
 

      

      

02 01.06.2015 Mindre endringer og oppdateringer IDB DJ OK 

01 30.02.2015 Mindre endringer og oppdateringer IDB DJ OK 

00 13.02.2015 Kapasitetsanalyse  IDB DJ OK 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA 

  

NOTAT  

OPPDRAG  E134 Strømsåstunnelen DOKUMENTKODE 313458-RIT-NOT-02 

EMNE  Trafikkanalyse Bangeløkkakrysset TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER  SVV OPPDRAGSLEDER Oddvar Kaarmo  

KONTAKTPERSON  Nils Brandt SAKSBEH Idar Bækken 

KOPI  John Almeida ANSVARLIG ENHET 1035 Oslo Samferdsel 

 

SAMMENDRAG 

Dette dokumentet beskriver de undersøkelser som er utført av Multiconsult vedrørende Bangeløkkakrysset i 
Drammen, på vegne av Statens Vegvesen Region øst. Det planskilte krysset mellom E18 og E134, med forbindelse til 
fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, skal ombygges når E134 Strømsåstunnelen utvides fra ett til to løp.   

 

Det er i dag problemer med kø av biler fra rundkjøringen E18 x E134 til Strømsåstunnelen og til E18 retning fra Oslo 
og E18 retning fra Kristiansand. Om ettermiddagen oppstår det lange køer på E18 retning fra Oslo, og om morgenen 
oppstår ofte tilbakeblokkering til Strømsåstunnelen. Det ønskes å finne en løsning som kan løse dagens problemer 
og som kan avvikle fremtidig trafikk på en akseptabel måte.  

 

Antatt åpningsår for Strømsåstunnelen er 2023. Den dimensjoneres for trafikkmengden i år 2043. Ut fra fylkesvise 
prognoser blir dimensjonerende trafikkmengde i tunnel ÅDT 26 000 kjt/døgn. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i 
Strømsåstunnelen var i 2014 17 600 kjøretøy pr. døgn.  Trafikkprognoser fra NTP gir en trafikkvekst på 47 % i 
perioden 2014 til 2043.  

I RTM-modellen (Regional Transportmodell) er det beregnet en generell trafikkvekst (ÅDT) på 46 % for hele 
modellen, og 52 % i området ved Bangeløkkakrysset, med fullt kryss på Brakerøya.  

 

Å avvikle en trafikk med 40-50 % trafikkvekst fra i dag synes ikke å være mulig, da krysset allerede i dag er 
overbelastet. Ved beregning av trafikkavvikling har vi derfor sett på hvilke trafikkmengder som det er mulig å avvikle. 

 

I tillegg til generell trafikkvekst er det mange store prosjekter som er aktuelle i Drammensdistriktet, disse vil i større 
eller mindre grad påvirke trafikkbelastningen i Bangeløkkakrysset. Prosjekter som antas/forventes å ha stor 
innvirkning på trafikkbildet i Strømsåstunnelen og Bangeløkkakrysset: 

- Rv. 283 tilfartsveg vest/fv.36 tilfartsveg Konnerud (se Error! Reference source not found.). 

- E18 fullverdig kryss ved Brakerøya. 

- Nytt sykehus Brakerøya. 

- E134 fire-feltsveg til Mjøndalen. 

 

Disse prosjektene er det ikke tatt høyde for i vurdering av trafikkvekst og kapasitetsberegninger.  
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Konklusjon: 

Det er gjort trafikkberegninger av to hovedalternativer, alternativ 2 og alternativ 8. Ingen av de to alternativene for 
fremtidig utforming av Bangeløkkakrysset vil gi tilfredsstillende trafikkavvikling.    

 

Beregninger gjort i SIDRA viser at både alternativ 2 og 8 gir en noe forbedret avvikling av trafikk fra 
Strømsåstunnelen sammenlignet med dagens situasjon, men tilbakeblokkeringen til Strømsåstunnelen fra 
rundkjøringen blir fortsatt et problem. 

 

Alternativ 8 gir en klar forbedring for trafikken på E18 fra Oslo. For trafikken fra E18 -Tønsberg økes 
tilbakeblokkeringen i begge alternativer for begge alternativer sammenlignet med observasjoner fra dagens 
situasjon. Ved begge alternativene vil også Bjørnstjerne Bjørnsons gate få svært lange kølengder i begge retninger 
inn mot krysset med E134. 

 

Det har vært viktig å finne hvilket alternativ som er best for tre prioriterte trafikkstrømmer: 

Prioritet 1: Ikke kø i Strømsåstunnelen (E134) 

Prioritet 2: Ikke kø i Kleivenetunnelen (E18) 

Prioritet 3: Ikke kø på motorvegbrua retning Oslo (E18) 

Hverken alternativ 2 eller alternativ 8 er robuste nok til å forhindre kø inn mot både Strømsåstunnelen og 
Kleivenetunnelen. 

