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 Bakgrunn 
I forbindelse med områdereguleringsplan for Myrer er Norconsult engasjert av Eidsvoll kommune til å 
utføre en trafikkanalyse som skal danne grunnlag for valg av kryssløsning for krysset fv. 181 
Eidsvollsvegen x Myhrervegen. Videre skal det utarbeides teknisk plan for krysset. 

Områdereguleringen leger til rette for etablering av Eidsvoll Handelspark med plasskrevende varer 
innen bygg- og boligsegmentet. Handelsparken etableres på et gammelt industriområde der deler av 
opprinnelig bebyggelse rives. Handelsparken vil delvis etableres i nybygg og delvis i rehabiliterte 
bygg. Eksisterende industri og øvrig virksomhet i drift på planområdet opprettholdes. 

Trafikkanalysen inneholder beregning av turproduksjon fra utbyggingsområde på Myrer (planområdet 
er markert med blått i Figur 1), utarbeidelse av et fremtidig trafikktallsett for dimensjonerende time i 
krysset fv. 181 Eidsvollsvegen x Myhrervegen, vurdering av kryssutforming, kapasitetsberegninger i 
krysset for fremtidig situasjon samt en vurdering av gangfelt over Eidsvollsvegen ca. 70 meter sydøst 
for krysset med Myhrervegen.  

 
Figur 1 Beliggenhet av planområdet markert med blått (Kartgrunnlag: finn.no).  
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 Dagens trafikkmengder 
Krysset fv. 181 Eidsvollsvegen x Myhrervegen er i dag et T-kryss med ett felt i hver retning i alle armer 
og trafikkøy/dråpeøy i Myhrervegen se Figur 2.  

Fv. 181 Eidsvollvegen har en ÅDT på ca. 8000 for år 2017 ifølge Norsk Vegdatabank (NVDB). 

Fra trafikkregistreringer på Myhrervegen er det beregnet en ÅDT på 290. Registreringene er gjort i 
starten av 2018.  

Det er gjort en forenklet forutsetning om at trafikkmengden på Eidsvollvegen og Myhrervegen gjelder 
for samme år, 2017.  

 
Figur 2 Krysset fv. 181 Eidsvollsvegen x Myhrervegen (Kartgrunnlag: finn.no). 
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 Fremtidig situasjon 

 Utbyggingspotensial 

Utbyggingspotensialet er gitt av plankart og planbestemmelsene. Figur 3 viser foreløpig planutkast, 
datert 20.10.2016. 

 
Figur 3 Foreløpig planutkast, 20.10.2016, Plan 1. 
 

Basert på plankartet og en diskusjon omkring forventede reguleringsplanbestemmelser er følgende 
forutsetninger/rammer i forhold til utbyggingspotensial lagt til grunn:  

Forretning 1 ny bebyggelse: mellom ByggMax i nord og jem&fix i syd. Det etableres salgsflate i en 
etasje: 
 

Virksomhet  Areal salgsflate [m2] 
ByggMax 5800 
NN1 1547 
NN2 1514 
NN3 1553 
Jem & Fix / Jysk 2666 
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Forretning 1; eksisterende bygningsmasse der Bohus er en av leietagerne. Det legges til grunn for 
beregningene at det er gjennomgående to etasjer i hele eksisterende bygningskropp, der en etasje 
benyttes til lager. Det forutsettes at eksisterende bygningskropp beholdes. 
 

Virksomhet  Areal salgsflate [m2] Areal lager [m2] 
Bohus  3800 3800 

 
 
Næring 1; det legges til grunn at eksisterende virksomhet videreføres (Moelven). Hvis dagens 
virksomhet skulle opphøre forutsettes det at den blir erstattet med annen virksomhet med samme 
transportbehov/trafikkmengde. Dvs. tomten kan ikke transformeres. 
 

Virksomhet  Areal industri [m2] 
Moelven industrier  14587 

 
 
Næring 2; det legges til grunn at det kan drives en virksomhet som trafikalt ligner på eksisterende 
virksomhet på Næring 1.  
 

