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SAMMENDRAG  

Dette notatet er utarbeidet for Norgeshus AS som vedlegg til arbeider med område BNM 6 i 
reguleringsplan 2006019. Notatet beskriver dagens og antatt trafikksituasjon for området med 
trafikktall og støyberegninger for nytt boligfelt på område BNM 6. Det er i tillegg til notatet 
prosjektert vegløsning med to alternative kryssløsninger Brekktrøa/Gimsmarkvegen. 
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1. EKSISTERENDE SITUASJON 

Brekktrøa er en ca. 250 m lang kommunal blindveg på Brekkåsen i Melhus kommune Brekktrøa 
starter ved fv.6602 Hollumvegen og slutter i et kryssområde hvor Gimsmarkvegen, innkjøring til den 
tidligere blindeskolen Tambartun. I tillegg kommer det inn en gang- og sykkelveg ovenfra Gimse i 
dette området.  

Eksisterende bebyggelse langs Brekktrøa består av rekkehus med garasjeanlegg og en enebolig, i 
tillegg til den gamle blindeskolen som er lokalisert i enden av vegen. I Gimsmarkvegen er det 
eneboligbebyggelse som dominerer og det er en kommunal barnehage innerst i denne vegen. 
Gimsmarkvegen er også kommunal, men avslutningen av Brekktrøa fra Gimsmarkvegen og inn til 
Tambartun er privat veg.  

Hele Brekktrøa og alle fellesarealer rundt det eksisterende boligfeltet på vestsiden av Brekktrøa er 
kommunal eiendom. Dagens veg er i snitt 5 meter bred og uten fortau. Eksisterende gatebelysning er 
av eldre dato med unntak at en armatur som er LED armatur som kommunen har på sin godkjente 
liste. 

Eksisterende avkjørsler og områder i forkant av parkeringsanlegg bærer preg av å være utflytende. 
det er mye biltrafikk på arealer som opprinnelig var tenkt som gangarealer. Eksisterende skilting i 
området respekteres heller ikke. 

Området ligger i nær tilknytning til bussholdeplass i Hollumvegen, med relativt kort avstand, ca. 1,5 
kilometer, til både skole, handel og servicetilbud.  

1.1. Trafikkmengde 

Fra Statens vegvesen vegdatabank (NVDB) finner en beregnet trafikkmengde målt i årsdøgntrafikk 
(ÅDT) på 2600 kjt/døgn for Hollumvegen vist i figur 1-1.  

 

Figur 1-1 ÅDT Hollumvegen 
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Fra Melhus kommune har vi fått trafikktellinger gjennomført i en uke i mars 2019. Disse viser en ÅDT 
i Brekktrøa på 500 vist i figur 1-2. Registreringene viser en andel tunge kjøretøy på ca. 1 %.  

 

Figur 1-2 ÅDT Brekktrøa 

 

1.2. Fartsgrense 

Skiltet fartsgrense langs Hollumvegen er 50 km/t. I Brekktrøa er det skiltet fartsgrensesone 30 km/t. 
Selv om Brekktrøa er blindveg kan det oppleves betydelige hastigheter på enkeltkjøretøyer.  

1.3. Trafikkulykker 

Ifølge Statens vegvesens vegdatabank (NVDB) er det ikke registrert politirapporterte trafikkulykker i 
Brekktrøa eller Hollumvegen etter 1. januar 2013, som er like langt tilbake som gjeldende 
Trafikksikkerhetsplan ser på ulykkesstatistikken. 

 

Figur 1-3 Trafikkulykker NVDB 

1.4. Gjeldende planer 

Gjeldende planer i området er kommuneplanens arealdel for selve utbyggingsområdet og 
reguleringsplan 2006019 for Brekktrøa. Kommuneplanens arealdel har boligformål på hele østsiden 
av Brekktrøa mens det på vestsiden er bolig, friområde, parkering og veg. For selve Brekktrøa er det 
regulert en kjøreveg med fortau på henholdsvis 5,5 og 2,3 meter. 

For Project: Brekktrøa

Project Notes:

Location/Name: Merged

Report Generated: 03.26.2019

Speed Intervals 1 km/h

Time Intervals 4

Traffic Report From 03.19.2019

85th Percentile Speed 38 km/h

85th Percentile Vehicles 3031

Max Speed 65 km/h

Total Vehicles 3567

AADT: 506
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Figur 1-4 Gjeldende regulering 

2. OM PROSJEKTET 

Norgeshus AS arbeider for tiden på vegne av Norgeshus Eiendom AS med en detaljreguleringsplan 
for Brekktrøa, i Melhus kommune. Planområdet ligger ca. 3 km sørvest for Melhus sentrum på 
eiendommen Gnr. 36 Bnr. 8.  