 

Nedenfor er det beregnede resultatet for alternativ 2 i 2023 sammenliknet med dagens observerte kølengder.  

 

Observerte kølengder (registrert av Statens Vegvesen) og beregnede kølengde for alternativ 2 «2023 trafikk, kalibrert 
modell» 

 

Med bakgrunn i beregningene som foreligger, gir ingen av gjeldende alternativer tilfredsstillende resultater. 
Konklusjonen er dermed at det er behov for å se etter andre løsninger. 

For Bangeløkka-krysset vurderes det at det er for store konflikterende trafikkstrømmer. Det anbefales å forsøke å 
finne løsninger som reduserer antall konflikter, da disse fort kan føre til tilbakeblokkering til nabokryss, hvilket igjen 
forverrer avviklingen i vegnettet betydelig.  
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1 Innledning 
 

Kryssene i systemet (vist i figur 1-1), E18 x E134 og fv. 282 x E134, presenteres slik kapasitet og 
avvikling har blitt beregnet med programmet SIDRA, med trafikktall for dimensjonerende time om 
morgenen og ettermiddagen. Disse resultatene har blitt beregnet ved bruk av delvis norskkalibrerte 
parameterverdier fra tidligere prosjekter. Bruk av disse vil bli kommentert nærmere. Ellers har 
standardverdier fra programvaren blitt benyttet.  

Dette dokumentet beskriver først dagens trafikksituasjon i Bangeløkkakrysset, som omfatter kryss 
mellom E18, E134 og fv. 282 (Bjørnstjerne Bjørnsons gate). Dagens trafikk er registrert i 
dimensjonerende time, morgen og ettermiddag.  Av morgen- og ettermiddagssituasjonen har 
ettermiddagen den største trafikkmengden i Bangeløkkakrysset. Dagens trafikksituasjon brukes til å 
kalibrere modellen som benyttes videre. Kalibrerte parametere gjelder for morgen- og 
ettermiddagsrush.  

Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Strømsåstunnelen var i 2014 på 17 600 kjøretøy pr. døgn. Antatt åpningsår 
for Strømsåstunnelen er 2023. Den dimensjoneres for den trafikkmengden den får i 2043. Ut fra 
fylkesvise prognoser blir dimensjonerende trafikkmengde i tunnel ÅDT 26 000 kjt/døgn, hvilket 
tilsvarer en trafikkvekst på 47 %.  

 
Trafikkmengder benyttet i kapasitetsberegningene 

Trafikkprognosene fra NTP og RTM gir en betydelig vekst for ÅDT i området. ÅDT er imidlertid ikke 
direkte overførbart for å forutsi dimensjonerende timestrafikk. 

SIDRA-beregninger er gjort for to ulike alternativer, som her kalles alternativ 2 og alternativ 8. 
Beregningene er delt inn i 3 deler:  

 Dagens trafikk (2014) 

 Trafikk 2023 - Kapasitetsgrense: 10 – 30 % trafikkvekst fordelt på ulike tilfarter (fra 
trafikkmodelleringsprogrammet Aimsun), tilsvarende 16 % trafikkvekst for 
Bangeløkkaområdet totalt sammenlignet med 2014. Trafikkveksten som benyttes er 
beregnet av Asplan Viak/AIMSUN. 16 % vekst i ÅDT, tilsvarer forventet trafikkmengde i 
åpningsåret, år 2023.  

 Trafikk 2027 - 25% trafikkvekst: Jevnt fordelt trafikkvekst for alle trafikkstrømmer på 25 %. 
25 % vekst i ÅDT tilsvarer forventet trafikkmengde i år 2027. 
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De viktigste resultatene er beskrevet i kapittel 6-8. For Bangeløkkakrysset, har det vært viktig å 
finne hvilket alternativ som er best for prioriterte trafikkstrømmer.  

De tre prioriterte trafikkstrømmene fra TS-rapporten: 

Pri 1:  Ikke kø i Strømsåstunnelen (E134) 

Pri 2:  Ikke kø i Kleivenetunnelen (E18) 

Pri 3:  Ikke kø på motorvegbrua retning Oslo (E18) 

 

 
Figur 1-1: Oversikt over aktuelle kryss for kapasitetsberegningene. Kryssområdet betegnes som «Bangeløkkakrysset» 
(Kilde: Google maps)  

E18 x E134 

Fv. 282 x E134 
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2 Dagens trafikk (2014) 
Trafikk ble registrert i tidsrommet 07.00-17.00, 02.12.2014. Dimensjonerende morgentime var kl. 
07.15-08.15, med til sammen 3400 kjøretøy i krysset E18 x E134. Om ettermiddagen var det noe 
mer trafikk, med mest pågang i tidsrommet 15.30-16.30. I denne timen var det til sammen 3700 
kjøretøy i krysset E18 x E134. Dette tilsvarer en ÅDT i størrelsesorden 47.000 kjøretøyer for 
rundkjøringen.  