Virksomhet  Areal industri [m2] 
NN4  5026 

 
 
Kombinert formål næring/tjenesteyting («vegvesen-tomten»); det legges til grunn at tomten kan 
bebygges med 2 etasjer. 
 

Virksomhet  Areal kontor [m2] Areal industri/lager [m2] 
NN5  4332 4332 

 
Tjenesteyting 1; Det legges til grunn at bygningsmasse med eksisterende volum og virksomhet 
videreføres, dvs. at eksisterende brannstasjon videreføres. 
 
Tjenesteyting 2; Det legges til grunn at bygningsmasse med eksisterende volum og virksomhet 
videreføres, dvs. at eksisterende «eneboliger» på østre del av tomten videreføres.  
 

 
Figur 4 Utsnitt 1 av foreløpig planutkast, 20.10.2016, Plan 1. 
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 Forutsetninger for trafikkberegninger 

Beregning av fremtidig trafikkmengde er utført i to steg. Basert på definert utbyggingspotensial er 
trafikken til/fra den enkelte tomt/virksomhet beregnet hver for seg og deretter summert i steg 1.  

I steg 2 er effekten av turkjeder vurdert og den reduserte samlede trafikken beregnet p.g.a. effekten 
ved at man kombinerer gjøremål ved bilreiser. 

 Steg 1: Turproduksjon per den enkelte tomt/virksomhet 

Innenfor planområdet: 

For brannstasjon er det oppgitt at «stasjonene i Eidsvoll og Nes består av 20 mannskaper. De er 
fordelt på fire vaktlag som har hjemmevakt hver 4. uke1». Det forutsettes totalt 30 bilturer per døgn for 
Eidsvoll brannstasjon (ansatte-turer og utrykning). 

For offentlig og privat tjenesteyting (verksted/kommunalteknikk, rus og psykiatri, tilpasset hus for 
psykiatrisk pleietrengende m.m.) er det lagt til grunn ÅDT 100 (se begrunnelse under idrettsstadion i 
avsnittet under). 

For næring og næring/tjenesteyting (Moelven industri, fremtidig næring, lagerplass) er det antatt en 
turproduksjonsfaktor på 2,5 bilturer per 100 m2 gulvareal jf. Statens vegvesens håndbok V713 
Trafikkberegninger. Det legges til grunn at gulvarealet utgjør 80 % av det totale arealet.  

For kombinert formål, næring/tjenesteyting (fremtidig industri/lagerplass/kontor) er det antatt 2 
etasjer, hvorav første etasje benyttes til industri/lager med en turproduksjonsfaktor på 2,5 bilturer per 
100 m2 gulvareal jf. Statens vegvesens håndbok V713 Trafikkberegninger. Det antas at andre etasje 
benyttes til kontor med en turproduksjonsfaktor på 8 bilturer per 100 m2 gulvareal jf. samme håndbok. 
Det legges til grunn at gulvarealet utgjør 80 % av det totale arealet.  

For forretning (plasskrevende handel) er det benyttet erfaringstall fra SINTEF rapport A25302 
Erfaringstall for turproduksjon, oppdateringer til Håndbok 146, 2013-12-11. I denne rapporten er det 
oppgitt i gjennomsnitt 24,8 personbilturer per 100 m2 totalareal (virkedag) samt i snitt 33,0 
personbilturer per 100 m2 totalareal (lørdag). Forutsatt at det ikke genereres noen personbilturer til 
denne virksomheten på søndager, beregnes et snitt på 22,4 personbilturer per døgn per 100 m2 
totalareal, som legges til grunn. Det legges til grunn 1 etasje for alle forretningen uten om Bohus. For 
Bohus legges det til grunn 2 etasjer hvor første etasje benyttes til lager og andre etasje benyttes til 
forretning. For lageretasjen forutsettes det at gulvarealet utgjør 80 % av det totale arealet. 