Det jobbes med en reguleringsplan for eiendommen som viser en utbygging med ca. 40 enheter som 
frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse.  

Planområdet grenser til Tambartunet, som nettopp ble solgt og hvor det er tenkt bygd rundt 200 
boliger. Plan for denne utbyggingen avventer kommunens områdeplan for Brekkåsen. 

3. FORUTSETNINGER 

Kapitlet omhandler viktige forutsetninger for trafikknotatet.  

3.1. Kryss med Hollumvegen 

Hollumsvegen er en bratt veg med ca 10 % stigning. Eksisterende kryssløsning er et ukanalisert T-
kryss hvor Brekktrøa er vikepliktskiltet. Det er en bussholdeplass på motsatt side av Hollumsvegen 
sett fra Brekktrøa med meget lang utstrekning, omkring 90 m. Denne kan bli oppfattet som en 
passeringslomme, men avsluttes i kryssområdet. Dette er uheldig da det medfører at det ikke er 
plass til å komme forbi biler som venter på å svinge inn til venstre selv om det kan se slik ut når en 
kommer bakfra. Det er GS-veg langs østsiden av Hollumsvegen mot Brekktrøa. Det er i dag ingen 
avbøyning på GS-vegen, så det er derav ikke plass mellom Hollumvegen og GS-vegen for en bil som 
skal inn eller ut Brekktrøa. 
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3.2. Skoleveg 

Alle skolebarn fra Gimsmarkvegen og Brekktrøa må gå langs disse vegene for å komme til gang- og 
sykkelvegen langs Hollumvegen og senere Gimsvegen for å gå til Gimse barne- eller ungdoms skole 
eller Melhus videregående skole som ligger samlet ca. 1,5 kilometer fra planområdet. I dag er 
kjørebanen eneste alternativ for ferdsel. Alternativt må det gås mellom husene fram til krysset med 
Hollumvegen. 

Det forutsettes opprettholdelse av fartgrensesone 30 km/t.  

3.3. Dimensjonering 

Brekktrøa dimensjoneres i henhold til kommunal vegnorm som kommunal veg med fortau. 
Oppstramming av eksisterende avkjørsler og parkeringsarealer er nødvendig for å få oversiktlige og 
trafikksikre løsninger. 

3.4. Veglys 

Det er i dag veglys langs Brekktrøa. Dette er et anlegg av eldre dato med varierende armaturtyper. 
Nytt anlegg dimensjoneres i henhold til kommunal veglysnorm. 

4. VURDERING 

4.1. Turproduksjon og trafikktall 

Reisevaneundersøkelsen fra 2013/141 viser at hver person over 13 år i Melhus kommune i 
gjennomsnitt genererer 2,9 reiser per dag. Av disse reisene er 67% reiser som bilfører. Ca. 16% av 
befolkningen i Melhus er under 13 år2, og blir derfor ikke regnet med i reisevaneundersøkelsen. Tall 
fra SSB viser at det i Melhus kommune er gjennomsnittlig 2,36 personer per husholdning3. 

Med tallene over lagt til grunn vil en utbygging av 43 boenheter langs Brekktrøa generere en 
årsdøgntrafikk (ÅDT) på 200 kjøretøy/døgn. En utbygging av Tambartun med 200 boenheter vil 
generere en ÅDT på 800 kjøretøy/døgn. Samlet vil utbyggingene generere en ÅDT langs Brekktrøa på 
1000 kjøretøy/døgn. Det antas at den nyskapte trafikken langs Brekktrøa fordeler seg langs 
Hollumvegen med 30% sørover og 70% nordover.  

For Hollumvegen er trafikkmengdene fremskrevet fra 2018 (siste tilgjengelige tall fra NVDB) til 2020 
med fylkesvise prognoser. Det fins ingen registrert tungandel langs Hollumvegen, og denne antas å 
være 4%. For utvikling frem til 2030 er også fylkesvise prognoser lagt til grunn for å representere 
utvikling på Brekkåsen. Figur 4-1 viser beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) og tungandel for Brekktrøa og 
Hollumvegen, for dagens situasjon og fremtidig situasjon ved ferdig utbygging av Brekktrøa og 
Tambartun. 

