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1 Innledning 

Dette notatet viser resultater fra trafikkberegninger for ulike alternative løsninger for 

vegkryss på E6 i Øyer. Ved hjelp av transportmodellen DOM HedOpp er det bereg-

net hvor mye trafikk (ÅDT i 2022) man får i kryssene og på E6 og øvrig vegnett. 

Det er også beregnet trafikantnytte for et gjennomsnittsdøgn basert på transport-

modellens beregning.  

Kryssene på E6 som inngår i beregningene er markert på kartet nedenfor. Dette er 

følgende kryss, nevnt i rekkefølge fra sør mot nord: Ensby, Hafjell (finnes ikke i 

dag, markert med H på kartet), Granrudmoen, Tingberg og Tretten. Det er gjort be-

regninger med ulike kombinasjoner av disse kryssene og med fire felt og farts-

grense 110 km/t på E6 på hele strekningen Ensby – Tretten. 

 

Figur 1: E6-kryss på strekningen Ensby – Tretten som er vurdert. Dagens kryss er 

markert med X mens et mulig nytt kryss ved Hafjell er markert med H. 
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2 Resultat 

2.1 Dagens trafikk – trafikktellinger 

Kartet nedenfor viser ÅDT fra nyere trafikktellinger i Øyer. E6 sør for Ensby har 

ÅDT 10 840 biler pr. døgn i 2018. Nord for Ensbykrysset er ÅDT 9 900 biler pr. 

døgn og nord for krysset på Granrudmoen har trafikken sunket ytterligere til 8 700 

biler pr. døgn. 

På vegene som benyttes av trafikk til/fra hytter og skibakker/skiløyper i Hafjell og 

Øyerfjellet er det siden 1. august 2018 gjort kontinuerlig telling av trafikken på fv. 

361 Hafjelltunnelen og ÅDT er av Statens vegvesen beregnet til 803 biler. pr. 

døgn. I tillegg finnes det trafikkdata fra bomstasjonen på Hundersetervegen hvor 

det er envegs innkreving og hvor det ifølge bomselskapet var i overkant av 400 be-

talende biler pr. døgn i 2016. Ut fra dette er det lagt til grunn at ÅDT er 900 biler pr. 

døgn i 2018. Ut i fra disse to datakildene er det gjort en vurdering av trafikken på 

Hornsjø- og Mosetervegen.  Det er da antatt at trafikken i Hafjelltunnelen vil fordele 

seg omtrent likt til Hornsjø- og Mosetervegen, og at disse to vegene i tillegg får noe 

trafikk via Øyer "sentrum" (Nermovegen). ÅDT på de to vegene er da anslått til ca 

500 biler i gjennomsnitt pr. døgn i 2018.  

 

Figur 2: Trafikktellinger og antatt årsdøgntrafikk i 2018. 

E6-trafikken kjennetegnes ved at den har markante trafikktopper både i forbindelse 

med helgeutfart og ferie, men også at det er mange dager med langt mindre trafikk 

enn gjennomsnittet (ÅDT). Diagrammet nedenfor viser dette. Som det framgår av 

diagrammet er døgntrafikken på E6 sør for Ensbykrysset 7 000 – 8 000 biler pr. 

døgn på dager uten ferietrafikk og helgeutfart. I forbindelse med vinter-, sommer- 
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og høstferie er det vesentlig mer trafikk. I disse periodene er det mellom 12 000 og 

18 000 biler pr. døgn på de mest trafikkerte dagene.   

 

Figur 3: Trafikk pr. døgn i 2018 på E6 Øyer grense sør. 

2.2 Trafikkanalyse 

Trafikkvariasjonen på E6 viser at man bør se på to situasjoner når trafikkforhol-

dene på de lokale vegene i Øyer skal analyseres:  

1. Normalsituasjonen som er hverdager unntatt fredager, utenfor ferietiden og hvor 

døgntrafikken ikke er større enn årsdøgntrafikken (ÅDT) 

 og  

2. Maksimal situasjon som er dager med døgntrafikk vesentlig høyere enn ÅDT. 

Dette kan være i forbindelse med helgeutfart i vintersesongen, og ellers i forbin-

delse med høst-, jul- og vinterferie.   

