
Tabell 3 viser forutsetninger som er lagt til grunn i beregninger av turproduksjon til/fra planområdet.
De samme forutsetningene er lagt til grunn i trafikkberegninger for områdeplanen.
Tabell 3: Forutsetninger som er lagt til grunn i beregning av antallet bilturer til planområdet.

antall bilturer per
boenhet

ÅDT
koeffisient

Makstime
koeffisient
% av ÅDT

3.5

0.6

17 %

100 m2 kontor

6.0

1.0

17 %

100 m2 forretning/service (Grandfjæra øst og Oshaug metall)

15.0

3.0

20 %

100 m2 forretning/service (Molde næringseiendom)

45.0

7.0

16 %

100 m2 lager/industri

2.0

0.4

20 %

Basert på erfaring fordeler turer seg knyttet til bolig med retningsfordelingen 80% inn og 20% ut i
makstime ettermiddag og 20% inn og 80% ut av turer knyttet til kontor.
Tabell 4 viser en sammenstilling av planlagte/regulerte boenheter og arealtall knyttet til
næringsformål for planområdet og de to tilstøtende områdene, som også har adkomst fra vegen
Grandfjæra.
Tabell 4: Boenheter og arealtall i områdeplanen (Oshaug metall og Molde næringseiendom)
og detaljreguleringsplanen (Grandfjæra øst).
Grandfjæra øst
Oshaug metall
Molde næringseiendom
155 boenheter
95 boenheter
5 500 m2 kontor 12 000 m2 kontor 34 500 m2 kontor
2 500 m2 forretning/service
7 500 m2 lager/industri
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3.5. Framtidig trafikk til/fra planområdet
Trafikken til planområdet er beregnet til 900 i ÅDT, hvor 150 av disse forventes å gå i makstimen
ettermiddag. Sammenlignet med områdeplanen er det beregnet 100 færre bilturer per døgn og 20
færre bilturer i makstimen. Figur 11 og Figur 12 viser beregnet ÅDT og rushtrafikken for planområdet
og de to tilstøtende områdene, som har samme adkomst, via vegen Grandfjæra.

Figur 11: Beregnet ÅDT til planområdet og de to tilstøtende områdene, alle sammen med adkomst fra vegen
Grandfjæra.

Figur 12: Beregnet timetrafikk til makstimen om ettermiddagen til planområdet og de to tilstøtende områdene.

