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1. Bakgrunn 

Østre Toten kommune ønsker å utvikle Melkefabrikk-området på Kapp som en perle ved Mjøsa. 
Kommunen ønsker derfor å lage en områdereguleringsplan for stedet. Pr. i dag huser området flere 
aktiviteter som kulturarena, festivalområde og industriområde. Området har et stort potensial for å 
utvikle seg som en «unique selling point» (USP) for Østre Toten, som en perle ved Mjøsa. Dermed er 
det viktig å sikre at funksjoner i området har mulighet til å utvikle seg i takt med behov på en 
bærekraftig måte. Trykket på området er i perioder stort. Derfor er trygg adkomst, god trafikkflyt, 
varetransport og parkeringsløsninger essensielt for å ta imot forventet større aktivitet. 
 
Før kommune starter med å planlegge videre utvikling av området eller gjør tiltak ifm. trafikksikkerhet 
ønsker kommunen å ha innsikt i dagens trafikksituasjon. Det er viktig å vite hva kapasiteten i krysset 
mellom Mjøsvegen og Fabrikkvegen/Nylinna er, hva krysset og Fabrikkvegen tåler av trafikkmengde og 
om krysset er utformet for å kunne tåle en større trafikkmengde. Østre Toten kommune har engasjert 
Rambøll til å gjøre en enkel vurdering av disse forholdene.  Arbeidet er oppsummert i denne rapporten. 
 

2. Trafikkmengder i dagens situasjon 

2.1 Døgntrafikk 
Østre Toten kommune har gjennomført noen maskinelle trafikktellinger på vegene inn mot krysset 
mellom Fabrikkvegen/Nylinna (fv. 2364) og Mjøsvegen (fv. 2366).  I tillegg har vi hentet tall for 
gjennomsnittstrafikk (ÅDT0F

1) på fylkesvegene fra Vegdatabanken. Vegdatabanken har anslått 
strekningsvis trafikk på alle riks- og fylkesveger basert på tellinger i vegnettet.  I enkelte tilfeller kan 
gjennomsnittsbetraktningene som er gjort i Vegdatabanken gi unøyaktighet på lokalt nivå.  Statens 
vegvesen har ingen tellepunkter i nærheten av Kapp.   
 

Basert på dette har vi anslått ÅDT for 
vegarmene i krysset som vist i Figur 1.  Ut fra 
tellingene som kommunen har gjort er det 
størst usikkerhet knyttet til trafikkmengdene i 
Nylinna/Fabrikkvegen. 
 
Trafikkmengdene er relativ små. Fv. 2366 
Mjøsvegen har tilfredsstillende vegbredde på 
denne strekningen, sammenlignet med f.eks. 
standarden til øvrige hovedveger (Hø2) i 
Statens vegvesens håndbok N100.  Med 
langsgående fortau/gang- og sykkelveg kan 
det også sies å være tilfredsstillende standard 
for gående og syklende. 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Gjennomsnittlig døgntrafikk ÅDT 2019 

 
1 ÅDT er summen av alle kjøretøy som passerer over et snitt på en veg gjennom et helt år delt på antall dager i året 
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2.2 Timetrafikk 
Østre Toten kommune har gjort maskinelle tellinger av trafikken inn mot krysset. Trafikktellingene er 
gjort på noe forskjellig tidspunkt i 2019.  Trafikken på fabrikkvegen inn mot krysset ble registrert i siste 
halvdel av august, mens tellingene for Mjøsvegen fra øst og vest og fra Nylinna er tellet fra slutten av 
november til midten av desember.  Vi vet av erfaring at trafikken i august i slike områder kan ligge 
omtrent på årsgjennomsnittet eller noe over, mens trafikken i desember kan ligge noe under 
gjennomsnittet.  Figurene under viser hvordan trafikken varierer over døgnet og ukedagene i disse 
telleperiodene. 