 

  

                                                      
1 Brannstasjon.com, http://www.brannstasjon.com/gallery_50.html, besøkt 2018-04-11. 
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Utenfor planområdet: 

For virksomhet nord for planområdet (avfallsmottak/lager) som har adkomst via Eidsvollvegen x 
Myhrervegen er det lagt til grunn en ÅDT på 20 bilturer per døgn. 

For 7 boliger utenfor planområdet som også har adkomst via Eidsvollvegen x Myhrervegen er det 
benyttet erfaringstall for boliger på 3,5 bilturer per bolig fra Statens vegvesens håndbok V713 
Trafikkberegninger.  

Det antas at 50% av ÅDT fra trafikkregistreringer utgjør trafikk til/fra idrettsstadion. Dette tilsvarer en 
ÅDT på 145 bilturer per døgn. Registreringspunktet for trafikktellingene på Myhrerveien er etter 
hovedatkomsten til dagens Moelven industri og det antas derfor at trafikken til/fra øvrige virksomheter 
(offentlig og privat tjenesteyting, boliger og avfallsmottak/lager nord for planområdet) utgjør øvrige 50 
%. Det er antatt en ÅDT på 45 bilturer per døgn for boliger og avfallsmottak/lager. Med disse 
antakelsene utgjør trafikkmengden til/fra offentlig og privat tjenesteyting en ÅDT på 100 bilturer per 
døgn.   

For gressarealet vest for Myhrervegen, som benyttes til breddeidrett i sommerhalvåret legges det til 
grunn 10 baner for 7-er fotball, basert på følgende: 

 Lengden av gressarealet er i overkant av 300 meter (målt på finn.no). Bredden er ca. 60 
meter. 

 Arealet deles inn i baner for 7-er fotball med lengde på 30 meter per bane, dvs. 10 baner.  

Videre forutsettes det at hver bane genererer 15 bilturer som gir 150 bilturer for alle banene. Forenklet 
legges det til grunn en ÅDT på 150 bilturer per døgn for gressbanene. 

 

Totalt: 

Oppsummert gir dette en total ÅDT på 5083 kjøretøy per døgn til/fra Myrer. 
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 Steg 2: Korrigering for reisekjeder 

I den samlede vurderingen av turkjeder er det to forhold som hensyntas. Det første forholdet innvirker 
på totaltrafikken på Myhrervegen mens det andre forholdet innvirker på totaltrafikken på fylkesvegen 
(Eidsvollvegen). 

1. De reisende til/fra Myrer vil utføre flere gjøremål/besøk til flere butikker på Myrer på samme 
tur (kombinerte turer). 

2. Besøket på Myrer utføres som en del av en lengre reisekjede. Dvs. dette er besøkende som 
uansett ville kjørt på fylkesvegen (Eidsvollvegen) og som må utføre sving mellom fylkesveg og 
Myrer i stedet for å kjøre rett frem på fylkesvegen. 

Vi deler derfor turene inn slik: 

 Rene handleturer – nyskapt trafikk. Disse må korrigeres for kombinerte turer. 
 Andel turer som er del av reisekjeder – forutsetter at dette er del av trafikk som allerede kjører 

på fylkesvegen i dag (eksisterende trafikk på fylkesvegen).  

Fra PROSAM rapport 167 Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter viser 
kartleggingen at «rene» handleturer til/fra bolig utgjør 43 % på virkedager, og at det av disse turene er 
flest på kveldstid og tidlig på dagen. I rapporten står det også at «ca. 20 % av kundene kombinerer 
handleturen med handel på annet sted». 

Vi legger til grunn at 43 % av turene beregnet i kapittel 3.2.1 er «rene» handleturer og nyskapt trafikk 
som følge av virksomhetene på planområdet og nærliggende tomter. Dvs. at øvrig trafikk, altså 57 %, 
forutsettes at er turer som er del av reisekjeder. Videre antas det at 20 % av turene som er «rene» 
handleturer, er kombinerte turer.  