Selv om den største sammenlagte trafikkbelastningen er om ettermiddagen, så er trafikken fordelt 
ulikt om morgenen og ettermiddagen. Det oppstår derfor kø i forskjellige trafikkstrømmer om 
morgenen og på ettermiddagen. Strømsåstunnelen er det registrert lengst kø på morgenen. 

 Kryssutformig 2.1
Dagens utforming av de to kryssene som utgjør Bangeløkkakrysset er vist i figurene nedenfor. Her 
vises det også hvordan de er bygget opp i modelleringsprogrammet SIDRA,. 

E18 x E134 Fv. 282 x E134 

 

 

 

 
Figur 2-1 - Oversikt over dagens situasjon. Øverst er ortofoto, nederst er tolkningen med SIDRA-geometri . 
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 Observerte kølengder (2014) 2.2
Reelle kølengder kan benyttes til å kalibrere kryss som beregnes i SIDRA. Selv om kølengder kan 
variere fra dag til dag, er de registrerte kølengdene gode indikatorer for å kontrollere modeller og 
at de viser riktige tendenser i trafikken. Nedenfor illustreres kølengdene observert av SVV.  

 

Figur 2-2 - Observerte kølengder (registrert av Statens Vegvesen)  

Multiconsult utførte også en registrering av kølengder på E134 14. januar 2015, både morgen og 
ettermiddag. I armen fra Strømsåstunnelen inn mot krysset registrerte SVV 70 meter kø, mens 
Multiconsult observerte ca. 120 meter kø fra krysset E18 x E134. 
  



   multiconsult.no 

 

RIT-NOT-313458-01 30. februar 2015 / Revisjon 02 Side 9 av 37 

 Trafikkvolum morgen  2.3
 

Dimensjonerende trafikk registrert morgen 

02.12.2014, kl: 07.15-08.15 

Fv. 282 x E134 

 

E18 x E134 

 

Figur 2-3 – Trafikkstrømmer i morgenrush  
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 Trafikkvolum ettermiddag 2.4
 

Dimensjonerende trafikk registrert ettermiddag 
02.12.2014, kl.: 15.30-16.30 

Fv. 282 x E134 

 

E18 x E134 

 

Figur 2-4 - Trafikkstrømmer i ettermiddagsrush 

  



   multiconsult.no 

 

RIT-NOT-313458-01 30. februar 2015 / Revisjon 02 Side 11 av 37 

3 Kalibrering av modell  
Modellens beregnede kølengder er sammenliknet med dagens registrerte (faktiske) kølengder. 
Avvik i beregningene minimeres i den kalibrerte modellen. 

 Morgen (2014) 3.1
Figurene nedenfor viser kølengder i meter for hver svingebevegelse inn mot kryssene. Spesielt 
store avvik mellom virkelige observasjoner og ferdigkalibrert modell er markert med rød ring 
nedenfor.  

  Fv. 282 x E134 

 
E18 x E134 

 

Figur 3-1 - Kalibrert kryss for dagens morgenrush. Store avvik fra figur og observert trafikk er merket med røde ringer. 
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Avvik – kølengder morgen 
Bjørnstjerne Bjørnsons gate vil i videre tekst benevnes som Bjb. gate. 

Tabell 1 - Avvik mellom modell og observerte kølengder, morgen (avrundet) 

Vegstrekning Observert kølengde 
(m) 

Kalibrert modell  
(m) 

Avvik i modellert 
kølengde (m) 

Fv 282 Bjb. Gate (fra vest) 35-70 80 10 

Fv 282 Bjb. Gate (fra øst) 35-70 400-500 400 

E18 fra Oslo 80-100 50 -30 

E18 fra Tønsberg 70-90 300 200 

E134 tunnel 300 480 180 

 
Følger av avvik 
Som følge av stort avvik mellom virkelig kølengde og modell for «Bjb. gate fra øst» og «E18 fra 
Tønsberg», bestemmes det at en halvering av beregnede kølengder fra disse to veiene vil kunne gi 
en mer korrekt fremstilling. Denne modifiseringen vil bli benyttet i samlefigurer og 
oppsummeringstabell, men ikke i grunnberegninger. 
 
Inngangsdata 
Nedenfor beskrives hvilke parametere som har blitt brukt for modellen. En nærmere forklaring, 
samt begrunnelser, av parameterne er gitt i vedlegg 1.  

Geometri rundkjøring:  

 Feltbredde 3,3 meter 

 Lengde av korte ekstra felt: målt fra karttjenesten til Finn.no 

 Fv. 282 x E134: Sirkulerende bredde 10 m, diameter på trafikkøy 20 m 

 E18 x E134: Sirkulerende bredde 10 m, diameter på trafikkøy 20 m 
 
Andre faktorer: 

 Peak Flow Factor (PFF): 98 % for alle retninger (standard = 95 %). Denne verdien er 
beregnet, med basis i dagens trafikk. 