 

 
Figur 2 Døgn- og timetrafikk inn mot krysset på Mjøsvegen fra vest, en uke i desember 2019 
 
 

 
Figur 3 Døgn- og timetrafikk inn mot krysset på Mjøsvegen fra øst, en uke i desember 2019 
 
 



Rambøll - Trafikkvurdering Kapp 
 

 

  
 

4/11 

 
Figur 4 Døgn- og timetrafikk inn mot krysset på Nylinna fra sør, en uke i desember 2019 
 
 

 
Figur 5 Døgn- og timetrafikk inn mot krysset på Fabrikkvegen fra nord fra sør, en uke i august 2019 
 
Tallene viser at Mjøsvegen, som har relativt mye større trafikk enn de andre armene i krysset, har en 
fordeling som er typisk for veger med mange arbeidsreiser, med typiske rushtidstopper morgen og 
ettermiddag i ukedagene.  De andre armene har tydelig større trafikktopper på ettermiddagen, og 
forholdsvis større trafikk lørdag og søndag. Disse vegene har nok også mange arbeidsreiser, men 
benyttes sannsynligvis i større grad i forbindelse med rekreasjon og fritid.  
 
På Fabrikkvegen ser en også at arrangementer i området kan slå ut i trafikkmengdene på enkelte 
tidspunkt.    Vi antar at dette er årsaken til den store trafikktoppen onsdag kveld i telleuka (onsdag 28. 
august 2019). Felles for alle vegarmene er at trafikken er relativt lav.   
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Vi har benyttet de registrerte trafikktallene til 
å anslå en forventet timetrafikk i krysset.  Vi 
har anslått tometrafikken for den største 
timen i ettermiddagsrushet, siden dette er 
dette representerer den største trafikken i 
løpet av døgnet.  Vi har da lagt til grunn at 
trafikktellingene i desember er noe lavere enn 
gjennomsnittet.  Videre har vi anslått 
svingebevegelsene i krysset basert på 
trafikken inn mot krysset.  Dette vil være 
grove anslag, men vi mener de kan gi 
grunnlag for en vurdering av kapasitets-
reservene i krysset.   
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Typisk timetrafikk 2019 
 

2.3 Kapasitet i krysset 
 
Vi anser at timetrafikken som er anslått i Figur 6 er representativ for ettermiddagstrafikken en "vanlig" 
hverdag, med de virksomhetene som er langs Fabrikkvegen i dag. Den gjenspeiler også det bosettings-
mønsteret og reisemønsteret som befolkningen i denne delen av Østre Toten har i dag.  
 
Vi har gjort en beregning av kapasiteten i krysset basert på disse tallene. Beregningen er gjort ved hjelp 
av beregningsprogrammet Sidra og er basert på den reguleringen krysset har i dag, med Mjøsvegen 
som forkjørsveg. Beregningene viser at krysset ikke har noen kapasitetsutfordringer i en slik 
normalsituasjon.  Kapasitetsutnyttelsen ligger på 10-15%. Det er med andre ord stor kapasitetsreserve 
i krysset.  I en normalsituasjon er det derfor ikke behov for tiltak i krysset for å bedre kapasiteten. 
 
Som en regneøvelse for å se på hvilken trafikk krysset kan tåle har vi gjort en beregning med det 
dobbelte av dagens trafikk i maksimaltimen. Selv om det da vil bli noen forsinkelser for trafikken fra 
Fabrikkvegen og Nylinna inn i krysset vil trafikken flyte godt gjennom krysset, og det vil fortsatt være 
god kapasitetsreserve.   

2.4 Kapasitet ved store arrangement. 
På Kapp Melkefabrikk avholdes det årlig flere store arrangement som påfører vegnettet og krysset 
større trafikkmengder i en kortere periode. Det er neppe riktig å dimensjonere vegnettet for en 
trafikkavvikling uten forsinkelser i slike perioder. 
 
