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REGULERINGSPLAN E39 LØNSET – HJELSET 
DRØFTING AV TRAFIKKMENGDER PÅ NY VEG 
 
1. Innledning 

Rambøll utarbeider reguleringsplan for strekningen E39 Lønset – Hjelset på 
oppdrag for Statens vegvesen, region midt. Dette notatet drøfter 
trafikksituasjonen i dag og hvilke trafikkmengder man kan forvente i 
planperioden.  
 
Forventet framtidig trafikkmengde er viktig forutsetning for bl.a. 
• Dimensjonering av ny veg og kryssløsninger 
• Støyberegninger 
• Trafikale effekter og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for prosjektet 
 
Det er forventet økning som følge av generell trafikkvekst, effekten av 
vegbygging, nytt sykehus ved Hjelset m.m. Samtidig er det økende fokus på 
begrensning av biltrafikk i byområdene.  
 
Det er således ulike utviklingstrekk som til dels drar i ulike retninger og skaper 
stor usikkerhet omkring trafikkutviklingen på strekningen. 
 
 
2. Prosjektet E39 Lønset – Hjelset sett i en større sammenheng 

Strekningen E39 Lønset – Hjelset inngår i riksvegrute 4b som omfatter E39 
mellom Ålesund og Trondheim. Det arbeides med utredning og planlegging for 
flere prosjekter i området som kan få betydning for trafikkmengdene langs E39 
generelt og mellom Lønset og Hjelset spesielt.  
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Ferjefri E39 har stort fokus og det arbeides med ferjefrie kryssinger langs hele ruta. På sikt vil en slik 
utvikling kunne gi nasjonale og regionale endringer i trafikkbildet langs E39. Det forventes trafikkvekst 
som er høyere enn standardprognosene i takt med at kystriksvegen bygges ut. I Moldeområdet er det 
særlig følgende prosjekter som kan påvirke trafikken i området: 
 
• E39 Møreaksen – En ferjefri forbindelse over Romsdalsfjorden via Otrøy, med arm til Aukra.  
• Eventuelle bytunneler gjennom Molde 
• Ny veg fra Molde til Lønset og videre til Hjelset.  
 
Med en vesentlig bedre vegforbindelse østover, kan det også ligge til rette for økt boligbygging og 
næringsetablering i Hjelsetområdet. I tillegg vil nytt sykehus på Hjelset bidra til trafikkgenerering. 
 
Prosjektet E39 Lønset – Hjelset planlegges i denne fasen som en to/trefelts veg med midtrekkverk. 
Underveis i planarbeidet er det også lagt inn flere tilpasninger med tanke på en mulig framtidig 
utvidelse til fire felt på strekningen. Dersom det blir en utvidelse til fire felt må dette imidlertid omfattes 
av en ny reguleringsplanprosess med tilhørende trafikkanalyser.  
 
3. Trafikkmengder i dag 

Trafikkmengden (ÅDT) ved Lønset var 5948 kjøretøy pr. døgn i 2015. Yrkesdøgntrafikken (YDT) er noe 
høyere (6673), mens helgedøgntrafikken (HDT) er vesentlig lavere (4310). Sommerdøgntrafikken (SDT) 
og julidøgntrafikken (JDT) er litt høyere enn ÅDT men ikke mye.  
 

 
Figur 1 Trafikkmengder i dag (2015) 

 
Det foreligger tellinger for enkelte år, men ingen tellinger mellom 2005 og 2014. Det har vært jevn 
økning i trafikken på strekningen, med unntak av 2005 hvor den gikk litt ned. Gjennomsnittlig har 
trafikkveksten vært 2,2 prosent, men den har variert fra år til år. Særlig fra 2014 til 2015 har økningen 
vært stor (hele 12 %).  
 
Dette kan skyldes at datagrunnlaget for 2014 er svært lite, det er bare telt i 8 dager. Det er derfor 
grunn til å stole mer på 2015-tallene. I 2015 var det periodevis nattestengt på Fannefjordtunnelen. 
Dette kan ha påvirket strekningen Lønset – Hjelset noe. Ser man på de første fire månedene i 2016 er 
det imidlertid beregnet en ÅDT på 5912 kjøretøy pr. døgn noe som bare er litt lavere enn tallene for 
2015. Vi velger derfor å legge 2015-tallene til grunn for analysene.  
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Figur 2 Trafikkutvikling siden 2000 

 
Nærmere Hjelset er trafikkmengden noe lavere (ca 400 kjt/døgn lavere). Nord for Hjelset er 
trafikkmengden under halvparten.  
 