 Capacity adjustment: 0 % for alle retninger (standard = 0 %). 

 Exiting Flow Effect: Satt til 25 % fra de fleste retninger i begge rundkjøringer (standard = 0 
%). Følgende er unntak (pga. kalibrering): Høyresvingende i Fv. 282 x E134 og rett frem fra 
BB gate øst: 15 %. 

 Percent Opposed by Nearest Lane Only: 0 % for alle retninger (standard = 0 %). 

 Critical Gap + Follow-up Headway: Satt til 3,3 sek kritisk luketid og 2,5 sek følgetid for alle 
retninger (unntak: Fra 2,5 sek følgetid til 2,0 sek følgetid for retning rett frem fra «Bjb. Gate 
øst»  

 Environment factor: 1,1 (standardverdi i  1,0) 

 Entry/Circ. Flow Adjustment: medium (standardverdi er medium) 
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 Ettermiddag (2014) 3.2
Figurene viser kølengder for hver svingebevegelse inn til kryssene (m) 

Fv. 282 x E134 

 
E18 x E134 

 

Figur 3-2 - Kalibrert kryss for dagens ettermiddagsrush.  
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Avvik – kølengder ettermiddag 
 

Tabell 2 - Avvik mellom modell og observerte kølengder, ettermiddag 

Vegstrekning Observert kølengde 
(m) 

Kalibrert modell  
(m) 

Avvik i modellert 
kølengde (m) 

Fv 282 Bjb. Gate (fra vest) 500 700 200 

Fv 282 Bjb. Gate (fra øst) 100-150 150 0 

E18 fra Oslo 450-500 630 130 

E18 fra Tønsberg 90-110 60 -30 

E134 tunnel 50-70 (100*) 100 0 
* IMB, 14.01.2015  

Følger av avvik 
Avviket er ikke så stort at modifisering av modellen vil forbedre beregningsresultatet.   
 

Inngangsdata 
Nedenfor beskrives hvilke parametere som er brukt for modellen. Nærmere forklaring, samt 
begrunnelser, av parameterne og dens betydning er gitt i vedlegg 1.  

Geometri rundkjøring:  

 Feltbredde 3,3 meter 

 Lengde av korte ekstra felt: målt fra karttjenesten til Finn.no 

 Fv. 282 x E134: Sirkulerende bredde 10 m, diameter på trafikkøy 20 m 

 E18 x E134: Sirkulerende bredde 10 m, diameter på trafikkøy 20 m 
 
Andre faktorer: 

 Peak Flow Factor (PFF): 98 % for alle retninger (standard = 95 %). Denne verdien er 
beregnet, med basis i dagens trafikk. 

 Capacity adjustment: 0 % for alle retninger (standard = 0 %). 

 Exiting Flow Effect: Satt til 25 % fra de fleste retninger i begge rundkjøringer (standard = 0 
%). Følgende er unntak (pga. kalibrering): Høyresvingende i Fv. 282 x E134 og rett frem fra 
BB gate øst: 15 %. 

 Percent Opposed by Nearest Lane Only: 0 % for alle retninger (standard = 0 %). 

 Critical Gap + Follow-up Headway: Satt til 3,3 sek kritisk luketid og 2,5 sek følgetid for alle 
retninger (Unntak: Fra 2,5 sek følgetid til 2,0 sek følgetid for retning rett frem fra Bjb. gate 
øst) 

 Environment factor: 1,1 (standard 1,0) 

 Entry/Circ. Flow Adjustment: medium (standardverdi er medium) 
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 Belastningsgrad (2014) 3.3
Figurene nedenfor viser beregnet belastningsgrad for de ulike svingebevegelsene i de to kryssene. 
Belastningsgrad er forholdstallet mellom volum/trafikkmengde og teoretisk kapasitet. 

Begge kryssene er overbelastet i dag, med en belastningsgrad på over 1,0 både i morgen- og 
ettermiddagsrushet.  

3.3.1 Belastningsgrader morgen   
Colour code based on Degree of Saturation 

       
[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0] Continuous 

 
Fv. 282 x E134 

 
E18 x E134 

 

Figur 3-3 – Belastningsgrader for dagens morgenrush. 
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3.3.2 Belastningsgrader ettermiddag 
Colour code based on Degree of Saturation 

       
[ < 0.6 ] [ 0.6 – 0.7 ] [ 0.7 – 0.8 ] [ 0.8 – 0.9 ] [ 0.9 – 1.0 ] [ > 1.0] Continuous 

 
Fv. 282 x E134 

 
E18 x E134 

 

Figur 3-4 – Belastningsgrader for dagens ettermiddagsrush. 
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4 Alternative løsninger 
 Alternativ 2  4.1

Dette alternativet legger nytt tunnelløp sør for eksisterende Strømsåstunnel.  Nytt tunnelløp kobles 
inn mot eksisterende rundkjøring, og løsningen i er i prinsippet lik dagens situasjon. Den 07.02.2018 
ble geometri for alternativ 2 endret. Mens resultater fremstilt i rapporten fremdeles inneholder 
resultater fra opprinnelig geometri (samt opprinnelig parameterinnstillinger), så er nye resultater 
beregnet unntaksvis i kapittel 7. 