2.2.1  Trafikkberegninger for normalsituasjon (ÅDT) 

Transportmodellen beregner ÅDT i et valgt år, i dette tilfelle 2016 som er dagens 

situasjon og 2022 som er utbygd situasjon. Transportmodellen er kun egnet til å 

beregne normalsituasjonen slik den er forklart ovenfor.  

Følgende alternativ er beregnet: 

Alt. 0 (C0): Alle fire kryss som i dag finnes på strekningen Ensby – Tretten behol-

des. 

Alt. 1: Tingberg stenges, øvrige tre av dagens kryss beholdes. 

Alt. 2. Tre kryss: Hafjell (nytt kryss) samt dagens kryss ved Tingberg og Tretten  
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Alt. 3: To kryss, dvs. dagens kryss ved Granrudmoen og Tretten 

Alt. 4: Fire kryss: Hafjell pluss alle dagens kryss unntatt Ensby 

Alt. 5 (C1): Dagens Ensbykryss stenges og erstattes av et halvt kryss 2 km lenger 

mot nord (Midtskog). Se egen omtale av dette og varianter i kap. 2.4.1 

Trafikkbelastningen i de ulike alternativene er vist i neste tabell. I dagens situasjon 

(2016) er Granrudmoen det mest trafikkerte krysset på strekningen. Tingberg og 

Ensby er omtrent like "store" mht. trafikkmengde, mens Tretten er det minst trafik-

kerte krysset. 

Beregningene med ÅDT 2022 viser at Tretten-krysset påvirkes lite av de ulike al-

ternativene. Et nytt kryss ved Hafjell vil fange opp mesteparten av trafikken som el-

lers ville benyttet Ensby og Granrudmoen. Det er kun alternativ 4 som samlet sett 

får mer trafikk i kryssene enn i alternativ 0 hvor alle dagens kryss beholdes. 

 

Figur 4: Diagram med ÅDT for de ulike kryssalternativene. 

Utbygd E6 med de ulike kryssalternativene vil i varierende grad påvirke trafikken 

på det lokale vegnettet. Det er beregnet hvordan trafikken i snittene på kartet ne-

denfor vil endre seg i forhold til dagens trafikk gitt de ulike alternativene.  
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Figur 5: Valgte snitt på det lokale vegnettet 

Neste tabell viser hvordan trafikken i 2022 vil endre seg sammenlignet med da-

gens trafikk, avrundet til nærmeste hundre. Det betyr at trafikkendringer mindre 

enn 50 biler pr. døgn ikke vises i tabellen.  

 

Tabell 1: Beregnet endring av trafikk på lokalvegene i 2022 i forhold til dagens tra-

fikk (avrundede tall). Røde tall er økning i forhold til dagens trafikk. 

Med bompenger på E6 vil trafikken på lokalvegene bli som vist i neste tabell. Bom 

med takst 24 kr for personbiler står nord for Ensbykrysset og sør for Midtskog i C1.  

 

Tabell 2: Beregnet endring av trafikk på lokalvegene i 2022 i forhold til dagens tra-

fikk med bompenger på E6. Røde tall er økning i forhold til dagens trafikk. 

Alt C0 Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4   C1          (A5sør)

A Fv319 Vestsidevegen, nord 400           -400     -300     -400     -300     -400    -400    

B Fv361 Midtbygdsvegen 900           100       -600     100       -600     200     100      

C Fv319 Øyer bru (Tingberg) 900           -300     -700     -300     -700     -300    -300    

D Fv312 Kongsvegen 400           -       100       300       100       -      -      

E Fv319 Vestsidevegen 40             -       400       100       400       -      -      

F Gamlevegen 1 200        -       300       100       300       -100    100      

G Nermosvegen 110           -       100       200       100       200     -      

H Fv319 Granrudmoen bru 400           -       400       -100     400       -100    -      

I Fv319 Hunderfossvegen 500           -100     -100     -200     -100     -100    -100    

J FV312 Hundervegen 1 400        100       100       1 500    1 100    300     -      

K Fv361 Sørbygdsvegen 250           -       -       200       100       200     -      

L Fv361 Sørbygdsvegen, sør 400           -       -       -200     -100     -200    -      