 
1 RVU 2013/14: https://miljopakken.no/wp-content/uploads/2011/01/Reisevaner-2013-14_ferdig.pdf (Hentet 
05.03.2020) 
2 SSB https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/ (Hentet 05.03.2020) 
3 SSB https://www.ssb.no/kommunefakta/melhus (Hentet 05.03.2020) 

https://miljopakken.no/wp-content/uploads/2011/01/Reisevaner-2013-14_ferdig.pdf
https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/kommunefakta/melhus
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Figur 4-1: Beregnet ÅDT og tungandel for Brekktrøa og Hollumvegen, for dagens situasjon (2020) og fremtidig 
situasjon ved ferdig utbygging av Brekktrøa og Tambartun (2030). 

4.2. Krysskapasitet 

Trafikkregistreringene i Brekktrøa viser en makstimeandel på ca. 16% både for morgen- og 
ettermiddagsrush. Ved å legge til grunn dette i fremtidig situasjon gir det en makstimetrafikk langs 
Hollumvegen på i underkant av 600 kjøretøy/time (begge retninger samlet). Tilsvarende blir 
makstimetrafikken langs Brekktrøa på i underkant av 250 kjøretøy/time. 

Tabell 4-1 viser en oversikt for forenklet vurdering av kapasitet i kryss hentet fra notatet 
Kapasitetsberegninger i kryss, enkle metoder (Siv.ing Trond Foss, 10. mars 1989). Forutsetningene for 
tabellen er: 

- Vikeplikts regulert kryss 
- 2-feltsveg 
- 50 km/t 
- Ingen stigning 
- Mindre enn 10% tunge kjøretøy 

Krysset stemmer ikke helt med forutsetningene, da det er stor stigning langs hovedvegen. Dette vil 
kunne redusere kapasiteten noe, da biler som kommer oppover og må stoppe vil bruke noe mer tid 
på å starte igjen enn hva en forventer om det hadde vært flatt.  
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Trafikkvolum på hovedveg (kjøretøy/time) Kapasitet på sideveg (kjøretøy/time) 

1500 150 

1250 250 

1000 350 

750 450 

500 550 
Tabell 4-1: Forenklet vurdering av kapasitet i kryss (Siv.ing Trond Foss, 10. mars 1989) 

 
Med avrundede verdier (600 kjøretøy/time på hovedveg og 250 kjøretøy/time på sideveg) viser 
tabellen at krysset fortsatt bør ha stor reservekapasitet, også i fremtidig situasjon etter utbygging av 
Brekktrøa og Tambartun. Reservekapasiteten gjør at vi vurderer vi stigningen til å ha liten eller ingen 
betydning for kapasiteten i krysset.  

Det foreligger iht. SVV håndbok V121 ingen krav eller kriterier for etablering av 
passeringslomme/forbikjøringsfelt, men dette må da vurderes ut fra kapasitet og utforming av 
krysset for øvrig. I dette krysset er rushtrafikken konsentrert i tid og retning ned Hollumvegen på 
morgenen, og opp Hollumvegen på ettermiddagen som beskrevet i kapittel 4.1 med fordeling 70 % 
mot nord. Dette betyr at det er kun på ettermiddagen en vil kunne ha behov for et passeringsfelt når 
hovedstrømmen går oppover Hollumsvegen og med avsving inn til Brekktrøa. I denne situasjonen vil 
trafikk imot være 30 %, omregnet til ca 200 kjt/time i makstimen. Dette utgjør ca 1 bil hvert 20 
sekund i snitt, og derav vil det sjelden oppstå en situasjon hvor bil som skal svinge inn Brekktrøa må 
vente på motgående kjøretøy. Med bakgrunn i dette ser vi ikke behov for en utvidelse av busslomma 
til fullverdig passeringslomme. Busslomma bør derimot avsluttes før krysset som vist med blå linje i 
figur 4-1-2 for å unngå at dette misforståes og benyttes som forbikjøringsfelt. Forslaget vist her vil gi 
en standardisert utforming med total lengde 54 m iht. bussholdeplass for utbedringsstandard i SVV 
håndbok N100. Dette kan gjøres på to måter, og må avklares med vegeier. Dette vil dog ikke kreve 
utvidelse eller endringa av reguleringsplanen, da vi vurderer at tiltaket kan gjøres uten omregulering.  

1. Oppmerking med hvit linje, deretter saging og riving av asfalt 0,5 m bak ny hvitlinje. 
Asfaltareal erstattes med grov grus slik at det tydelig fremkommer at dette ikke er kjøreareal.  
 