 

 
Figur 3 Trafikkmegder 2015 (Nortraf) 

 
 
Tungtrafikkandelen er ca. 13-14 % i planområdet. Nord for Hjelset, der trafikkmengden blir lavere er 
tungtrafikkandelen høyere.  
 
 
4. Fordeling av trafikk mellom ny og gammel veg 

Dagens trafikkmengde ved Lønset er en kombinasjon av lokal, regional og fjerntrafikk. Noe av trafikken 
er lokal og blir generert på strekningen mellom Lønset og Hjelset. Denne trafikken vil fortsatt benytte 
eksisterende veg etter at ny E39 er bygd. Det er ikke foretatt noen nummerskrivingsundersøkelse, 
krysstellinger eller liknende for å registrere kjøremønsteret.  
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For å kvantifisere den andelen av trafikken som vil komme til å benytte eksisterende veg, er det studert 
antall bosatte i grunnkretser i området. De som sogner til gamlevegen og ikke vil ha nevneverdig nytte 
av ny veg er først og fremst bosatte i grunnkrets 0601 Mjelvehagen og 0602 Hjelset. Grunnkretsene 
0603, 0604 og 0605 (dvs. Hjelset sentrum og østover) antas å være tjent med å benytte ny E39 i 
stedet for gamlevegen ved transport til / fra Molde, særlig hvis det blir iverksatt hastighetsreduserende 
tiltak på eksisterende veg. 
 

 
Figur 4 Grunnkretser på strekningen Molde – Hjelset. 

 
I følge Statistisk sentralbyrå er det i 2016 134 bosatte i grunnkrets 0601 og 270 i grunnkrets 0602, til 
sammen 404. Utviklingen de siste 17 år har vært synkende, særlig i grunnkrets 0602. Av større 
næringsbedrifter må nevnes National Oilwell Varco som ligger langs eksisterende veg. Bedriften jobber 
med produksjon, montering, service og vedlikehold av kraner og har drøyt 60 ansatte på Hjelset. Denne 
virksomheten har den senere tid redusert antall ansatte, og det er varslet at selskapet legger ned 
produksjonsvirksomheten på Hjelset. Hvorvidt det etableres ny virksomhet i lokalene er ukjent.  
 
Ved å anslå en trafikkgenerering på 1,2 bilturer pr. innbygger og at de aller meste av trafikken har 
målpunkt mot Molde, ender vi med en ÅDT på bortimot 500 på gammel veg, men synkende mot øst. 
Trafikkmengde som vil ha nytte av å benytte ny veg mellom Lønset og Hjelset vil derfor kunne anslås til 
om lag 5 500 kjt/døgn. (2015-nivå). 
 
5. Generell trafikkvekst og utvikling i området. 

Som regel legges standard fylkesprognose til grunn for trafikkprognosen i dimensjoneringsåret. For 
Møre og Romsdal tilsvarer denne ca. 1 % årlig vekst fram mot 2047. Det er imidlertid en del 
indikasjoner på at denne er for konservativ for en overordnet riksveg nær byer som dette. 
Trafikkutviklingen på strekningen de siste 15 år har vært over 2 % og i forbindelse med 
konseptvalgutredningen for E39 er ofte 2 % årlig trafikkvekst lagt til grunn. 
 
Tabell 1 Fylkesvis vekstfaktor for Møre og Romsdal 

2014-2018 2018-2022 2022-2028 2028-2040 2040-2050 2050-2062 
Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge 
1,7 1,8 1,3 1,8 1,1 1,9 0,7 1,4 0,5 1,4 0,4 0,7 
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I forbindelse med utvikling av vegnettet generelt, og E39 spesielt er det mye som tyder på at 
interaksjonen mellom byene i Møre og Romsdal øker, noe som også bidrar til trafikkvekst på 
strekningen. Det planlegges ny ferjefri forbindelse mellom Molde og Ålesund, og selv om 
gjennomføringstidspunktet foreløpig er usikkert, er det stor sannsynlighet for at prosjektet blir 
gjennomført i løpet av analyseperioden. Tilknytning av øyene Otrøy og Gossen med ca. 4000 
innbyggere vil utvide pendleromlandet til Molde vesentlig, og skape økt trafikk i området.  
 