M Fv312 Hundervegen, sør 1 900        200       200       -1 300  -1 000  -1 300 -1 700 

N Fv319 Hunderfossvegen, Fåberg 900           -       -       -100     -       -100    -      

O Fv312 Gudbrandsdalsvegen, Fåberg 800           -       -       200       500       200     -200    

Endret ÅDT i 2022 i forhold til dagens ÅDT

StedSnitt ÅDT i dag

C0 mBom A1mBom A2mBom A3mBom A4mBom C1 bom

A Fv319 Vestsidevegen, nord 400           -400        -300        -400        -300        -400        -400      

B Fv361 Midtbygdsvegen 900           -          -600        -          -600        100         -        

C Fv319 Øyer bru (Tingberg) 900           -300        -600        -300        -600        -300        -300      

D Fv312 Kongsvegen 400           -          100         400         100         -          -        

E Fv319 Vestsidevegen 40             -          400         100         400         -          -        

F Gamlevegen 1 200        -          500         100         300         -100        -        

G Nermosvegen 110           -          100         -          100         -          -        

H Fv319 Granrudmoen bru 400           100         400         100         400         200         100       

I Fv319 Hunderfossvegen 500           -          100         -          100         100         100       

J FV312 Hundervegen 1 400        1 500      1 600      1 000      700         -          200       

K Fv361 Sørbygdsvegen 250           -          100         -          -          -          -        

L Fv361 Sørbygdsvegen, sør 400           -          100         -100        -          -100        -        

M Fv312 Hundervegen, sør 1 900        1 600      1 800      -1 000     -400        -1 100     -1 200   

N Fv319 Hunderfossvegen, Fåberg 900           100         200         100         200         200         100       

O Fv312 Gudbrandsdalsvegen, Fåberg 800           -          -          500         1 100      400         300       

Endret ÅDT i 2022 i forhold til dagens ÅDT

StedSnitt ÅDT i dag
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Utbygd E6 med alle dagens kryss, dvs. alternativ 0, vil bidra til redusert trafikk på 

vestsiden av Lågen slik at trafikken her blir mindre enn i dag (snittene A, C og I). 

Det blir en liten økning på fv. 312 Hundervegen og på fv. 361 ved Tingbergkrysset 

(snittene B, J og M). Alternativet med utbygd E6 bidrar altså til endringer av da-

gens trafikk selv om man ikke endrer kryssene. 

Med bom på E6 nord for dagens kryss på E6 ved Ensby (takst 24 kr for personbil) 

vil trafikken på fv. 312 omtrent fordobles i forhold til dagens nivå (snitt J og M).  

Med alternativ 1 hvor man stenger Tingbergkrysset men ellers beholder alle øvrige 

av dagens kryss får man størst trafikkvekst på vestsida av Lågen (E og H). Trafikk-

veksten på Hundervegen (J og M) skyldes at utbygd E6 trekker til seg trafikk, derav 

vekst i disse to snittene som ligger nært kryssene Ensby og Granrudmoen. Størst 

reduksjon av trafikk får man, naturlig nok, på fylkesvegene inn mot det stengte 

krysset på Tingberg (A, B og C). Med bom nord for Ensbykrysset får man omtrent 

en fordobling av trafikken på fv. 312 (J og M). 

Med alternativ 2 hvor man stenger dagens kryss ved Ensby og Granrudmoen og 

bygger et nytt "Hafjellkryss" får man størst trafikkvekst på Hundervegen ved Øyer 

sentrum (J), ca en fordobling sammenlignet med dagens trafikk. Dette er trafikk 

som ellers ville benyttet Granrudmoenkrysset. Man får også noe mer trafikk på 

Sørbygdsvegen (K) og Nermovegen (G) og mindre på den sørlige delen av Sør-

bygdvegen (L). Lenger sør, på Hundervegen (M), får man reduksjon fordi trafikken 

kan benytte E6 og det nye krysset. At man stenger Ensbykrysset vil imidlertid med-

føre mer trafikk på fv. 312 ved Fåberg (O). Dette skjer også i de øvrige to alternati-

vene med stengt Ensbykryss, og man vil få ytterligere trafikkøkning her med bom-

penger.  