2. Likt med alternativ over, men en setter i tillegg kantstein med 13 cm vis 0,25 m bak hvitlinje 
forbi krysset mot Brekktrøa. Dette vil si til ekst. avslutning av busslomme. Areal bak kantstein 
gruses. Denne løsningen vil være synlig og forståelig både sommer og vinter.  
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Figur 4-1-2: Innkorting av busslomme Hollumvegen 

4.3. Vegtrafikkstøy 

Det er modellert støymodell med ny utbygging og kjørt beregning med framskrevet trafikk for år 
2030, for Brekktrøa og i tillegg Hollumvegen da den vil gi støybidrag. Trafikktall er vist i Figur 4-1. 

Ny bebyggelse støyskjermer for bakenforliggende bebyggelse, slik at hele området i bakkant vil ligge i 
hvit støysone og uteopphold og alt i hvit sone trenger ikke ytterligere utredes. Derimot så vil det 
være støyoverskridelse ved fasade/oppå veranda for bebyggelsen som ligger i front ut mot 
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Bekketrøa. Støynivåene vil være på opptil Lden 58dB, som er en overskridelse på +3dB ift. støygrense 
55dB. Dette må utredes ytterligere ift. tiltaksbehov. Dette er vist på Figur 4-2. 

En tredobling av trafikken fra 500kjt/d til 1500kjt/d vil kunne gi en støyøkning på +3dB ved fasadene 
for eksisterende boliger i vest. Regelverket sier at dersom støynivået øker med +3dB for eksisterende 
bebyggelse så skal de utredes ift. overskridelse av 55dB ved fasade. Dette må utredes ytterligere i 
den videre planbehandling. 

 

Figur 4-2 Støykart som viser støysone på terreng og støyverdi ved vindusfasade/veranda i 1-2 etasje  

 

4.4. Ombygging av Brekktrøa 

Melhus kommune stiller krav om at det som følge av nytt boligfelt og fremtidig utbygging på 
Tambartunet må opparbeides fortau langs Brekktrøa med minimum 3 m bredde. Norgeshus har selv 
laget et forslag til senterlinje, som i hovedsak baserer seg på en tosidig lik utvidelse med unntak av 
selve krysset mot Hollumvegen. Her foreslår Norgeshus en vridning mot Hollumvegen for å nærme 
seg en mer vinkelrett kryssløsning. Det ut fra dette etablert ny veg iht. vegnorm for Melhus 
kommune med 6 m kjørebane, 0,5 m ytre skulder og 0,25 m kantsteinsklaring og videre 3 m fortau 
vist i figur 4.3. Det er her også vist et forslag til oppstramming av avkjørsler mot eksisterende 
boligfelt. Dette bør være mulig å få samlet til totalt 4 avkjørsler, men for avkjørsel nummer 2 fra 
Hollumvegen bør en fortsatt ha en bredde tilsvarende bredden på garasjen da det kun er vel 5 m 
mellom ny veg og garasje. 

Fortauet er lagt på østsiden av vegen, da det er færrest avkjørsler og derav færre konfliktpunkter enn 
på motsatt side. Det er dog færre boliger på denne siden enn motsatt, men med en begrenset 
trafikkmengde ser vi det som uproblematisk å krysse vegen uten gangfelt eller andre tilrettelagte 
krysningspunkt.  
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Se også vedlagt plantegning for mer detaljer.  

 

Figur 4-3: Plantegning av nytt fortau og forslag til avkjørsler 

4.5. Kryssløsning ved Gimsmarkvegen 

Kryssområdet med Gimsmarkvegen har blitt et utflytende kryss som vist i ortofoto figur 4-4 hvor en i 
tilknytning til T-krysset med Gimsmarkvegen finner to avkjørsler og en gang- og sykkelveg.  
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Figur 4-4: Flyfoto av kryssområdet med Gimsmarkvegen 

 

Hovedutfordringen er etter vår vurdering at det er for mange vegarmer samlet i ett punkt, samtidig 
som krysset er utflytende spesielt mot garasjeanlegg for eksisterende boligfelt i Brekktrøa. Det 
kommer også ned en gang- og sykkelveg fra Gimse i dette området. Nedre deler av denne gang- og 
sykkelvegen blir i dag brukt som kjøreadkomst til eksisterende boliger. Noe som er i strid med 
gjeldende regulering og skilting. 

For å løse opp i dette, må en forsøke å få avstand mellom de ulike armene slik at en både får en mer 
oversiktlig situasjon og plass til å etablere tydelige avbøyninger og kantlinjer. Derav er vårt forslag å 
etablere en ny avkjørsel til eksisterende boligfelt som en forlengelse av internvegen i feltet vist i figur 
4-5 og figur 4-6 og deretter en mulig ombygging av krysset med Gimsmarkvegen beskrevet i kapittel 
4.6. 