Vi har likevel gjort noen vurderinger av trafikk og kapasitet i slike arrangementssituasjoner.  Vi har da 
tatt utgangspunkt i Urbane Totninger som er et stort arrangement som pågår over ganske mange 
dager.  Fra showets nettsider ser vi at det på hver forestilling har ca. 600 gjester.  I tillegg vil vi anta at 
det er 50-100 personer som bidrar til gjennomføring av showet, bespisning, vakthold osv.  Vi antar at 
en stor de av disse vil reise fra stedet samtidig relativt raskt etter at forestillingen er slutt. Vi antar også 
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at det i et slikt tilfelle er flere passasjerer pr bil enn ved normal trafikk, og har brukt en personbelegg på 
2,5 i snitt pr bil.  I tillegg antar vi at noen kommer med buss og til fots.  Basert på dette har vi anslått 
at mellom 200 og 250 biler vil kjøre Fabrikvegen ut mot Mjøsvegen i løpet av en liten time.  Vi har 
videre forutsatt at dette skjer på kveldstid med lavere trafikk på Mjøsvegen enn i rushtida. 
 
Beregningene viser at det nok vil oppleves noe forsinkelse når en kjører ut fra parkeringen ved et slik 
arrangement, særlig hvis alle kjører ut i løpet av kort tid.  Forsinkelsene vil likevel være kortvarige og 
selve krysset mellom Fabrikkvegen og Mjøsvegen vil raskt kunne avvikle denne trafikken uten svært 
store forsinkelser.  Situasjonen vil ikke påføre trafikken på Mjøsvegen noe forsinkelser. 
 

3. Geometri og linjeføring 

3.1 Dagens linjeføring 
Mjøsvegen ligger i dag i en slak kurve med varierende radius. Vegen har et fall på i underkant av 5% 
gjennom krysset, noe som anses akseptabelt sammenlignet med aktuelle vegklasser for denne type 
veg. Nylinna og Fabrikkvegen kommer tilnærmet vinkelrett på Mjøsvegen fra hver sin side, men har en 
noe mer uheldig vertikalkurvatur inn mot krysset. Nylinna faller med nesten 5% nesten helt inn til 
vegkant på Mjøsvegen. Videre mot nord faller Fabrikkvegen med 6,5% raskt etter vegkant, og fortsetter 
med jevnt fall.  
 

  
Figur 7 Dagens vertikalgeometri for Fabrikkvegen. 
 
Fabrikkvegen har en slak kurve mot høyre like etter krysset. Inn mot krysset er den utformet som en 
slak «trakt», noe som kan ses på som gunstig med tanke på sporing for større kjøretøy, men samtidig 
gi en noe mer utflytende kjøring for mindre kjøretøy.  Utformingen er likevel noe mindre funksjonell for 
dagens størrelser på f.eks. vogntog. Slike kjøretøy må benytte motgående kjørebane for enkelte 
svingebevegelser (Kjøremåte B-C i hht. hb-N100). 
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Krysset anses ikke å være spesielt utflytende, og framstår som relativt oversiktlig og lett å oppfatte for 
trafikantene. 
 
Det er flere avkjørsler i umiddelbar nærhet av krysset på flere av vegarmene. 
  
Det kan framstå som dårlige siktforhold når man kommer opp Fabrikkvegen og skal svinge ut på 
Mjøsvegen mot vest, på grunn av bygningen som er plassert tett på vegen (Mjøsvegen 475-477). Måling 
i kart viser likevel tilfredsstillende sikt i hht. forkjørsregulerte kryss i 40-sone. Oppnådd sikt fra 6 meter 
bak Mjøsvegens kjørebanekant er ca 45 meter målt forbi hushjørnet (under karnapp). Hvis man i tillegg 
antar 40 cm takskjegg øker sikten til 6x60 meter. Minste krav til sikt i et slikt kryss er 6x40 meter, gitt 
ÅDT i Fabrikkvegen på over 500.  Ingen av de andre svingebevegelsene i krysset har noen sikthindre. 
 