I alternativ 3 hvor man kun har dagens kryss ved Granrudmoen (samt krysset på 

Tretten som er åpent i alle alternativene) blir det størst trafikkreduksjon på fylkes-

vegene ved kryssene som stenges (A, B, C og M) og størst trafikkvekst på veger 

inn mot Granrudmoen (snitt J, H og E). Bompenger på E6 vil bidra til at fv. 312/319 

mellom Fåberg og Granrudmoen får ca 600 flere biler pr. døgn sammenlignet med 

hvis det ikke er bompenger. 

I alternativ 4 hvor Ensbykrysset erstattes av nytt kryss ved Hafjell og med øvrige av 

dagens kryss åpne for trafikk, unngår man den sterke trafikkveksten på fv. 312 sør 

for Øyer sentrum (J). At man både har kryss ved Granrudmoen og Hafjell bidrar til 

at det blir små trafikkendringer på det lokale vegnettet ved Øyer sentrum. Dette 

gjelder også når det er bom på E6. 

I alternativ 5 hvor Ensbykrysset erstattes av nytt kryss ved Midtskog får man den 

største reduksjonen i trafikken på Hundervegen, snitt M. 

2.3 Trafikkvurdering av situasjon med ferie og 
helgeutfart 

Diagrammet nedenfor viser hvordan trafikken varierer på en av tilførselsvegene til 

hytteområdene, fv. 361 Hafjelltunnelen. Her er trafikken telt kontinuerlig siden 1. 

august 2018. I de 224 dagene med telling er den gjennomsnittlige døgntrafikken 
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854 biler pr. døgn1. I 38 av disse dagene har trafikken vært 25% større enn gjen-

nomsnittet, dvs. større enn 1 070 biler pr. døgn, og i 21 dager har den vært større 

enn 50% av gjennomsnittet (1 280 biler pr. døgn). Dagene med vanlig helgeutfart 

utenfor ferie/høysesong ligger typisk i intervallet 900 – 1 100 biler pr. døgn. Kun på 

toppdagene i høstferien, jul/nyttår og vinterferien er døgntrafikken større enn dette.  

 

Figur 6: Trafikk pr. dag fra 1. august 2018 til 11. mars 2019, fv. 361 Hafjelltunnelen 

Neste figur viser gjennomsnittlig trafikk pr. ukedag. Trafikken er størst fredag til 

søndag og lavest midt i uka hvor den er ca 750 biler pr. døgn. Hvis man ser bort fra 

mandag-torsdag i høst-, jul- og vinterferie er trafikken på disse dagene enda la-

vere, 715 biler pr. døgn ("MaToUF"i figuren nedenfor).  

 
1 Statens vegvesen har beregnet at årsdøgntrafikken (ÅDT) var 803 biler pr. døgn i 2018. 
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Figur 7: Gjennomsnittlig døgntrafikk pr. ukedag på fv. 361 Hafjelltunnelen 

Basert på trafikktellingen ved Hafjelltunnelen kan trafikkvariasjonen til hytteområ-

dene beskrives slik:  

› hverdagstrafikken er ca 15% lavere enn gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT). 

Dette er dager med lite trafikk til/fra hytter og skianlegg. Denne trafikkmeng-

den har man 260-300 dager i året i 2018/2019. 

› typisk helgeutfartstrafikk utenfor ferie/høysesong er ca 25% høyere enn ÅDT. 

Det er 40-60 slike dager pr. år. 

› på de mest trafikkerte dagene ferie/høysesong kan trafikken være ca 50% 

høyere enn ÅDT. Det er 20-40 slike dager pr. år. 

Basert på dette er ÅDT og døgntrafikk ved helgeutfart og på toppdager som vist på 

kartet.    
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Figur 8: Kartet viser ÅDT, typisk helgeutfartstrafikk (40-60 dager pr. år) og maksi-

mal døgntrafikk i ferie/høysesong (færre enn 40 dager pr. år) i 2018 

På dagene med størst trafikk til hytteområdene (Hafjell) øker trafikken på fv. 312 

ved Ensby med ca 800 biler pr. døgn. En del av hyttetrafikken kjører også via 

Granrudmoen/ Øyer sentrum. Neste tabell viser hvordan hyttetrafikken mest sann-

synligvis vil velge kjøreruter, gitt de ulike kryssalternativene.  