Gjennomføring av prosjektet Lønset – Hjelset vil bidra til å utvide pendleromlandet østover. Det vil bli 
mer attraktivt å bosette seg på Hjelset, noe som kan bidra til økt trafikk på strekningen.  
  
Samtidig er det økende fokus på begrensning av trafikk, særlig i byområdene. I transportetatenes 
forslag til Nasjonal transportplan for 2018-2029 står følgende: 
 
Etatene anbefaler å utvide nullvekstmålet til å gjelde alle byområder der miljø- og kapasitetsutfordringer 
tilsier at persontransportveksten bør tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Målet bør som et 
minimum legges til grunn i alle byer der det er aktuelt med bypakker. 
 
Denne forutsetningen kan virke i motsatt retning og bidra til begrensning av veksten også øst for Molde.  
Vi tror det mest sannsynlige anslaget på generell trafikkvekst ligger et sted mellom 1 % og 2 %.  
 
 
6. Nytt sykehus på Hjelset  

Sykehuset i Molde har siden 1960 ligget på Lundavang vest for sentrum i Molde. Det er vedtatt at nytt 
sykehus for Nordmøre og Romsdal skal erstatte eksisterende sykehus i Kristiansund og Molde. 
Lokaliseringen blir på Opdøl ved Hjelset, der det i dag er psykiatrisk sykehus. Dersom foreløpige 
tidsfrister holdes vil det nye sykehuset være i drift i 2021/2022.  
 
Sykehuset Nordmøre og Romsdal skal møte det langsiktige behovet for spesialisttjenester og være 
akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal. Brutto gulvareal for sykehuset er i idefaserapporten beregnet 
til ca. 70 000 kvm for den somatiske virksomheten. Arealet for psykiatri blir om lag 6 000 kvm, mens 
det blir behov for mellom 4 og 5 000 kvm for poliklinikk og dagbehandling. 
 
I Kristiansund er det foreløpig forutsatt at det skal være et distriktsmedisinsk senter, men omfanget av 
dette er noe usikkert. Hvorvidt det skal være noen form for sykehusaktivitet ved dagens sykehus på 
Lundavang i Molde er også usikkert.  
 
Trafikken til og fra sykehus består i hovedsak av ansatte, pasienter og besøkende/pårørende.  
 
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for nytt sykehus har Norconsult foretatt en vurdering/ 
beregning av trafikkmengder til og fra sykehuset som grunnlag for dimensjonering av veger og 
parkeringsplasser.  
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Tabell 2 Foreløpige forutsetninger for trafikk og parkering ved nytt sykehus på Hjelset (Norconsult 2016) 

 Ved oppstart 2030 

Parkeringsbehov P-plasser Forutsatt bilandel ÅDT P-plasser Forutsatt bilandel ÅDT 
Ansatte 882 70 % 2520 797 60 % 2276 

Studenter 66 60 % 132 60 60 % 120 

Døgnpasienter 42 70 % 84 54 70 % 108 

Dagpasienter 24 80 % 48 30 80 % 59 

Poliklinikk 104 80 % 855 126 80 % 1025 

Sykehushotell 14 80 % 27 14 80 % 27 

Besøkende 17 80 % 568 25 80 % 682 
Busser, lastebiler 
og ambulanser   166 

  166 

Sum beregnet 
parkeringsbehov 1149  4401 

 
1104 

  
4424 

 
Dette inkluderer de reisene som i dag betjener Opdøl sykehus.  
 
Sykehuset er altså vurdert å ha en trafikkgenerering på 4400 kjøretøy pr. døgn ved oppstart og svært 
liten endring fram mot 2030.   
 
