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FORORD 
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for 
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges 
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune. 

Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som 
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med 
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for 
konsulentgruppen. 

Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater/rapporter som belyser 
ulike fagtema. 

Denne arbeidsrapporten omhandler temaet trafikkgrunnlag og trafikkberegninger. Den 
inneholder dokumentasjon av testingen av ulike løsninger på strekningen E18 Retvet – 
Vinterbro, og kan ikke leses som en sammenhengende rapport. De viktigste medarbeiderne 
når det gjelder utarbeidelsen av trafikkgrunnlag og –beregninger har vært Stig Alstad, 
Vegard Brun Saga og Eivind Aase hos Asplan Viak. 

 

Sandvika, 22/01/2016 

 

 

Vegard Brun Saga Stig Alstad 

Fagansvarlig Kvalitetssikrer 
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1 DAGENS SITUASJON 

1.1 Grunnlag 

E18 er en sentral ferdselsåre for gjennomgangstrafikk samtidig som den benyttes som 
lokalveg med mange direkte adkomster til bolighus, gårdstun ol. E18 betjenes av buss, både 
regionale og lokale ruter, samt skolebuss. Trafikkbelastningen på dagens E18 er mellom 
10.000 til 12.000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT). Dagens E18 har to kjørefelt langs hele 
strekningen og fartsgrensen varierer fra 60 til 80 km/t. Noen kryss er kanaliserte, dvs. kryss 
med venstre- og/eller høyresvingefelt, men ikke alle. Det ligger stedvis flere boliger langs 
E18 og mange av boligene har avkjørsel direkte til E18. Det er ingen forbikjøringsfelt langs 
strekningen  

Dagens veg tilfredsstiller ikke kravene til utforming av en stamveg med den 
trafikkbelastningen som dagens E18 har. Vegbredden varierer mellom 8,5 – 9,5 m med 
unntak av den 2,9 km lange strekningen Nygård – Vinterbro, hvor vegen er utvidet til 12,6 m 
med midtdeler. 

Kryss og avkjørsler  

Oversikt over eksisterende kryss og avkjørsler på dagens E18. 

• Vinterbrokrysset  
• Ett motorvegkryss i to plan ved Nygård  
• Tre avkjørings- og påkjøringsfelt i kjøreretningen (gamle vekta v/Vinterbro, 

bussholdeplass Nygård og vekta v/Rissletta)  
• En rundkjøring ved Holstad  
• Ett kryss med fysisk kanalisering: det vil si ett venstresvingefelt og en avkjøringsrampe 

(Kråkstad)  
• Ett kryss med malt kanalisering: det vil si at to venstresvingefelt er oppmerket og to 

avkjøringsramper (Audenbølvegen og Skotbuveien)  
• 14 vegkryss markert med vikepliktskilt  
• 40 avkjørsler (direkte til E18)  

Det er totalt 62 kryss og avkjørsler på strekningen. De viktigste kryssene er nærmere vurdert 
under de respektive delstrekningene. Samtlige vikepliktregulerte kryss og direkte avkjørsler 
befinner seg mellom Nygård og Retvet. Det er ikke kjent at noen kryss langs E18 mellom 
Nygård og Retvet har vesentlige kapasitetsproblemer. Noe ventetid kan allikevel oppleves 
både i kryss og i private avkjørsler i perioder hvor trafikken på E18 er stor. 

Ulykker  

I siste 10 årsperiode har det skjedd 60 ulykker med personskade mellom Vinterbro og 
Retvet. Det har skjedd to dødsulykker, hvor den ene var en motorsykkelulykke hvor dyr var 
involvert. Den andre var påkjørsel av fotgjenger i kjørebanen. Videre har det skjedd tre 
ulykker med alvorlig skade hvorav to av ulykkene var påkjøring bakfra. 54 av ulykkene var 
med lettere skade.  
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20 av ulykkene skyldes påkjøring bakfra, 11 av ulykkene møteulykker og ni av ulykkene 
utforkjøring hovedsakelig på høyre side. Det har også skjedd fem ulykker hvor det var dyr 
innblandet. 18 ulykker skjedde i kryss og 3 ulykker i avkjørsler. 

1.2 Trafikkmengder 
For å skaffe trafikkgrunnlag for timestrafikken i Vinterbrokrysset, ble det gjennomført 
manuelle tellinger i uke 34 og 35 i 2013. Registreringene ble gjennomført over totalt fire 
dager i periodene 07.00-09.00 (morgen-rush) og 15.00-17.00 (ettermiddags-rush). I tillegg til 
de manuelle registreringene er det tre automatiske tellepunkt innenfor modellområdet, som 
alle var aktive under registreringsperioden. Registreringen fra tellepunkt og tellemannskaper 
gav et komplett grunnlag for inngangsdata til Aimsun-modellen. Innleid mannskap fra 
Vegvesenet registrerte trafikk i de to rundkjøringene, i tillegg til trafikk i sørgående retning på 
E18 mot Ski. Figur  illustrerer hvor trafikkregistreringene fant sted. 

  
Figur 1 Registrering av trafikk 

Med det registrerte trafikkgrunnlaget er det mulig å lage en tilnærmet komplett oversikt over 
antall kjøretøy innenfor modellområdet. Figuren under gir en oversikt over trafikkgrunnlaget 
for alle veilenker innenfor modellområdet. Det er kun trafikken fra pukkverket det ikke 
foreligger trafikkdata for. 