4.6. Kryssløsning alternativ 1 

Dersom en ser på hvordan området som helhet er bebygd, samt at en finner en barnehage i enden av 
Gimsmarkvegen, bør krysset vært snudd slik at Gimsmarkvegen blir primærveg og adkomst til 
Tambartunet sekundærveg som vist i figur 4-5. Dette bekrefter vegstrukturen som er i dag, hvor 
Brekktrøa inn til Gimsmarkvegen og Gimsmarkvegen er kommunale mens alle sideveger er private. 
Brekktrøa inn til Tambartunområdet bør vikepliktskiltes i krysset med GImsmarkvegen for å 
tydeliggjøre dette. 
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Figur 4-5: Ny kryssløsning med Gimsmarkvegen som primærveg, alternativ 1. 

 

Fra internvegen har en allerede innkjøring til garasjene som ligger ned mot krysset, og derav kan en 
sperre av den direkte adkomsten fra Brekktrøa. Dette gjør det videre enklere å tydeliggjøre hva som 
er gang- og sykkelveg, og da forhindre kjøring på denne som er et problem i dagens situasjon. Gang- 
og sykkelvegen bør forlenges og bøyes av slik at en får en kort kryssing over til nytt fortau, dette gir 
også bedre sikkerhet for syklister som må bremse før de skal krysse vegen. En bør også fysisk sperre 
muligheten for å kjøre inn fra gang- og sykkelvegen mot Brekktrøa 9 og 13. 

4.7. Kryssløsning alternativ 2 

Hvis Brekktrøa skal opprettholdes som primærveg helt inn til Tambartunområdet vil dette gi en 
unaturlig klassifiseringsgrense mellom kommunal og privat veg. Eller så må vegen inn til 
Tambartunområdet oppklassifiseres til kommunal veg, se figur 4-6. Dette vil ikke gi bedring for trafikk 
til og fra eksisterende barnehage i enden av Gimsmarkvegen som med denne løsningen vil ha 
vikeplikt for trafikk fra nytt boligområde som vil komme på Tambertun. Løsningen vil også gjøre det 
vanskeligere å stramme opp eksisterende området ved garasjene og tydeliggjøre hva som er gang- og 
sykkelveg. Selve krysningspunktet for gang- og sykkelvegen vil potensielt være mer utsatt for ulykker 
siden det ikke er noe avbøyning på gang- og sykkelvegen som «bremser» sykelister osv. før de 
krysser vegen.  



 

side 13 av 14 

 

Figur 4-6: Ny kryssløsning med Brekktrøa som primærveg, alternativ 2. 

 

5. KONKLUSJON 

Støyberegningene viser at det vil være nødvendig med støytiltak for de tre nærmeste boligenhetene 
innenfor det nye boligfeltet til Brekktrøa.  

Trafikkberegningen viser at det ikke er behov for endringer i krysset Hollumvegen/Brekktrøa, og at 
det etter utbygging i området vil være restkapasitet igjen i krysset. Busslomme bør dog kortes inn for 
å unngå misforståelser i bruk av denne. Dette må avklares med vegeier. 

Brekktrøa oppgraderes etter kommunal veg- og veglysnorm med riktig kjørebanebredde og ensidig 
fortau.  

Asplan Viak anbefaler at kryssløsning Brekktrøa/Gimsmarkvegen alternativ 1 som vist i figur 4-5 
innarbeides i reguleringsplanen, men at kostnaden med etablering av krysset flyttes til utvikling av 
Tambartunet. Denne løsningen vil gi et bedre trafikkbilde i kryssområdet og trafikksikkerheten vil øke 
for alle trafikanter. En kan uavhengig av hva en velger å gjøre i dette krysset etablere en ny avkjørsel 
til eksisterende boligfelt som vist i figur 4-5 og 4-6, og få en betydelig bedre situasjon enn i dag.  
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VEDLEGG 

Tegninger: 
TB101 – Plantegning  
TE101 – Kryssalternativ 1 
TE201 – Kryssalternativ 2 

 

KILDER 

Vegnorm Melhus kommune 
Veglysnorm Melhus kommune 
SVV Vegdatabank - https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/ 
Trafikktellinger Melhus kommune 
Bæreevnemålinger Melhus kommune 
 

 

 

     

     

     

02 16.03.21 Revidert etter innspill i planprosess JS SJH 

01 12.05.20 Nytt dokument KSF JS 

VERSJON DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KS 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/