Dette gir en ÅDT på 1327 for «rene» handleturer (nyskapt trafikk) og ÅDT 2199 for «del av 
reisekjeder» (eksisterende trafikk på fylkesvegen). 

 

Totalt: 

Oppsummert gir det fulle utbyggingspotensialet en total beregnet trafikkmengde på ÅDT 4752 til/fra 
Myrer i den delen av året hvor det er full aktivitet på idrettsstadion og anlegget for breddeidrett. I 
forbindelse med handel er trafikkmengden ÅDT 3526 til/fra Myrer. Av disse kommer ÅDT 2199 fra 
eksisterende trafikk på fylkesvegen som i dag kjører rett frem, men som i etter-situasjonen vil svinge 
av til/fra Myrer enten på veg mot vest eller på veg mot øst. (Denne ÅDT 2199 på Myhrervegen 
representerer en ÅDT 1099,5 på fylkesvegen).  

Det skapes «rene» handleturer (nyskapt trafikk) med ÅDT 1327 som vil gi en økning i trafikkmengde 
på fylkesvegen. Det fulle utbyggingspotensialet er beregnet å gi en nyskapt trafikk på ÅDT 936 som 
ikke er fra handel. Total nyskapt trafikk på fylkesvegen ved realisering av det fulle 
utbyggingspotensialet er beregnet å komme fra ÅDT 2263 på Myhrervegen. Med 60% av trafikken 
til/fra nordvest og 40% av trafikken til/fra sydøst representerer dette en økning av trafikken på 
fylkesvegen med ÅDT 1360 vest for krysset og Myhrervegen og økning av med ÅDT 900 øst for 
krysset.  
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 Trafikkmengder i krysset fv. 181 Eidsvollvegen x Myhrervegen 

Ettermiddagsrush forutsettes å være dimensjonerende, da størstedelen av trafikken inn/ut 
Myhrervegen er knyttet til handelsvirksomheten. Det gjøres derfor kun beregninger for 
ettermiddagsrush. 

Nyskapt trafikk fra handelsvirksomhetene («rene handleturer») samt trafikk fra øvrige virksomheter 
(virksomheter utenom handel) fordeles på svingebevegelsene til og fra Myhrervegen.  

For handelsturene som er forutsatt å være «del av reisekjeder» (eksisterende trafikk på fylkesvegen) 
omfordeles denne trafikken fra trafikk som kjører rett frem i krysset til svingebevegelsene til/fra 
Myhrervegen.  

Følgende forutsetninger antas: 

 Makstimeandel: 10 % av ÅDT 
 Retningsfordeling ettermiddagsrush inn: 50 % for handel og 70 % for øvrige virksomheter 
 Retningsfordeling ettermiddagsrush ut: 50 % handel og 30 % for øvrige virksomheter 
 Retningsfordeling inn fra nordvest: 60 % 
 Retningsfordeling ut mot nordvest: 60 % 
 Retningsfordeling inn fra sydøst: 40 % 
 Retningsfordeling ut mot sydøst: 40 % 

Retningsfordeling til/fra nordvest/sydvest er gjort etter en grov vurdering av beliggenhet av 
kundegrunnlag (boligområder) i nærheten samt dekning av handelstilbudet for disse områdene.  

For ÅDT på fylkesvegen legges samme forutsetninger som over, til grunn, dvs. 10 % av ÅDT i 
makstime og retningsfordeling 60 % til/fra nordvest og 40 % til/fra sydøst. 

Det er lagt til en generell trafikkvekst for Akershus fylke iht. TØI2.  

Tabell 1: Beregnet årlig endring i trafikkarbeid for personbil i prosent, sum korte og lange reiser2. 

 2018-2022 2022-2028 

Akershus 1,80 1,51 

 

Med utgangspunkt i prognoseår 10 år frem i tid, dvs. år 2027, gir dette en trafikkvekst på 16 % for 
perioden 2018-2027. 

