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1 Innledning 

Spydeberg Miljødeponi ønsker å etablere Skjærsaker Massemottak nær Spyde-

berg ved et eksisterende pukkverk. I den forbindelse har Spydeberg Miljødeponi 

bedt COWI gjennomføre en trafikkanalyse av de planlagte forholdene ved mas-

semottaket. 

Massemottaket skal etableres langs FV 122 Heliveien syd for Spydeberg og E18. 

Spydeberg Miljødeponi har utarbeidet en skisse over de fremtidige forhold, her-

under ny avkjøring til massemottaket. 

2 Dagens situasjon 

Det eksisterende pukkverket ligger ut mot FV 122 Heliveien, som er en to-felts 

landevei. Veien har en ÅDT på 1.305 kjøretøy (2016), hvorav 11 % er tungbil-
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trafikk. 

Tabell 1 Nåværende trafikktall for Fv. 122. 

Emne Antall Kilde 

Trafikk, ÅDT 1.305 (2016) Statens Vegvesen 

Andel tung trafikk 11% (2016) Statens Vegvesen 

Fartsgrense 80 km/t Statens Vegvesen 

 

Dagens atkomst til pukkverket er via grusvei. Der er ikke gjennomført trafikk-

tekniske tiltak ved avkjørselen til pukkverket, men oversiktsforholdene ved ad-

komsten vurderes tilstrekkelige. 

Fv. 122 forbi pukkverket betjenes av lokalbussrute 469. Ruten har tre til fire 

avganger pr. dag, og den er dermed trolig ikke særlig relevant å benytte for an-

satte på pukkverk og framtidig massemottak.  

3 Fremtidige forhold 

Spydeberg Miljødeponi ønsker å etablere nytt massemottak ved siden av eksis-

terende pukkverk. Atkomstveien til massemottaket fra Fv. 122 er vist i prinsipp-

skissen i Figur 1. Det foreligger på nåværende tidspunkt ikke nærmere opplys-

ninger om den forventede utforming av krysset.  

Til kapasitetsberegninger og de videre vurderinger forutsettes på bakgrunn av 

skissen, at det ikke etableres separate svingefelt i krysset.  

Analysen gjennomføres på et overordnet nivå, og på nåværende tidspunkt vur-

derer COWI dermed ikke ytterligere på den konkrete utforming av den nye at-

komstveien til massemottak. Det forutsettes, at utforming av atkomstkrysset 

utformes i overensstemmelse med gjeldende krav og retningslinjer. Det henvi-

ses bl.a. til krav til svingradier og siktforhold for kryss.  

Skissen antyder, at den eksisterende adkomsten til pukkverket skal beholdes 

etter etablering av massemottak. Denne avkjørsel ligger relativt tett på den nye 

atkomstveien til massemottaket, og det bør derfor i den videre prosjektering 

vurderes, om det kan være relevant å sanere pukkverkavkjørselen, og om der 

gjelder krav til avstand mellom avkjørsler / kryss på veiklasse gjeldende for Fv. 

122. 
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Figur 1 Prinsippskisse for atkomstvei til massemottak (Spydeberg Miljødeponi). 

3.1 Trafikktall 

Som grunnlag for trafikkanalysen har COWI utført en vurdering av den forvente-

de trafikken på Fv. 122, samt til og fra massemottaket for dagens situasjon og 

2028. For dagens situasjon er trafikken på Fv. 122 fremskrevet med 1 % fra 

2016, mens trafikken til og fra massemottaket er vurdert utfra opplysninger fra 

Spydeberg Miljødeponi. En del av lastebilene som leverer til massemottaket vil 

også ta med last fra pukkverket. 
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Tabell 2 Forutsatt trafikk på Fv. 122 for dagens situasjon. 

Emne Antall Kilde 

Trafikk, ÅDT 1.318 (dagens situasjon) Fremskrevet 1% fra 2016 

Andel tung trafikk 11% Statens Vegvesen 

Fartsgrense 80 km/t Statens Vegvesen 

Makstime, andel 12% Erfaringstall 

Makstime, antall kjøretøyer 158 Beregnet 

 

Spydeberg Miljødeponi har oppgitt at det antas ca. 30 lastebiler pr. dag til mas-

semottak. 20 av disse forventes å komme fra nord, 10 fra syd. Det antas videre 

at 60 % av disse lastebilene tar med seg last i retur fra pukkverket. Spydeberg 

Miljødeponi antar en økning i trafikken på ca. 40 % i forhold til i dag, tilsvarende 

en økning på ca. 1-2 lastebil pr. time. 

COWI forutsetter at 30 lastebiler ankommer og drar i alminnelig arbeidstid, dvs. 

i løpet av 8 timer med en jevn fordeling. Dette tilsvarer at ca. 4 lastebiler kjører 

til og fra massemottaket pr. time. I kapasitetsberegningen antas det at et tilsva-

rende antall lastebiler kjører til og fra pukkverket gjennom samme avkjøring 

som til massemottaket.  