Det er foreløpig vanskelig å bedømme hvor stor del av denne nye trafikken som vil gå i retning Molde, 
og hvor stor del som går i retning Kristiansund, Sunndalsøra eller lokalt i Hjelsetområdet. Det er også 
vanskelig å bedømnme den langsiktige effekten på bosetting m.m. Med etablering av en så stor 
arbeidsplass på Hjelset, kan dette over tid føre til at ansatte bosetter seg i nærheten, enten i 
Hjelsetområdet eller i Molde.  
 
Figurene under viser fordeling av pasientgrunnlaget for det nye sykehuset og fordeling av ansatte.  
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Figur 5 Befolkning i opptaksområdet for fellessykehuset 

 
Figur 6Geografisk fordeling av ansatte ved Helse Møre og Romsdal HF 

 
Basert på disse figurene kan man anta at to av tre ansatte bor i retning Molde, mens ca halvparten av 
pasienter og besøkende bor i retning Molde.  
 
Med disse antakelsene kan man  
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Tabell 3 Antatt fordeling av reiser til og fra nytt sykehus på Hjelset 

Grupper Bilreiser i retning Molde Bilreiser i retning 
Kristiansund, Sunndalsøra 
eller lokalt 

Sum 

Ansatte og studenter 2652*0,66=1750 
 

2652*0,34= 902 2652 

Pasienter, besøkende 
m.m 

1749*0,5=874 1749*0,5=874 1749 

Sum 2624 1776 4401 
 
Bilreiser som belaster strekningen Lønset – Hjelset er derfor estimert til ca 2600 kjøretøy/døgn. Fra 
dette må det imidlertid trekkes fra reiser som allerede i dag går mellom Molde og dagens sykehus på 
Oppdøl, samt de reisene som går fra Hjelset eller østover mot dagens sykehus på Lundavang. Disse 
antas å utgjøre i størrelsesorden 600 kjøretøy pr. døgn.  
 
Nyskapt biltrafikk på strekningen Lønset – Hjelset antas derfor å ligge på 2000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT). 
Ved kryssområdet på Hjelset vil det bli vesentlig mer. 
 
 
7. Dimensjonerende trafikkmengder E39 Lønset – Hjelset 

Dimensjonerende trafikkmengde er den trafikken som vil gå på ny veg 25 år etter åpning. Med et antatt 
åpningsår 2022 vil dimensjoneringsåret bli 2047. Med ulik trafikkvekst på hovedvegsystemet, vil dette 
gi følgende trafikktall.  
 
Tabell 4 Trafikkmengder på ny veg Lønset – Hjelset med ulike vekstfaktorer 

Årlig 
trafikkvekst 

Anslått 
trafikkmengde ny 
veg (2015-nivå) 

Trafikkmengde i 
åpningsåret 
(2022) uten nytt 
sykehus 

Trafikkmengde i 
åpningsåret 
(2022) med nytt 
sykehus 

Dimensjonerende 
trafikkmengde 
(2047) med nytt 
sykehus 

Fylkesprognose 
(Ca 1 %) 

5 500 5 780 7 780 9 980 

1,5 % 5 500 6 060 8 060 11 690 
2,0 % 5 500 6 320 8 320 13 650 

 
Med forutsetning om 1,5 % generell trafikkvekst og en ekstraordinær økning på 2000 som følge av 
sykehuset, vil vi nå en ÅDT i dimensjoneringsåret på nesten 12 000 kjøretøyer pr. døgn, noe som 
nærmer seg behov for firefelts veg. Men som beskrevet over er dette tallet beheftet med stor 
usikkerhet.  
 
I de etterfølgende figurene er det estimert trafikkmengder på ulike lenker i det framtidige vegsystemet 
med dagens trafikkmengder og trafikkmengder i åpningsåret (avrundede tall til nærmeste 100). 
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Figur 7 Lønsetkrysset - Estimerte trafikkmengder 2015-nivå uten sykehus 
 
 

 
Figur 8 Lønsetkrysset - Estimerte trafikkmengder 2022 med nytt sykehus 
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Figur 9 Hjelsetkrysset – Estimerte trafikkmengder 2015 uten nytt sykehus 

 

 
Figur 10 Hjelsetkrysset – Estimerte trafikkmengder 2022 med nytt sykehus 
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