Fremtidig situasjon - Alternativ 2  

  
E18 x E134 Fv. 282 x E134 

  
Figur 4-1 – Oversikt over alternativ 2 (utdatert geometri, men fortsatt benyttet i alle resultater ved mindre noe annet 
er nevnt). Øverst: skissetegning av forslag. Nederst: SIDRA-geometri i beregninger. 
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 Alternativ 8 4.2
Løsningen har 2 avkjøringsfelt på E18-brua. Trafikken som skal til Kongsberg (via Strømsåstunnelen) 
ledes via en ny rundkjøring før den fortsetter inn i Strømsåstunnelen. Trafikantene har derfor 
mulighet for å korrigere eventuelle feil feltvalg i rundkjøringen. Den 07.02.2018 ble 
parameterinnstillinger for alternativ 8 endret. Mens resultater fremstilt i rapporten fremdeles 
inneholder resultater fra opprinnelige parameterinnstillinger så er nye resultater beregnet 
unntaksvis i kapittel 7. 

Fremtidig situasjon - Alternativ 8 

 
Ny rundkjøring vest for E18 E18 x E134 

 
 

Figur 4-2 – Oversikt over alternativ 8. Øverst: skissetegning av forslag. Nederst: SIDRA-geometri i beregninger. 
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5 Fremtidig trafikksituasjon, prognoser 
 
Antatt åpningsår for Strømsåstunnelen er 2023. Den dimensjoneres for trafikkmengden i år 2043. 
Ut fra fylkesvise prognoser blir dimensjonerende trafikkmengde i tunnel ÅDT 26 000 kjt/døgn. 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Strømsåstunnelen var i 2014 17 600 kjøretøy pr. døgn.  

 Trafikkprognoser fra NTP gir en trafikkvekst på 47 % i perioden 2014 til 2043. 

 I RTM-modellen er det beregnet en generell trafikkvekst (ÅDT) på 46 % for hele modellen, 
og 52 % i området ved Bangeløkkakrysset, med fullt kryss på Brakerøya.  

Å avvikle en trafikk med 40-50 % trafikkvekst fra i dag synes ikke å være mulig, da krysset allerede i 

dag er overbelastet. Ved beregning av trafikkavvikling har vi derfor sett på hvilke trafikkmengder 

som det er mulig å avvikle.  

Dimensjonerende timestrafikk må få en mindre %-vis vekst , da trafikkbelastning gjerne blir spredd 
over flere ulike rutevalg, reisemiddelvalg, og over en lengre rushperiode, når kryss og vegnett 
belastes nær kapasitetsgrensen. Trafikkveksten i makstime morgen og ettermiddag forventes 
derfor å bli noe lavere enn generell ÅDT i området.    

I tillegg til generell trafikkvekst, vil trafikkmengden i tunnelen og trafikkfordelingen i Bangeløkka 
endres hvis andre prosjekter realiseres som f.eks. nytt fullt kryss med E18, Rv23 og Lierstranda 
(Brakerøya), nytt sykehus på Brakerøya, og rv.283 tilfartsveg vest, fv.36 tilfartsveg Konnerud, 
E134 som ny stamveg osv. Dette er det ikke tatt høyde for i kapasitetsberegningene.     

 
Trafikkmengder benyttet i kapasitetsberegningene 

Trafikkprognosene fra NTP og RTM gir en betydelig vekst i området. Vekst i ÅDT er imidlertid ikke 
direkte overførbar som vekst i dimensjonerende timestrafikk. 

Trafikkmengdene vi har benyttet i kapasitetsberegninger for de ulike alternativene er som 
følgende: 

 Dagens trafikk (2014) 

 Trafikk 2023 - Kapasitetsgrense: 10 – 30 % trafikkvekst fordelt på ulike tilfarter (fra 
Aimsun), tilsvarende en total vekst på omtrent 16 % for Bangeløkkaområdet, sammenlignet 
med 2014. Denne trafikkveksten er beregnet av Asplan Viak/AIMSUN. Veksten for de ulike 
tilfartene er vist i figur nedenfor.  En 16 % vekst i ÅDT tilsvarer for øvrig forventet 
trafikkmengde ved åpning av nytt tunnelløp.  

 

Figur 5-1 - Trafikkvekst benyttet i dette alternativet for hver enkelt tilfart. Veksttall er beregnet av Asplan 
Viak/AIMSUN 
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 Trafikk 2027 - 25% trafikkvekst: Jevnt fordelt trafikkvekst for alle trafikkstrømmer på 25 %. 
25 % vekst i ÅDT tilsvarer forventet trafikkmengde i år 2027. 