 

Tabell 3:Tabellen viser hvordan hyttetrafikken på de mest trafikkerte dagene vil på-

virke de ulike vegene i og rundt Øyer sentrum 

Med dagens E6 vil mesteparten av hyttetrafikken benytte Ensbykrysset og fv. 312 

Sørbygdsvegen. Med utbygd E6 og med Ensbykrysset (alt. 0 og 1) vil mer hyttetra-

fikk velge E6 og Granrudmoenkrysset. Med nytt Hafjellkryss (alt. 2) vil trafikken 

som ellers ville benyttet Ensbykrysset gå via fv. 312 (snitt J) og gjennom Øyer sen-

trum (Nermosvegen, snitt G). Nermosvegen vil få denne ekstra belastningen i alle 

alternativene der Ensbykrysset stenges og erstattet med kryss lenger nord. Dette 

innebærer at man på de mest trafikkerte dagene vil ha en trafikkvekst på mer enn 

1 000 biler i Nermosvegen. 

STED Dagens E6 Alt.0 Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4

G Nermosvegen 100 200 200 900 900 900

J FV312 Hundervegen 0 0 0 900 0 500

K Fv361 Sørbygdsvegen 400 500 500 500 500 500

L Fv361 Sørbygdsvegen, sør 800 700 700 0 0 0

M Fv312 Hundervegen, sør 800 700 700 0 0 0
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2.4 Trafikantnytte 

Transportmodellen beregner hvor mye trafikantenes tids- og distansekostnader vil 

endre seg som følge av de ulike alternativene. Generelt vil trafikantene tape mer jo 

færre kryss det er. Men trafikantene kan likevel tjene på at et det blir færre kryss 

dersom et evt. nytt kryss krysset fanger opp den lokale trafikken på en bedre måte 

enn dagens kryss. 

Trafikantnytten er beregnet i forhold til en referansesituasjon der E6 er bygd ferdig 

til Granrudmoen, med kryssene ved Ensby og Granrudmoen åpne. I den utbygde 

situasjonen er det for alle alternativ forutsatt at E6 er bygd med fire felt og 110 km/t 

til Tretten. 

Alternativ 4 gir den høyeste trafikantnytten, også høyere enn alternativ 0 der man 

beholder alle dagens kryss på strekningen. Dette viser at et nytt kryss ved Hafjell 

er viktig for å få høy trafikantnytte. 

  

Figur 9: Trafikkantnytte i kr for gjennomsnittsdøgn i 2022. 

2.4.1 Alternativ 5 med kryss ved Midtskog 

Det er gjort beregninger der man ser for seg et kryss som erstatter dagens Ensby-

kryss og som blir liggende ca 2 km nord for Ensbykrysset, ved Midtskog. Med nytt 

kryss her er følgende varianter beregnet: 

› A5: E6 med fire felt og 100 km/t på strekningen Midtskog – Tretten 

› A5bom: Som A5 men med bom like sør for det nye Midtskogkrysset 

› A5sør (C1): Kun sørvendte ramper i Midtskogkrysset. Dagens vegstandard og 

fartsgrense på E6 nord for Midtskogkrysset. 

› A5 90: Som A5 men med fartsgrense 90 km/t 
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Tabell 4: Beregning av hvordan trafikken på lokalvegene i 2022 vil endres i forhold 

til dagens trafikk (avrundede tall). Røde tall er økning i forhold til dagens trafikk. 

Det er ikke beregnet trafikantnytte av A5-alternativene da disse alternativene kom 

frem som et resultat på slutten av prosessen. Trafikantnytten for alternativene A0-

A4 viste at alternativene A2 og A4 kom best ut. Alternativ C1 vil få litt dårligere tra-

fikantnytte enn A2/A4, men sannsynligvis bedre enn alternativene A0, A1 og A3. 

Man vil ellers tape lite trafikantnytte i C1 ved å beholde dagens vegstandard og 

fartsgrense (90 km/t) nord for det nye krysset. Det vises ellers til reguleringspla-

nens KU, hvor netto nytte av alternativene er beregnet. 