Denne trafikkveksten legges til overalt i krysset (alle svingebevegelser og rett frem bevegelser), da 
denne er basert på befolkningsvekst i fylket. Dette gir følgende trafikkmengder: 

 
Figur 5 Makstimetrafikk i krysset fv. 181 Eidsvollsvegen x Myhrervegen, ettermiddagsrush, år 2027. 

  

                                                      
2Transportøkonomisk institutt, rapport 1362/2014, Grunnprognoser for persontransport 2014-
2050,https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=39137. 
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 Kryssutforming 

Ifølge Statens vegvesens håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss utløser forutsatte 
trafikkmengder behov for dråpeøy i Myhrervegen og venstresvingefelt (evt. passeringslomme) i 
Eidsvollvegen i krysset Eidsvollvegen x Myhrervegen, se Figur 6 og Figur 7.  

 
Figur 6 Trafikkøy i sekundærvei basert på trafikken i dimensjonerende time (Statens vegvesen håndbok V121), 
ettermiddagsrush er markert med blått. 
 

 
Figur 7 Kriterier for vurdering av eget venstresvingefelt basert på trafikken i dimensjonerende time (Statens 
vegvesen håndbok V121), ettermiddagsrush er markert med blått.  
 

Dette samsvarer med foreløpig planutkast i Figur 3.  
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 Beregning av kapasitetsutnyttelse 

Beregningsprogrammet SIDRA Intersection versjon 8 er benyttet for beregning av kapasitetsutnyttelse 
i krysset fv. 181 Eidsvollvegen x Myhrervegen. 

Belastningsgrad er forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet. Belastningsgraden er et mål for 
avviklingsstandard, og en verdi opp til 0,80 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 anses å være ved en belastningsgrad på om lag 0,85-0,90. 

Det er forutsatt en tungtrafikkandel på 11 % på fv. 181 Eidsvollvegen jf. NVDB (%-andel for lange 
kjøretøy). For Myhrervegen er det forutsatt en tungtrafikkandel på 4 %, basert på trafikkregistreringer.  
 
Det legges til grunn en kryssutforming med dråpeøy og venstresvingefelt jf. kapittel 3.4. 

 
Figur 8 Prinsippskisse av geometri for fv. 181 Eidsvollvegen x Myhrervegen, slik det er modellert i SIDRA. 
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Tabell 2 Beregningsresultater fra SIDRA i ettermiddagsrush. 

E
tt

er
m

id
d

ag
sr

us
h

 

Makstimetrafikk [kjt/time] Belastningsgrad 

 

 

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

  

 

Beregningsresultatene indikerer tilfredsstillende trafikkavvikling i krysset. Dimensjonerende 
belastningsgrad er beregnet å være 0,51 og det er kapasitetsreserve i krysset. Venstresvingende, 
spesielt fra Myhrervegen, vil få størst forsinkelser, da disse har vikeplikt for trafikk på Eidsvollvegen og 
må krysse flest kjørefelt.  
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 Gangfelt over fylkesveien 

Det ligger et eksisterende oppmerket gangfelt i plan ca. 70 meter sydøst for krysset med 
Myhrervegen.  

 
Figur 9 Gangfelt ved Vestvangvegen innenfor rød sirkel (Kartgrunnlag: finn.no). 
 

Gangfeltet ligger i tilknytning til bussholdeplass «Myrer» med bussholdeplass på begge sider av 
fylkesvegen. Gangfeltet forbinder også boligområder på sydsiden (Vestvangvegen) av fylkesvegen 
med virksomhetene på Myrer, nord for fylkesvegen. Dette er det eneste gangfeltet eller gangkryssing i 
plan over Eidsvollsvegen i området. Nærmeste tilrettelagte krysningspunkt under fylkesvegen ligger 
over 500 meter unna.  

Fartsgrensen på Eidsvollsvegen er 60 km/t og fremtidig beregnet ÅDT med realisering av hele 
utbyggingspotensialet på Myrer inkludert et addert bidrag fra generell trafikkvekst på 16% frem til 2027 
er 10850 vest for krysset med Myhrervegen og 10300 øst for krysset. 