Trafikken i vegen Grandfjæra kan i fremtiden forventes å få en relativt stor trafikkøkning fra dagens
1200-1400 i ÅDT til ca. 5300 i ÅDT. Økningen kommer som følge av endret og økt aktivitet i området
samt at vegen Grandfjæra stenges ut mot E39.
Så lenge trafikken til og fra Grandfjæra viker for trafikken fra fergen på E39 (som den gjør med
adkomst øst), vil ikke avviklingen av fergetrafikken påvirkes i særlig grad av utbyggingen i Grandfjæra.
Det er en stor fordel at fergetrafikken kan kjøre østover uten å bli hindret av trafikken fra
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planområdet. Trafikkmengende er også noe lavere på E39 med adkomst fra øst, da en større andel
velger å kjøre Birger Hatlebakks veg og ikke E39 til/fra planområdet.
Det kan forventes økte forsinkelser ut fra Birger Hatlebakks veg i ettermiddagsrush, som følge av
omleggingen av trafikken i vegen Grandfjæra. Dette vil kunne medføre kødannelser bakover i Birger
Hatlebakks veg og ut fra vegen Grandfjæra. Konsekvensen vil kunne bli at flere velger å kjøre østover
i Birger Hatlebakks veg mot E39 Fannestrandvegen, at noen velger å endre avreisetidspunkt eller
målpunkt (velger å handle i andre butikker) eller bytter reisemiddel til gange- eller sykkel eller buss.
Det anbefales å opprettholde kryssløsningen i dette krysset så lenge dette er en del av E39, da
kryssutformingen bidrar til å gi fordel i vikepliktsforhold for trafikken på E39.
I ettermiddagsrush vil trafikken i krysset Grandfjæra x Birger Hatlebakks veg få en tydelig endring når
dette krysset blir den eneste adkomsten til området. Planområdet er planlagt ferdig utbygget år
2025. Trafikken inn og ut av området kan forventes å bidra til en økning i krysset E39 x Birger
Hatlebakks veg med i underkant av 10 % (+ 150 kjøretøy) i ettermiddagsrush sammenlignet med i
dag. Det er svingebevegelsen fra E39 fra nord til Birger Hatlebakks veg som blir dimensjonerende for
krysset, med tanke på fremkommeligheten for trafikken på E39. Svingefeltet er ca. 50 meter langt og
har kapasitet til 7-10 personbiler.
Konklusjonen i trafikkanalysen fra 2012 har kommet frem til den samme vurderingen og den er
styrket med en kapasitetsberegning basert på tilsvarende trafikkmengder.
Beregningene fra SIDRA viser at avviklingen på E39 i krysset med Birger Hatlebakksveg har god
avvikling i alle beregningsalternativene, også når Grandfjæra og MNE er fullt utbygd. I Birger
Hatlebakksveg gir beregningene ustabil avvikling i dagens situasjon og overbelastning i mellomfasen
og på lang sikt for på grunn av problematisk å svinge til venstre ut på E39. Dette skyldes høy
gjennomgående trafikk på E39 som gir korte tidsluker for kjøretøyene som kommer fra Birger
Hatlebakksveg og skal ut på E39. Med lange køer i Birger Hatlebakksveg ut på E39 i vest, er det
sannsynlig at en større andel av trafikken fra Grandfjæra vil kjøre til høyre ut fra Grandfjære til Birger
Hatlebakksveg og ut på E39 i øst.
Med dagens og fremtidige trafikktall for mellomfasen og på lang sikt er det beregnet at det vil være
god avvikling i krysset mellom Grandfjæra og Birger Hatlebakksveg. I Grandfjæra er det på lang sikt
beregnet forsinkelse på opp mot et halvt minutt for å komme ut i Birger Hatlebakksveg i de mest
belastede minuttene på ettermiddagen.
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3.6. Beregning av fremtidig trafikk, ÅDT år 2035
Til støyberegninger er det viktig med et godt trafikkgrunnlag. For planområdet er år 2035 valgt som
beregningsår: 10 år etter at planforslaget er tenkt realisert i sin helhet. Metoden for beregning av
fremtidig trafikk på overordnet vegnett er basert på dagens trafikknivå (ÅDT) fremskrevet ved hjelp
av fylkesvise prognoser for fylket Møre og Romsdal.3 Prognoser er vist i Tabell 5.
Trafikktall i vegen Grandfjæra er basert på tall fra korttidsregistering i 2012, justert til ÅDT under
antagelsen om at 17% av ÅDT går i makstimen. Fremtidig trafikk er basert på beregning av trafikken
til de tre områdene vist i Figur 11, som har adkomst fra vegen Grandfjæra.
Det er forutsatt at planområdet og ev. andre planer er en del av den fremskrevne trafikken på det
overordnete vegnettet.
Tabell 5: Fylkesvis prognosevekst for trafikkutvikling i Møre og Romsdal.

Statistikk (% endring pr år)
2011-2015
2016-2018
Lette
Tunge
Lette
Tunge
2.5 %
3.4 %
1.7 %
1.8 %

Prognoser (% endring pr år)
2019-2030
2031-2050
Lette
Tunge
Lette
Tunge
0.8 %
2.5 %
0.7 %
1.5 %

Figur 13 viser beregnet fremtidig ÅDT på vegnettet. Tallene danner grunnlag for støyberegninger.
Tallene benyttes ikke til vurdering av dimensjonering/kapasitet i vegnettet.

Figur 13: ÅDT-estimat for år 2035 for vegnettet knyttet til planområdet. Tall i parentes er tungbilandelen.

En eventuell flytting av ferjekaia før år 2035, etablering av bytunnel eller andre større vegprosjekt vil
naturlig nok endre på disse trafikktallene.

3

Hentet ut fra EFFEKT versjon 6.72
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4. TRAFIKKSIKKERHET
4.1. Dagens trafikksituasjon
Figur 14 viser trafikkulykker registrert i NVDB i tidsrommet 1. januar 2012 – 12. mars 2020. Se Tabell
6 for detaljerte ulykkesdata. Av de syv registrerte ulykkene er fem oppført med lettere skader, mens
de to siste ulykkene ikke er angitt alvorligste skadegrad.