2.5 Trafikkprognose for 2030 for anbefalte alternativ 

2.5.1 Forutsetninger for prognosen 

Trafikkprognosen for 2030 for alternativene C0 og C1 er basert på ÅDT 2022 og 

framskriving til 2030 med årlig trafikkvekst på 0,7% for lette og 2,2% for tunge kjø-

retøy. Dette er den offisielle trafikkvekstprognosen2 for gamle Oppland fylke. 

2.5.2 Trafikkprognose 2030 

Prognosen for ÅDT 2030 er at man vil ha 7 – 8% mer trafikk enn i 2022.  

 

Tabell 5: Beregning av hvordan trafikken på lokalvegene i 2030 vil endres i forhold 

til dagens trafikk (avrundede tall). Røde tall er økning i forhold til dagens trafikk. 

 
2 kilde: EFFEKT6.73 som er Statens vegvesens program for beregning av sam-

funnsøkonomisk lønnsomhet av vegprosjekter 

Endret ÅDT i 2030 i forhold til dagens ÅDT

Alt. C0   Alt. C1          (A5sør)C0 mBom C1 mBom

A Fv319 Vestsidevegen, nord 400           -400           -400           -400           -400           

B Fv361 Midtbygdsvegen 900           200             100             100             100             

C Fv319 Øyer bru (Tingberg) 900           -200           -200           -300           -300           

D Fv312 Kongsvegen 400           -             -             -             100             

E Fv319 Vestsidevegen 40             -             -             -             -             

F Gamlevegen 1 200        100             100             100             100             

G Nermosvegen 110           -             -             -             -             

H Fv319 Granrudmoen bru 400           -             -             100             200             

I Fv319 Hunderfossvegen 500           -100           -100           100             100             

J FV312 Hundervegen 1 400        200             100             1 700          300             

K Fv361 Sørbygdsvegen 250           -             -             -             -             

L Fv361 Sørbygdsvegen, sør 400           100             100             100             -             

M Fv312 Hundervegen, sør 1 900        400             -1 700        1 800          -1 200        

N Fv319 Hunderfossvegen, Fåberg 900           -             -             200             200             

O Fv312 Gudbrandsdalsvegen, Fåberg 800           100             -200           -             300             

Snitt Sted ÅDT i dag

A Fv319 Vestsidevegen, nord 400           

B Fv361 Midtbygdsvegen 900           

C Fv319 Øyer bru (Tingberg) 900           

D Fv312 Kongsvegen 400           

E Fv319 Vestsidevegen 40             

F Gamlevegen 1 200        

G Nermosvegen 110           

H Fv319 Granrudmoen bru 400           

I Fv319 Hunderfossvegen 500           

J FV312 Hundervegen 1 400        

K Fv361 Sørbygdsvegen 250           

L Fv361 Sørbygdsvegen, sør 400           

M Fv312 Hundervegen, sør 1 900        

N Fv319 Hunderfossvegen, Fåberg 900           

O Fv312 Gudbrandsdalsvegen, Fåberg 800           

StedSnitt ÅDT i dag

A Fv319 Vestsidevegen, nord 400           -400     -400     -400     -400     

B Fv361 Midtbygdsvegen 900           100       -       100       100       

C Fv319 Øyer bru (Tingberg) 900           -300     -300     -300     -300     

D Fv312 Kongsvegen 400           -       -       -       -       

E Fv319 Vestsidevegen 40             -       -       -       -       

F Gamlevegen 1 200        -       -       100       100       

G Nermosvegen 110           -       -       -       -       

H Fv319 Granrudmoen bru 400           -       100       -       -       

I Fv319 Hunderfossvegen 500           -100     -       -100     -100     

J FV312 Hundervegen 1 400        -       200       -       -       

K Fv361 Sørbygdsvegen 250           -       -       -       -       

L Fv361 Sørbygdsvegen, sør 400           -       -       -       -       

M Fv312 Hundervegen, sør 1 900        -1 700  -1 200  -1 700  -1 700  

N Fv312 Gudbrandsdalsvegen, Fåberg 900           -       100       -       -       

O Fv319 Hunderfossvegen, Fåberg 400           -200     300       -200     -200     

Snitt Sted ÅDT i dag
A5 A5bom

A5sør 

(C1)
A5 90