3.2 Mulige tiltak 
I denne forbindelse har vi konsentrert oss om utformingen av Fabrikkvegens innføring mot Mjøsvegen.  
Som omtalt over har den en traktform som ikke er helt i tråd med ønsket form på slike kryss. Rambøll 
har sett på muligheter for å stramme opp vegkantene på Fabrikkvegen. I hovedsak vil dette handle om 
å fjerne «traktingen» omtalt ovenfor, og erstatte tilkoblingen til Mjøsvegen med enkle 
hjørneavrundinger.  
 
Det er sett på løsninger med radius på henholdsvis 9 og 12 meter. En reduksjon helt ned til 9 meter 
anses å gi et veldig stramt kryss, og kan gi utfordringer for større kjøretøy, som må kjøre gjennom 
veldig presist for å unngå å få hjul utenfor vegbanen. Rambøll anbefaler eventuelle endringer av 
kryssets horisontale linjeføring til å innebære enkeltkurver med radius 12 meter. I tillegg forutsettes 6,5 
meter vegbanebredde inn mot krysset, og ned til den svake høyrekurven. Begge løsninger gir mulighet 
for kjøremåte A for personbiler, kjøremåte B for lastebil og kjøremåte C for vogntog (22,5m lengde). 
 
En oppstramming av krysset vil også gi mulighet for å bedre situasjonen for gående i krysset, da noe 
vegareal kan omdisponeres og bygges om til fortau. Forslag til dette er vist på tegningen under og i 
vedlagte tegning C100. 
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Figur 8 Mulig utbedring av kantlinjer og fortau i krysset 
 
 
For den vertikale linjeføringa i Fabrikkvegen har vi sett på muligheten for å bedre stigningsforholdet for 
Fabrikkvegen inn mot Mjøsvegen.  Det er skissert to alternative løsninger som begge innebærer å 
etablere 3% fall fra Mjøsvegen i en lengde tilsvarende dimensjonerende lastebil (12 meter). Deretter 
har vi tegnet opp to mulige videre løsninger, som innebærer enten (alt. 1) å ta igjen dagens veghøyder 
ved å falle med 8% ned mot dagens linje med 6,5%. Alternativt kan man (alt.2) etter 3% fall fra 
krysset legge seg på 6% videre forbi inn-/utkjøring til Mjøsvegen 475/477, og deretter falle 8% for å ta 
igjen dagens 6,5%-fall. Disse to alternativene vil gi tiltakslengder på hhv. Ca. 75 (alt.1) og 120 (alt.2) 
meter (se figurer under). 
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Figur 9 Stigning Fabrikkvegen, alternativ 1 
  

 
Figur 10 Stigning Fabrikkvegen, alternativ 2 
 
Sistnevnte alternativ er særlig relevant i forhold til å eventuelt å stenge inn-/utkjøring til 
parkeringsplass bak Mjøsvegen 475/477 fra Mjøsvegen. Det er også adkomst til denne fra Fabrikkvegen. 
Dette gir mulighet til å fjerne en noe uheldig utkjøring, og konfliktfri løsning for fortauet. Dette bør dog 
også vurderes nærmere i forhold til Fabrikkvegens vertikale linjeføring i dag, og eventuelle problemer 
inn mot kryss med Mjøsvegen for flere kjøretøy vinterstid. 
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4. Trafikksikkerhet og gang- og sykkeltrafikk 

Vegdatabanken har registeret en trafikkulykke med personskade i tilknytting til krysset.  Den skjedde i 
1996. Fartsgrensen langs Mjøsvegen er 40 km/t og i Nylinna/Fabrikkvegen 50 km/t. Som omtalt over er 
det tilfredsstillende siktforhold i krysset, og relativt oversiktlige forhold for alle trafikantgrupper. 
 
Det er etablert langsgående fortau langs Mjøsvegen på begge sider vestover fra krysset, og på sørsiden 
av vegen mot øst.  Det er fotgjengerfelt over Mjøsvegen øst for krysset , og over Nylinna sør for 
krysset.  Sykkeltrafikken vi naturlig benytte kjørebanen både langs Mjøsvegen og Nylinna/Fabrikkvegen. 
 