På bakgrunn av informasjoner fra Spydeberg Miljødeponi forutsetter COWI, at 

massemottak ikke er åpent for private, og at biltrafikk til og fra massemottak 

utgjøres av de ansatte på massemottak. 

COWI forutsetter at et begrenset antall personer har arbeidssted på masse-

mottak / pukkverk. Hovedparten av medarbeidertrafikken vil sannsynligvis finne 

sted innen eller etter lastebilene begynner å betjene massemottaket.  

De vurderte trafikkmengder til massemottaket ses i Tabell 3. 

Tabell 3 Maksimal trafikk til og fra massemottak / pukkverk (dagens situasjon). 

 Bil Lastebil 

Antall kjøretøy inn 5 8 

Antall kjøretøy ut 5 8 

Totalt 10 16 

  

Dette er trolig et høyt anslag, men gir robuste resultater som blant annet tar 

hensyn til at lastbilene ikke kan forventes å ankomme fullstendig jevnt over ar-

beidsdagen.  

Spydeberg Miljødeponi antar at 2/3 av lastebilene kommer fra/kjører mot nord. 

Det antas tilsvarende retningsfordeling for ansatte ved pukkverk/massemottak 

med 2/3 til/fra Spydeberg sentrum (retning nord). 

Tabell 4 Trafikk mellom massemottaket og FV 122 i makstime i dagens situasjon 

(Bil/lastebil). Gjennomkjørende trafikk på FV 122 ikke vist i tabell. 

 FV 122 Nord FV 122 Sør Massemottak 

FV 122 Nord - - 3/5 

FV 122 Sør - - 2/3 

Massemottak 3/5 2/3 - 
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3.2 Kapasitet og trafikkvurdering ved massemottaket 

Vurderingen av kapasiteten i krysset er gjort med bakgrunn i servicenivåbegre-

bet som er definert i Tabell 5. Kapasitetsberegningen er utført i programmet 

Sidra. 

Tabell 5 Definisjon av servicenivå (HCM 2010) 

Servicenivå Beskrivelse Middelforsinkelse 

[sek.] 

Vikeplikt 

A Nesten ingen forsinkelse <10 

B Begynnende forsinkelse 10-15 

C Liten forsinkelse 15-25 

D Noe forsinkelse 25-35 

E Stor forsinkelse 35-50 

F Meget stor forsinkelse >50 

 

3.2.1 Kapasitetsberegning dagens situasjon 

De trafikale forutsetninger for massemottaket kommer fra avsnitt 3.1 og det er 

antatt at trafikken forbi massemottaket på Fv. 122 fordeler seg med 50 % fra 

syd og 50 % fra nord. Fv. 122 er forutsatt å ha en veihelling på 1%. 

Fartsgrensen på Massemottaket er i beregningen satt til 50 km/t. 

Tabell 6 Servicenivå i T-krysset for en makstime i dagens situasjon. 

Trafikkstrøm Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Sør - FV.122 Sør 

Rett fram A 6% 0 sek. <1 m 79 

Venstre A 6% 9 sek. <1 m 5 

     
84 

Vest – Massemottak 

Venstre A 1% 7 sek. 0 m 8 

Høyre A 1% 6 sek. 0 m 5 

     
13 

Nord - FV.122 Nord 

Høyre A 6% 8 sek. <1 m 8 

Rett fram A 6% 0 sek. <1 m 79 

     
87 

Samlet 

Alle A 6% 1 sek. <1 m 184 

 

Beregningen viser, at alle armer i atkomstkrysset i en makstime med den forut-

satte trafikken vil ha et servicenivå A, dvs. nesten ingen forsinkelse. Det er ing-
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en avviklingsproblemer i det nye atkomstkrysset og krysset har restkapasitet.  

Derfor forventes det heller ingen avviklingsproblemer i krysset i fremtiden som 

følge av generell trafikkvekst. 

 

Figur 2 Servicenivå i atkomstkrysset Fv. 122 x Massemottak i dagens situasjon. 

Skissen av krysset er en illustrasjon av resultatene fra beregningspro-

grammet, som viser prinsippskisser. 

3.2.2 Kapasitetsberegning 2028 

For å vurdere robustheten av det nye krysset er også gjennomført en kapasi-

tetsberegning for 2028. 

Trafikktallene fra 2016 er fremskrevet med prognoser for Østfold, hentet fra 

nyttekostanalyse-verktøyet EFFEKT. Antallet av lette kjøretøyer er fremskrevet 

med 19 % og antallet av tunge kjøretøyer er fremskrevet med 37 %. 
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Tabell 7 Servicenivå i T-krysset for en makstime i 2028. 