6 Vurdering av alternativer 
I det følgende vises resultater for modellens alternative trafikksammensetninger: «Trafikk 2023» og 
«Trafikk 2027». Figurene viser trafikk i morgen- og ettermiddagsrushet og sammenfatter alle kø- og 
belastningsgradberegninger.   

 Alt. 2 – 2023-trafikk      6.1

6.1.1 Kølengder – alt. 2 – 2023               
 

 
Figur 6-1 - Kølengder beregnet for Alternativ 2 med trafikktall for «2023-trafikk». (Morgenkø på E18 retning fra 
Kristiansand mot krysset Fv. 282 x E134 er halvert med bakgrunn i avvik i kalibreringen).  
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6.1.2 Belastningsgrad – alt. 2 – 2023    
 

Morgen 

E18 x E134 

 

 

Fv. 282 x E134 

 

Ettermiddag 

E18 x E134 

 

 

Fv. 282 x E134 

 

Figur 6-2 – Belastningsgrader for 2023-trafikk for morgen- og ettermiddagsrush, alternativ 2 
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 Alt. 8 – 2023-trafikk 6.2

6.2.1 Kølengder – alt. 8 – 2023 
 

 

Figur 6-3 - Kølengder beregnet for Alternativ 8 med trafikktall for «2023-trafikk». (Morgenkø på E18 retning fra 
Kristiansand mot krysset Fv. 282 x E134 er halvert med bakgrunn i avvik i kalibreringen)  
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6.2.2 Belastningsgrad – alt. 8 – 2023    
 

Morgen 

E18 x E134 

 

 

Fv. 282 x E134 

 

Ettermiddag 

E18 x E134 

 

 

Fv. 282 x E134 

 

Figur 6-4 - Belastningsgrader for 2023-trafikk for morgen- og ettermiddagsrush, alternativ 8 
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 Kølengder alt. 2 – 2027 trafikk (25% vekst) 6.3

6.3.1 Kølengder – alt. 2 – 2027 trafikk   
 

 
Figur 6-5 - Kølengder beregnet for Alternativ 2 med trafikktall for «2027 trafikk». (Morgenkø på  
E18 retning fra Kristiansand mot krysset Fv. 282 x E134 er halvert med bakgrunn i avvik i kalibreringen) 
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6.3.2 Belastningsgrad – alt. 2 – 2027 trafikk    
 

Morgen 

E18 x E134 

 

 

Fv. 282 x E134 

 

Ettermiddag 

E18 x E134 

 

 

Fv. 282 x E134 

 

Figur 6-6 - Belastningsgrader for 2027-trafikk for morgen- og ettermiddagsrush, alternativ 2 
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 Kølengder alt. 8 – 2027 (25% vekst) 6.4

6.4.1 Kølengder – alt. 8 – 2027 trafikk 
 

 

Figur 6-7 - Kølengder beregnet for Alternativ 8 med trafikktall for «2027 trafikk». Sort sirkel til venstre for E18xE134-
krysset symboliserer tredje rundkjøring for Bangeløkkakrysset i dette alternativet. (Morgenkø på  
E18 retning fra Kristiansand mot krysset Fv. 282 x E134 er halvert med bakgrunn i avvik i kalibreringen) 
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6.4.2 Belastningsgrad – alt. 8 – 2027-trafikk    
 

Morgen 

E18 x E134 

 

 

Fv. 282 x E134 

 

Ettermiddag 

E18 x E134 

 

 

Fv. 282 x E134 

 

Figur 6-8 - Belastningsgrader for 2027-trafikk for morgen- og ettermiddagsrush, alternativ 8 
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7 Ny geometri (alt.2) og endringer i 
inngangsparametere. 

Ny geometri for alternativ 2 oppsummeres nedenfor.  Inngangsparametere er også endret, til 
ukalibrerte verdier.   

 Exiting flow = 15-25 %  0 % (i alle tilfarter) 

 Environmental Factor = 1,1 (i alle innfarter)  1,0 (i alle innfarter) 

NB! Endring av Exiting flow faktor til 0 og Environmental Factor til 1,0 gir økt kapasitet i 
rundkjøringen.  Altså en noe mer gunstig beregning for begge rundkjøringene, sammenlignet med 
resultater fra beregninger med kalibrerte verdier ellers i denne rapporten.   

Alternativ 2 – Ny geometri fra 07.02.2015  

  

E18 x E134 Fv. 282 x E134 
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Figur 7-1 - Oversikt over alternativ 2 (oppdatert geometri). Øverst: skissetegning av forslag. Nederst: SIDRA-geometri. 