Figur 14: NVDB-registrerte trafikkulykker tilbake til 1. januar 2012.
Tabell 6: NVDB-registrerte trafikkulykker tilbake til 1. januar 2012.
ID Alvorligste skadegrad Ulykkesdato
Uhell kategori
A
Lettere skadd
15.08.2019
Mc ulykke
B
Ikke registrert
01.12.2018
Bilulykke
C
Ikke registrert
02.12.2017 Fotgjenger eller akende involvert
D
Lettere skadd
25.02.2017
Bilulykke
E
Lettere skadd
14.04.2015 Fotgjenger eller akende involvert
F
Lettere skadd
02.02.2013 Fotgjenger eller akende involvert
G
Lettere skadd
20.06.2012 Fotgjenger eller akende involvert

Uhellskode
Venstresving foran kjørende i motsatt retning
Venstresving foran kjørende i samme retning
Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss

4.2. Analyse og forslag til tiltak
Gjennom planområdet er det lagt opp til at myke trafikanter ferdes separert fra kjørende trafikk på
gangstier og sammen med kjørende i lav fart i gatetunet. For gående og syklende langs E39 er det
lagt til rette for langsgående separat gang- og sykkelveg på sørsiden. Det er registrert ulykker med bil
og MC i krysset E39 x Fv 537 (krysset til fergeterminalen), men ingen ulykker med myke trafikanter.
Gangfeltet over E39 vil bli en del av gangveien til/fra sentrum og planområdet. Gangfeltet er godt
synlig for kjørende trafikk og i tillegg opphøyd, slik at kryssingen av vegen blir tryggere.
Mellom Grandfjæra næringspark og parkeringsplassen på andre siden av vegen Grandfjæra oppleves
det som utrygt å krysse. Foreslått løsning med å opparbeide Grandfjæra til en gate med fortau på
nordre side vil kunne bidra til en mer oversiktlig situasjon med tydelige krysningspunkt for myke
trafikanter. Dette gjør sikkerheten bedre.
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Gangfelt over E39 ved vegen Grandfjæra er registrert med en lettere personskade i juni 2012, se
ulykkespunkt G i Figur 14. Dette krysningspunkt vil, med realisering av planforslaget, få økt gange- og
sykkeltrafikk, da det er naturlig å knytte sammen de to bo-områdene nord og sør fra E39. Områdene
hører til samme skolekrets, Langmyra. Gangfeltet er aktuelt å benytte som en del av barns skoleveg
til og fra planområdet. I tillegg er nærmest holdeplass for buss på hver side av dette gangfeltet.
Skiltet hastighet på E39 er 50 km/time.
Det er tidligere foreslått og dokumentert at signalregulering kan være et godt alternativ i dette
krysningspunktet. Statens vegvesen er bekymret for at signalregulering kan gi økte forsinkelser for
trafikken på E39 og ønsker å unngå dette.
Når vegen Gradfjæra stenges mot E39 kan krysningspunktet flyttes noe lengre vest, slik at siktforhold
blir noe bedre. Det er tidligere dokumentert at signalregulering av gangfeltet vil kunne være en god
løsning både med tanke på sikkerhet, men også at forsinkelser for trafikken på E39 ikke vil føre til
lange køer.
I trafikkanalysen fra 2012 har Asplan Viak utredet og fastslått følgende knyttet til dette gangfeltet.
Det er ikke noen vesentlige endringer i forutsetningene nå, som betyr at konklusjonen av denne
anbefalingen er endret.
Kryssing av E39 ved Grandveien (Grandfjæra)
Ulykkesrisikoen for fotgjengere er som nevnt størst i tilknytning til kryssingssituasjoner. Ideelt sett bør
derfor kryssing i plan i størst mulig grad unngås. For at en planfri kryssing skal bli brukt, må bratte
stigninger og lange omveger unngås. Dvs. at topografien på stedet må ligge til rette for tiltaket
og/eller at trafikken på vegen som skal krysses må være så stor at barriereeffekten får trafikantene til
å velge den lengre og brattere, men tryggere omvegen via bru eller undergang. Alternativt kan det
settes opp ledegjerder som gjør det vanskelig å krysse i plan. Dette er imidlertid sjelden mulig, pga.
kryss og busslommer e.l. som krever åpninger.
Det er gjort undersøkelser av effekten på personskadeulykkene av å signalregulere et tidligere merket
gangfelt. Disse undersøkelsene viser at ulykkene for forgjengere normalt vil reduseres, samtidig som
ulykker med kjøretøy øker. I sum reduseres personskadeulykkene, og tiltaket fører totalt sett til bedre
sikkerhet, selv om resultatene i undersøkelsene er usikre. (Kilde: Trafikksikkerhetshåndboka,
www.toi.no.)
I arbeidet med reguleringsplanen er planfri kryssing i det omtalte kryssingspunktet over E39 ved
Grandvegen vurdert. Høydeforskjeller og tilgjengelig areal gjorde at planskilt kryssing ble forkastet.
Det er ikke mulig å benytte ledegjerder for å unngå kryssing i plan pga bussholdeplassene. Trafikken
er ikke stor nok, og fartsnivået er ikke høyt nok til å virke som barriere, muligens unntatt ved
tømming av ferga.
For å bedre sikkerheten i krysningspunktet på tvers av Fannestrandvegen (E39) over til Grandvegen,
både for framtidige skoleelever fra Grand Fiære og øvrige brukere, bør det anlegges et signalregulert
gangfelt. Det signalregulerte gangfeltet bør varsles for bilister i begge retninger. For de som kommer
mot ferjekaia må skilt settes opp i forkant av svingen ved krysset mellom Fannestrandvegen og Birger
Hatlebakksveg.
Forslaget til plassering av fotgjengerfeltet lenger vest vil medføre en noe lenger omveg for gående
opp til Grandvegen. Fotgjengere velger gjerne korteste veg, derfor bør det ses på muligheten for å
anlegge en trapp fra fotgjengerfeltet og direkte opp i Grandvegen. Dette vil kunne bidra til at flest
mulig fotgjengere velger å bruke fotgjengerfeltet og ikke faller for fristelsen til å krysse kjørebanen litt
lenger opp, utenfor gangfeltet.
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Vi har vurdert avviklingen i lysreguleringen over E39 ved Grandveien og forsinkelsene bilistene får pga
fotgjengere. Trafikken på E39 (fra ferjeleie) er beregnet til 130 kjt på 10 minutter i en retning østover,
sum fra ferjeleie og fra Molde sentrum. Dette gir 13 kjøretøy pr minutt. Dersom vi antar 3 sekunder
mellom hvert kjøretøy (sikker avstand) vil disse 13 kjøretøyene trenge 39 sekunder på å passere
gangfeltet. Det er da inntil 21 sekunder igjen som kan frigis til fotgjengere. 15 sekunder er nok til å
krysse vegen (grønntiden bør være min ca 11 sekunder for å krysse 2 felt). Det er altså fullt mulig å
avvikle trafikken på E39 fra ferjen samtidig som fotgjengere får en grønnfase pr minutt.
Lyssignalet kan anlegges med trykknapp. Når ferjetrafikken skal avvikles eller trafikken er spesielt stor
på E39 velges omløpstid på (minst) 1 minutt mellom hver grønnfase. Utenfor rush bør fotgjengere få
grønt så fort som mulig. Dette styres med detektorer i vegbanen, der omløpstida varieres mellom
min- og maxtid avhengig av trafikken på E39.
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5. ANBEFALING
Basert på trafikkanalysen anbefales det