Trafikkstrøm Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Sør - FV.122 Sør 

Rett fram A 7% 0 sek. <1 m 95 

Venstre A 7% 9 sek. <1 m 6 

     
101 

Vest – Massemottak 

Venstre A 2% 7 sek. 1 m 11 

Høyre A 2% 6 sek. 1 m 6 

     
17 

Nord - FV.122 Nord 

Høyre A 7% 8 sek. <1 m 11 

Rett fram A 7% 0 sek. <1 m 95 

     
106 

Samlet 

Alle A 7% 2 sek. 1 m 224 

 

Beregningen viser, at alle armer i atkomstkrysset i en makstime i 2028 med den 

fremskrevne trafikken vil ha et servicenivå A, dvs. nesten ingen forsinkelse. Det 

er ingen avviklingsproblemer i det nye atkomstkrysset og krysset har også i 

2028 restkapasitet. 
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Figur 3 Servicenivå i atkomstkrysset Fv. 122 x Massemottak i 2028. Skissen av 

krysset er en illustrasjon av resultatene fra beregningsprogrammet, som 

viser prinsippskisser. 

3.2.3 Trafikksikkerhet 

Avkjøring til massemottaket ligger på innsiden av en kurve, hvilket i visse tilfel-

ler kan gi redusert oversikt fra sideveien. Det er vurdert at oversikten i krysset 

er tilstrekkelig, men i videre prosjektering bør det være fokus på å sikre tilstrek-

kelig oversikt for lastebilene som skal kjøre ut fra massemottaket. Siktkrav i 

henhold til Statens vegvesen sin håndbok forutsettes ivaretatt ved videre plan-

legging. Dersom det blir utfordrende å få tilstrekkelig oversikt fra atkomstveien 

til massemottak, er en mulighet å senke fartsgrensen på Fv. 122 til 60 eller 70 

km/t på en kort strekning omkring krysset. 

3.3 Trafikkvurdering FV 122  

På FV 122 vil det være en vekst i tungtrafikken. I dag kjører ca. 145 tunge kjø-

retøy på strekningen i døgnet, og etter etablering av massemottaket vil det kjø-
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re maksimalt ca. 175. Det samlede antall tungekjøretøy vil ligge mellom 145 og 

175, med bakgrunn i Spydeberg Miljødeponi sin antakelse om at ca. 60% av 

lastebilene til massemottaket vil ta med last fra pukkverket og dermed erstatte 

en del av eksisterende tungbiltrafikk. Prognoser viser, at den tunge trafikk i 

2028 øker med ca. 38% i forhold til 2016, dvs. til maksimalt ca. 240 tunge kjø-

retøyer. 

Spydeberg Kommune har utpekt 4 steder i Buer for nærmere analyse.  

 

Figur 4 Steder utpekt av Spydeberg Kommune til vurdering 
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3.3.1 FV. 122 x Volleneveien 

En av de utpekte stedene er det firearmede krysset FV 122 x Volleneveien som 

ligger utenfor tettstedet med en fartsbegrensning på 80 km/t. Det er ikke regi-

strert ulykker i krysset de siste 10 år. Det vurderes at en svak økning i antall 

tunge kjøretøy som vil kjøre gjennom dette krysset ikke påvirker verken for tra-

fikksikkerheten eller for trafikkavviklingen i krysset, hverken i dagens situasjon 

eller i 2028. Etableringen av massemottaket vil således ikke medføre behov for 

tiltak i dette krysset. 

3.3.2 Fv. 122 ved Grååsen 

Ved Grååsen har Spydeberg Kommune utpekt 3 steder. Det dreier seg om et 

fotgjengerfelt på tvers av Fv. 122 i krysset med Grååsenveien, samt to avkjø-

ringer syd for krysset.  

På denne strekningen er fartsgrensen 50 km/t, og det er etablert 2 fartsdumper 

på Fv. 122 nord og syd for krysset med Grååsenveien. Fotgjengerfeltet er skil-

tet, og det er etablert en smal krysningshelle for fotgjengerne. 

Der er ikke trafikkdempende tiltak ved de to utpekte avkjøringer. 

Ifølge data fra Statens Vegvesen er ÅDT på denne delstrekning av Fv. 122 på 

4031 kjøretøyer (2016), hvorav 8 % er lange kjøretøyer. Der er ikke registrert 

ulykker på strekningen forbi disse stedene de siste 10 år. 

COWI vurderer at trafikkveksten som forårsakes av etablering av massemotta-

ket ikke vil ha noen reel betydning for trafikksikkerheten eller trafikkavviklingen 

på strekningen gjennom Grååsen, hverken i dagens situasjon eller i 2028. Etab-

lering av massemottaket vil således ikke medføre behov for tiltak på Heliveien 

gjennom Grååsen. 

4 Konklusjon og anbefaling 

Det er gjennomført en trafikkanalyse med bakgrunn i opplysninger fra Spyde-

berg Miljødeponi og data fra Statens Vegvesen for atkomstkrysset ved det nye 

massemottaket, samt for Fv. 122 ved Grååsen.  

Analysen viser at trafikkveksten som følge av det nye massemottaket er begren-

set sammenliknet med eksisterende og fremtidig trafikk og det vil ikke være 

problemer med å avvikle trafikken til og fra massemottaket i 2028. Heller ikke 

på resten av Fv. 122 vil trafikken til og fra massemottaket medføre behov for 

tiltak, hverken i dagens situasjon eller i 2028.  

 

 