 Dagens situasjon  7.1
(Ukalibrert, kun brukt oppgitt parameterverdier) 

  

Figur 7-2 – Til venstre: Observerte kølengder.  Til høyre: Beregnede kølengder for dagens trafikksituasjon og dagens 
geometri og med nye inngangsparametere. 
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 2023-trafikk 7.2

 

Figur 7-3 – 2023-trafikk med ny geometri og med nye inngangsparametere for alt. 2. 
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Figur 7-4 - 2023-trafikk med nye inngangsparametere for alt. 8.  
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 2027-trafikk 7.3

 

Figur 7-5 - 2027-trafikk med ny geometri og med nye inngangsparametere for alt. 2. 



   multiconsult.no 

 

RIT-NOT-313458-01 30. februar 2015 / Revisjon 02 Side 33 av 37 

 

 
Figur 7-6 - 2027-trafikk med nye inngangsparametere for alt. 8. 
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8 Usikkerhet i beregningene 
 

Det vil alltid være usikkerheter i resultater fra modeller som illustrerer et gitt scenario.  

Trafikkveksten tar utgangspunkt i ulike trafikkprognoser. Da trafikkmengder og reiseruter er 
avgjørende for belastning og kølengder i kryss, kan selv små avvik i prognosene gi store utslag 
utover de resultater som blir forutsett i modelleringer. Alle kryss og veier har en grense for hvor 
mye trafikk som kan avvikles. Rundt denne kapasitetsgrensen er krysset veldig følsom, hvilket 
innebærer at trafikk kan flyte forholdsvis greit før grensen overskrides og avviklingen brått avtar. Et 
viktig moment i trafikkmodeller er derfor å finne korrekt kapasitetsgrense. Eksempelvis kan lokale 
forhold, geometri og kjøreadferd påvirke kapasitetsgrensene, med hvilket innebærer usikkerheter i 
modellen.  

Usikkerheter knyttet til programmet gjelder både oppbygging av modell, og innstilling av 
parametere. Ved å beholde like innstillinger gjennom alle beregninger, bør sammenlikning av de to 
alternativene gi en brukbar rangering, relativt sett. 

En annen usikkerhet knyttes til tilbakeblokkering fra andre kryss. Problemer i et kryss kan fort gi 
tilbakeblokkering videre til nærliggende kryss. I området rundt Bangeløkkakrysset er det mange 
kryss som kan blokkere tilbake til nabokryss. Kompleksiteten ved modellering eskalerer raskt med 
store sammensatte kryss, og trafikale effekter kan bli uoversiktlige. Dette gjelder for situasjoner 
med tilbakeblokkering. Ved økt sannsynlighet for tilbakeblokkering mot nabokryss, økes dermed 
også usikkerheten i sluttresultatene. Sannsynligheten for dette øker proporsjonalt med økt 
trafikkvekst.  

For kryssene på Bangeløkka har vi gode trafikktellinger og observasjoner av kø for dagens situasjon, 
noe som er med på å redusere usikkerheten i trafikkberegningene vesentlig. 
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9 Oppsummering av resultater (fra kapittel 6) 
Ingen av de to alternativene for fremtidig utforming av Bangeløkkakrysset vil gi tilfredsstillende 
trafikkavvikling for noen av trafikk-scenariene. For begge alternativene vil også Bjb. gate få svært 
store kølengder i hver av retningene inn mot krysset med E134. 

Beregninger gjort i SIDRA viser at både alternativ 2 og 8 gir en noe forbedret avvikling av trafikk fra 
Strømsåstunnelen sammenlignet med dagens situasjon, men tilbakeblokkeringen til 
Strømsåstunnelen fra rundkjøringen blir fortsatt et problem.  

Alternativ 8 gir en klar forbedring for trafikken på E18 fra Oslo. For trafikken fra E18 -Tønsberg økes 
tilbakeblokkeringen i begge alternativer. Sammenlignet med dagens observasjoner innebærer dette 
en forverret køsituasjon fra denne retningen. 

 Sammenligning av kølengder 9.1
Tabell 3 – Kølengder sammenliknes for ulike beregnede resultater. Kølengder for de tre prioriterte veiene merkes her 
med rødt dersom tilbakeblokkering er uakseptabel, og med oransje dersom nære uakseptabel lang. 