Opprettholde kryssløsningen i krysset E39 x Birger Hatlebakks veg så lenge dette er en del av
E39, da kryssutformingen bidrar til å gi fordel i vikepliktsforhold for trafikken på E39.
Etablering av kjøreadkomst til planområdet fra øst (Grandfjæra), da dette er gunstig for
trafikkavvikling på E39.
Stenge vegen Grandfjæra ut mot E39, flytte gangfeltet noe vestover og etablere
signalregulering.
Vurdere en lavere parkeringsdekning enn KDP, med hensikten å øke andelen reiser med
gange- sykkel og buss, etter en grundig utredning og gjennomgang av hva som vil kunne skje
av evt negative konsenser, som for eksempel uønsket kjøring og parkering i nabolaget. Det
bør være offentlige tilgengelig parkeringsplasser eller parkeringshus i nærheten kombinert
med parkeringsregulering i området.
Opparbeidelse av vegen Grandfjæra slik at den får en gateprofil med tydelig definert
kjøreareal med plass til to møtende biler samt etablering av fortau.
Med adkomst fra øst til Planområdet vil trafikk til/fra planområdet vike for trafikken fra
fergen på E39. Dette er gunstig for trafikken på E39 og ev kødannelser kan forventes i
sidegater, som Birger Hatlebakks veg og vegen Grandfjæra. Avviklingsproblemer vil kunne
medføre endringer i rutevalg, endring av avreisetidspunkt og endring i reisemiddelvalg.
Det er knyttet usikkerhet til trafikkberegninger og spesielt beregninger av trafikk langt frem i
tid. Det er viktig å sikre robuste løsninger som tar høyde for endringer i trafikkmengder og
svingebevegelser i kryss.
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6. VEDLEGG
6.1. Vedlegg 1- Fylkesvise trafikkprognoser
Tabell 7: Fylkesvis trafikkutvikling i henhold til EFFEKT 6.72.
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