Samlet sett anses kryssområdet som relativt trafikksikkert, og gir gode forhold for gangtrafikk. 
 
I kapitlet over er det foreslått en oppstramming av geometri og fortau.  Dette vil kunne øke oversikten 
for alle trafikantgrupper i krysset.  Det vil bedre forhold for de gående med en mulighet for et 
fotgjengerfelt også over Fabrikkvegen, som skissert på tegning. 
 
Langs Fabrikkvegen nedover mot Mjøsa er det ikke fortau eller gang- og sykkelveg i dagens situasjon.  
Vegnormalene (Håndbok N100) sier at det bør etableres gang- og sykkel når ÅDT overstiger 1000 
kjøretøy, og potensialet for gående og syklende er over 50 pr døgn, eller hvis strekningen er skoleveg.   
Fabrikkvegen ligger på et slikt trafikknivå i dag, men vegen er relativt oversiktlig slik at det anses at det 
i dagens situasjon er tilfredsstillende med blandet kjøre- og gang-/sykkeltrafikk langs den. Ved videre 
utvikling av området vil det være naturlig å vurdere bygging av gang- og sykkelvegforbindelse ned til 
området ved Mjøsa, enten langs Fabrikkvegen eller som egen trasé. 
 

5. Oppsummering 

Fabrikkvegen og krysset mellom Fabrikkvegen og Mjøsvegen er adkomst til et viktig nærings- og 
kulturområde på Kapp.  Østre Toten kommune ser for seg at området vil bli videreutviklet både som 
næringsområdet, kulturarena og friluftsområde. 
 
Denne rapporten har sett litt på dagens trafikksituasjon i området, og er ment som et grunnlag for 
videre planarbeid. Resultatene i området kan kort oppsummeres i følgende punkter: 

• Trafikk 
o Trafikkmengdene i hverdagssituasjonen er moderate, og både vegnettet og krysset 

mellom Fabrikkvegen og Mjøsvegen har god fremkommelighet og stor reservekapasitet.  
Kryss og vegnett vil kunne avvikle en vesentlig økt trafikk uten at det oppstår store 
forsinkelser.  Vegnett og kryss vil altså kunne tåle en vesentlig videreutvikling av 
aktiviteten i dette området på Kapp uten at det er behov for store tiltak. 

o Trafikkmengdene ved store arrangementer gir kortvarig større belasting, og moderate 
forsinkelser.  Forsinkelsene er små, og opptrer så sjeldent at det anses godt akseptabelt 
å avvikle denne trafikken også innenfor dagens vegsystem. 

• Kryssgeometri 
o Dagens kryss innebære ingen store avvik fra anbefalt geometri for et kryss med de 

trafikkmengdene som opptrer her.  Det anses at framkommeligheten for biltrafikken er 
godt ivaretatt. 

o En moderat oppstramming av krysset er skissert og vil gi bedre oversikt og bedre 
forhold for gangtrafikken. 
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o Stigningen inn mot krysset fra Fabrikkvegen er noe bratt.  Det er skissert to alternative 
løsninger som kan bedre dette. Begge alternativene innebærer en ombygging av 
Fabrikkvegen på en relativ lang strekning, vil gi en største stigning/fall større enn i dag. 

• Trafikksikkerhet, gang og sykkeltrafikk 
o Sikkerhet, oversikt og framkommelighet for gående og syklende er relativt god i dagens 

kryss. Det er ikke registrert ulykker med personskader på over 20 år. Den skisserte 
oppstrammingen av geometri kan gi bedre forhold for de gående. 

o Fabrikkvegen har i dag ikke adskilt gang- og sykkelveg.  Ved en framtidig utbygging av 
området kan det være ønskelig å innarbeide egen gang- og sykkelveg i planene, enten 
langs Fabrikkvegen, eller som en adskilt trasé.  
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