 
E18 fra 

Oslo 

E134 fra 
Strømsås-
tunnelen 

E18 fra 
Tønsberg 

Bjb. 
gate 
vest 

Bjb. 
gate  
øst 

Dagens trafikk KØLENGDE [meter] 

Alt.2 - Morgen 60 50 140 70 300 

Alt.2 - Ettermiddag 600 30 30 700 150 

Alt.8 - Morgen 10 25 115 80 350 

Alt.8 - Ettermiddag 60 40 180 700 300 

«2023-trafikk» 

Alt.2 - Morgen 300 160 750 130 650 

Alt.2 - Ettermiddag 900 40 70 1300 900 

Alt.8 - Morgen 30 110 900 120 650 

Alt.8 - Ettermiddag 60 50 500 2000 1600 

«2027 – trafikk» 

Alt.2 – Morgen 800 400 850 400 500 

Alt.2 - Ettermiddag 1300 50 130 1800 800 

Alt.8 - Morgen 50 200 1000 400 300 

Alt.8 - Ettermiddag 90 60 700 2500 1800 

 

Trafikkstrømmer prioriteres noe forskjellig i de to alternativene. Likevel gir verken alternativ 2 eller 
alternativ 8 tilfredsstillende løsning for krysset som en helhet ved de beregnede trafikksituasjoner; 
«2023-trafikk» og «2027-trafikk». Det ble innledningsvis beskrevet at trafikkstrømmene inn fra 
E134-Strømsåstunnelen, E18-Tønsberg og E18-Oslo var de prioriterte trafikkstrømmene. Den 
eneste av disse trafikkstrømmene som delvis ble løst, er strømmen E18-Oslo i alternativ 8. Dette ga 
riktignok ingen tilfredsstillende helhetsløsning da det samtidig gikk på bekostning av tilfarten E18-
Tønsberg.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1 – Forklaring av SIDRA-parametere 
I dette vedlegget forklares de justerbare verdiene som benyttes til å kalibrere SIDRA-modeller og 
hvilke verdier som har blitt benyttet for Bangeløkkakrysset. 

 Peak Flow Factor(PFF): PFF brukes for å ta hensyn til trafikkvariasjoner gjennom 
makstimen. En PFF på 95 % innebærer for eksempel at gjennomsnittlig trafikkvolum i en 
tidsperiode (eks. 60 min) er 95 % av trafikkvolumet i tilsvarende Peak Flow Period (eks. 15 
min). PFF fremgår egentlig direkte fra trafikktellingene men må ofte justeres med skjønn for 
å ta hensyn til trafikkvariasjoner over flere dager.   

 Capacity adjustment: Justerer kapasiteten utover det geometrien, kjørestiler og 
fartsegrenser ellers tilsier.  

 Exiting Flow Effect: Verdien tilsier hvor mange som venter med å kjøre til det faktisk er 
observert at roterende kjøretøy kjører ut av rundkjøring i samme arm som den de venter i. 
Faktoren gjenspeiler problematikken med å vente på kjøretøy som ikke blinker ut av 
rundkjøring, selv om de faktisk skal ut, samt andre grunner til at utkjøring i rundkjøring ikke 
hender på optimalt tidspunkt. Valg av verdier for Exiting Flow i dette prosjektet begrunnes 
nedenfor, med referanse fra masteroppgave av Hilde K. Myre.  

 Percent Opposed by Nearest Lane Only:  

 Critical Gap + Follow-up Headway: Kritisk tidsluke kan defineres som den minste tidsluken 
som gjennomsnittstrafikanten vil akseptere for å kjøre inn i, eller krysse den 
forskjørsberettigete trafikken. Følgetiden er den kritiske tidsluken for kjøretøy som følger 
andre biler inn i en allerede benyttet tidsluke i forskjørsberettiget trafikk.  

 Environment factor: Justerer også kapasitet, men spesielt for rundkjøring. Konkret justeres 
følgetider til kjøretøy i domenerende kjørefelt (uansett størrelse) på den sirkulerende 
trafikken. Dette medfører justering av følgetiden til kjøretøy i ikkedominerende kjørefelt. 
Kritiske tidsluker justeres også som følge av dette i roterende trafikk. Verdier er mulig å 
justere til mellom 0,5 og 2,0. Valg av verdi for Environmental factor i dette prosjektet 
begrunnes nedenfor, med referanse fra masteroppgave av Hilde K. Myre. 

 Entry/Circ. Flow Adjustment: Justering av flyt i krysset. Ved å sette denne verdien til High, 
oppjusteres flyten ved å justere ned kritisk tidsluke og følgetid internt inne i rundkjøringen. 
Ved høy trafikk inn i rundkjøringen kan det være riktig å anta at flyten kan oppjusteres til 
«high» og ned til «low» ved lave trafikkmengder. 

 Extra bunching: Brukes for å simulere gruppevise ankomster av trafikk fra for eksempel et 
tilstøtende lyskryss. 
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Begrunnelse av verdier brukt for Exiting Flow Effekt: 
Følgende figurer er basert på studier av følgetid og kritiske lukeverdier.  

 

 
 
Begrunnelse av verdier brukt for Environmental Factor: 
Følgende figur er hentet fra masteroppgave av Hilde K. Myre. Den er basert på en test hvor 
environmental factor har blitt benyttet til å kalibrere for ulike tilfarter og kryss.  

  
Videre anbefaler H.K.Myre bruken av denne faktoren: «På bakgrunn av de registreringer som er 
gjort i dette arbeidet, kan det anbefales a videreføre bruken av Environment Factor pa 1,10». 