I følge Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming, står det følgende for vegklasse H1 
Nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT < 12 000 og fartsgrense 60 km/t: «Kryssing mellom 
gang- og sykkelveg/sykkelveg med fortau og kjøreveg bør være planskilt eller signalregulert kryssing i 
plan for ÅDT > 6 000».  

Nye gangfelt anlegges ikke på veger med så stor trafikkmengde og så høy skiltet hastighet som det er 
her. Da bør gangkryssingen etableres som planskilt kryssing. Risiko tilknyttet eksisterende gangfelt 
kan reduseres ved å etablere en trafikkøy i midten slik at de gående krysser kjørearealet i to etapper. 
Trafikkøy forventes også å dempe hastigheten på de kjørende. Trafikkøya tilknyttet eksisterende 
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gangkryssing vil være en naturlig videreføring av trafikkøya som blir en del av det nye krysset med 
Myhrervegen.  

Reguleringsplanen legger opp til en gangkryssing over Eidsvollsvegen ved T-krysset. Denne 
gangkryssingen bør etableres som tilrettelagt kryssing, dvs. uten skilting eller oppmerking av gangfelt. 

 
Figur 10 Utsnitt 2 av foreløpig planutkast, 20.10.2016, Plan 1. 
  

Ny gangkryssing over Eidsvollsvegen ved T-krysset med Myhrervegen bør etableres som 
tilrettelagt kryssing, dvs. uten skilting eller oppmerking av gangfelt. Eksisterende gangfelt over 
Eidsvollsvegen ved Vestvangveien bør sikres ved etablering av en øy med bredde minimum 2 
meter. 
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 Usikkerhet 
Fremtidige trafikkmengder er beregnet basert på bruk av standardiserte erfaringstall for 
trafikkgenerering. 

I de delene av året hvor det ikke er full aktivitet på idrettsstadion og anlegget for breddeidrett vil 
trafikkmengdene være lavere enn de som er presentert. 

Beregningen er basert på at hele det definerte utbyggingspotensialet realiseres. Med videreføring av 
eksisterende situasjon innenfor deler av planområdet vil den samlede trafikkmengden være lavere enn 
den som er beregnet. 
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 Oppsummering 
Med realisering av hele utbyggingspotensialet på Myrer med bl.a. Eidsvoll Handelspark for 
plasskrevende varer i bygg- og boligsegmentet øker trafikken til/fra Myrer med om lag ÅDT 4500 til 
ÅDT 4750. Økningen kommer fra trafikk som kjører på fylkesvegen og som istedenfor å kjøre rett frem 
i krysset vil svinge av fylkesvegen til og fra Myrer. Deler av trafikken blir nyskapt og vil gi økt 
trafikkmengde på fylkesvegen. Bidraget med nyskapt trafikk på Eidsvollsvegen er beregnet å kunne bli 
om lag ÅDT 1350 vest for krysset med Myhrervegen og ÅDT 900 øst for krysset. 

Hvis det legges til grunn en generell trafikkvekst på 16% blir trafikkmengden til/fra Myrer samt 
økningen på fylkesvegen tilsvarende høyere. 

Forutsatte trafikkmengder i krysset fv. 181 Eidsvollsvegen x Myhrervegen for prognoseår 2027 
(inkludert 16% generell trafikkvekst) viser behov for dråpeøy i Myhrervegen (eksisterer i dag) og 
venstresvingefelt på fylkesvegen. 

Beregning av kapasitetsutnyttelse i krysset indikerer tilfredsstillende trafikkavvikling i prognoseåret 
med dråpeøy i sidevegen og venstresvingefelt på fylkesvegen. 

Basert på Statens vegvesens normaler anbefales det å sikre det eksisterende gangfeltet over 
Eidsvollsvegen ved Vestvangvegen ved å etablere en midtøy på minst 2 meter. Gangkryssing vist i 
reguleringsplan rett øst for krysset med Myhrervegen anbefales etablert uten oppmerking og uten 
skilting, dvs. som tilrettelagt kryssing. 


