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Gjennomføring av reisetidsregistreringene 

Våren 2013 ble det gjennomført reisetidsregistreringer for bil i Tønsbergområdet, som en del av 

arbeidet med Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen. Hensikten 

med registreringene var å kartlegge forsinkelser på aktuelle traseer under trafikkmessige normale 

omstendigheter, samt å finne kritiske punkt rent trafikkavviklingsmessig i Tønsbergområdet. 

Reisetidsregistreringene ble gjennomført med bil i morgen- og ettermiddagsrushet tirsdag 26. og 

torsdag 28. februar, samt tirsdag 5. og torsdag 7. mars.  Vi regner med at registreringene av trafikken 

på disse datoene ga oss resultater som gjenspeiler normale rushtrafikkmønstre. “Worst-case 

scenarier” inngår altså ikke i den aktuelle kartleggingen. 

Med utgangspunkt i tidligere kartlegging og lokal kunnskap ble det valgt ut fire akser gjennom det 

Tønsberg sentrum. Disse ble kjørt begge veier kontinuerlig gjennom rushperiodene morgen og 

ettermiddag. Dette er ruter som omfatter delstrekninger og kryss som man antok ville medføre 

forsinkelser under normale trafikkforhold. 

Det var forventet at eventuelle rushtidsforsinkelser finner sted mellom 07.00 og 09.00 på morgenen 

og fra 15.00 til 17.00 på ettermiddagen. I denne definerte rushtiden var det 16 førere, fordelt på de 

fire rutene / aksene – altså fire personer pr. rute. 

Første- og andremann på ruten startet med ca. 10-15 minutters mellomrom. Den enkelte sjåfør rakk 

å kjøre den aktuelle strekningen han/hun var tildelt tur-retur minst tre ganger i løpet av 

rushperioden. Med andre ord ble det i løpet av hver registreringsdag foretatt minst 12 

morgenrushregistreringer begge veier på den enkelte strekning.  

 
Området rundt Kanalbrua kan by på trafikale utfordringer både i morgen- og ettermiddagsrushet 
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Reiseregistreringsruter 

 
Figur 1: Registreringsruter for reisetidsregistreringer. Delstrekningene er avgrenset med svarte tverrstreker. 
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Kort om resultater og begrepet «normal reisetid» 

Nedenfor presenteres resultatene av morgen- og ettermiddagsregistreringene. Som mål på 

forsinkelser har vi valgt å se på gjennomsnittlige forsinkelser per kjørte kilometer på hele 

strekningene. En forutsetning for i det hele tatt å kunne si noe om forsinkelser er at vi opererer med 

en gitt normalreisetid for den enkelte ruten. I denne undersøkelsen er begrepet «normal reisetid» 

forstått som «uforstyrret reisetid», det vil si reisetid uten trafikkavhengig forsinkelse (Wahl og 

Haugen 2005: 43). Normal reisetid er altså kjøretiden en kan forvente på en strekning i perioder med 

lite trafikk. Følgelig forstås forsinkelser som tillegg i reisetid i forhold til uforstyrret reisetid. Selv om 

uforstyrret reisetid i utgangspunktet betyr at man ikke blir forstyrret eller påvirket av annen trafikk, 

gir begrepet rom for å inkludere i reisetiden forsinkelser som skyldes regulering og utforming 

(ibid:15). Uforstyrret reisetid er altså ikke det samme som minimumstid. For å ta høyde for 

eventuelle forventede forsinkelser forårsaket av reguleringsmekanismer, har vi valgt å beregne 

normaltiden ved å se på gjennomsnittlig tid for de 8 laveste registreringene på de aktuelle 

rutestrekningene. Ettersom alle disse registreringene representerer reisetider preget av fri flyt i 

trafikken utgjør de et tilfredsstillende beregningsgrunnlag for å identifisere grad av 

rushtidforsinkelser. 

 

Forsinkelser på reiserutene 

 

Tabell 1 
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Tabell 2 

 

Tabell 3 

 

Tabell 4 
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Tabell 5 
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Tabell 7 
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Tabell 8 

 

Samletabell 

Tabell 9 

 

Forsinkelser på hele strekninger 

Ut fra tabellene over ser vi at det på de aktuelle registreringsdagene totalt sett er noe større 

forsinkelser i ettermiddagsrushet enn om morgenen. Grønn rute, nordgående retning, skilte seg ut 

med en gjennomsnittlig forsinkelse1 i ettermiddagsrushet på 42 sekunder pr. km. Det vil si en 

gjennomsnittlig forsinkelse på i overkant av 7 minutter på hele strekningen. I en kort periode av 

rushtiden ble det registrert større forsinkelser på alle rutene. 

Forsinkelser på delstrekninger 

Et fokus på delstrekninger hjelper oss å identifisere eventuelle kritiske punkt som er av betydning for 

de totale ruteforsinkelsene. Registreringene for den enkelte delstrekningen gir også et innblikk i 

hvilke delstrekninger det er knyttet uforutsigbarhet og sårbarhet til.  

Det er knyttet størst gjennomsnittlig forsinkelse til følgende delstrekninger: 

                                                           
1
 Dette er et gjennomsnitt av alle sjåførenes forsinkelser på helstrekningen «grønn nordgående». 
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Morgen: 

 Blå rute: Teie veidele – Kanalbrua. Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 2:11 

 Rød rute: Shell, Teiehøyden – Kanalbrua. Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 1:30  

 Lilla rute: Gauterød – Trafo (Presterød), FV 311. Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 1:14  

 Blå rute: Biltema, RV 311 – Kanalbrua. Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 1:09  

Ettermiddag:  

 Blå rute: Biltema, RV 311 – Mellom rundkjøringer, Kilen. Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 

2:16   

 Lilla rute: Mellom rundkjøringer, Kilen – Trafo (Presterød). Gjennomsnittlig forsinkelse pr. 

km: 2:11  

 Grønn rute: Kiosken, Solveien FV 428 – Kanalbrua. Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 2:02 

 Rød rute: Kanalbrua – Shell, Teiehøyden. Gjennomsnittlig forsinkelse pr. km: 1:13  

 Grønn rute: Shell – Ruinen som restaureres i Nedre Langgate. Gjennomsnittlig forsinkelse pr. 

km: 1:07  

Kort oppsummert om delstrekninger og trafikale flaskehalser: 

 Området rundt Kanalbrua og Presterød fremhever seg som potensielle trafikale flaskehalser i 

rushtiden. Strekningen Teie veidele - Kanalbrua utgjør den største trafikale «proppen» i 

morgenrushet. Deretter kommer trafikken mot sentrum og Kilenområdet fra henholdsvis 

Gauterød og Stensarmen/Mammutkrysset. På ettermiddagen er det trafikken østover 

gjennom Kilen og Presterød som byr på de største forsinkelsene, samt trafikken som skal fra 

Kaldnesområdet mot Kanalbrua. Deretter kommer rushtrafikken på strekningen fra 

Kanalbrua mot Teie, samt trafikken vestfra gjennom Nedre Langgate.  

 

Feilkilder 

I forbindelse med den praktiske gjennomføringen av registreringen ble enkelte mellomtider ved 

feiltakelse ikke registrert. At vi mangler enkelte delstrekningstider har ingen betydning for 

resultatene i sin helhet. For blå rute fikk vi færre gjennomføringer enn planlagt. Det skyldes at vi ikke 

fikk på plass backup-personell ved fravær. Resultatene anses likevel å være gode nok.  

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen

Tlf:

vegvesen.no