Vestre rundkjøring 

Østre rundkjøring 
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Figur 2 Trafikkdata på veilenker innenfor modellområdet. 

Figur 3 viser registrert trafikkvolum i de automatiske tellepunktene for samme periode som 
det ble foretatt manuelle registreringer i rundkjøringene på lokalveinettet. Figuren viser at det 
er relativt lik trafikk de fire dagene, og at det er liten forskjell i den totale trafikkmengden 
gjennom tellepunktene for morgen og ettermiddagstrafikk. Ettersom det ble registrert størst 
trafikk om ettermiddagen 28.8, valgte vi å bruke registreringene fra den dagen som 
trafikkgrunnlag for videre arbeid.  
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Figur 3 Samlet trafikkvolum på de tre hovedveiene registrert av automatiske tellepunkt 

Den totale timetrafikken inn mot Oslo, 28.08.2013, er illustrert i Figur 4. Det er størst trafikk i 
time 7 (dvs. fra 0600-0700), mens registreringene i rundkjøringene ble gjennomført i time nr. 
8 og -9.  

 
Figur 4 Fordeling over døgnet av total trafikk retning mot Oslo 28.08.13 

Timetrafikken i retning fra Oslo er illustrert i Figur 8. Det er viktig å være klar over at dette 
tellepunket er lokalisert etter splitten mellom E6 og E18, og at det derfor kun er sørgående 
trafikk på E6 som er registrert over hele døgnet. Vegvesenet har et tellepunkt på rampen mot 
E18, men det var ute av drift da registreringene ble gjennomført. Figuren viser at det er størst 
trafikk i time 16 (mellom 15.00 og 16.00). 
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Figur 5 Fordeling over døgnet av total trafikk retning fra Oslo 28.08.13 

Figur 6 illustrerer registrert timestrafikk inn i rundkjøringene. Trafikktallene viser at det jevnt 
over er mer trafikk i den vestre rundkjøringen om ettermiddagen, og at det er betydelig mer 
trafikk om ettermiddagen enn om morgenen i rundkjøringene. Det er registrert størst trafikk 
mellom klokken 16.00 og 17.00 den 28.08.13. 

Trafikkregistreringene på hovedveiene (E18 og E6), viste at det var registrert mer trafikk i 
timen 15.00-16.00 enn 16.00-17.00. Registreringene viser altså at hovedveiene har størst 
trafikk på et annet tidspunkt enn rundkjøringene. På grunn av dette er det besluttet å gjøre 
trafikksimulering for hele perioden 15.00-17.00.  

 
Figur 6 Timestrafikk i rundkjøringene 
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2 FREMTIDIG SITUASJON 
I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for strekningen E18 Retvet – Vinterbro må 
det tas stilling til valg av dimensjoneringsklasse. Trafikkmengde er en vesentlig faktor for 
dette valget, og trafikkberegningene som er utført tidligere i prosjektet, ved bruk av en 
regional transportmodell (RTM 23+), danner grunnlaget for denne vurderingen. Resultatet fra 
trafikkberegningen utført i arbeidet med kommunedelplanen viser fremtidig trafikkmengde for 
året 2030. Resultatet er under fremskrevet til 20 år etter forventet åpningsår.  
 
I Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for perioden 2014 - 2017 (2023), under 
prioriteringer for rute 2a: heter det: 
 
«I siste seksårsperiode legges det opp til å starte utbyggingen av E18 til firefelts veg fra 
Retvet til Vinterbro i Akershus. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg 
for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Utbyggingen innebærer at E18 noen få år 
etter 2023, blir møtefri veg på hele strekningen fra riksgrensen og fram til Fiskevollbukta i 
Oslo. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E18 Knapstad – E6 i Follo som ble behandlet av 
regjeringen i 2009.» 
 
Den siste delen av strekningen som bygges ut, vil være E18 Retvet – Vinterbro, og følgelig 
kan forventet åpningsår settes til tidligst 2023. Trafikkberegningene skal derfor justeres og 
fremskrives til tidligst år 2043, for å kunne bestemme hvilken dimensjoneringsklasse som 
skal legges til grunn for reguleringsplanen. 
 
Under drøftes resultatene fra tidligere beregninger, endringen i trafikkmengde fra 2030 til 
2043, og valget av dimensjoneringsklasse som en følge av endringen i trafikkmengde. 
Strekningen Retvet – Vinterbro kan deles i tre deler, etter trafikkmengde for hver delstrekning 
mellom kryssområdene. 
 

1. Vinterbro – Nygård (lengde ca. 2 kilometer) 
2. Nygård – Holstad (lengde ca. 3,5 kilometer) 
3. Holstad – Retvet (lengde ca. 10 kilometer) 

2.1 Grunnlag 
Det er ikke gjennomført nye trafikkberegninger i forbindelse med utarbeidelse av dette 
notatet, og vurderinger og anbefalinger er hovedsakelig basert på tidligere utførte 
beregninger. Dokumentasjon til notatets vurderinger er hentet fra arbeidet med KVU E18 
Knapstad (Østfold) – E6 (Follo), Kommunedelplanen E18 Østfold grense – Vinterbro og det 
pågående arbeidet med reguleringsplan E18 Retvet – Vinterbro. 

2.2 Trafikkmengder 
Under presenteres tall fra trafikktellinger og tidligere gjennomførte modellberegninger. 
Beregningene gjennomført i forbindelse med KU og arbeidet med kommunedelplanen i 
2010/2011 er fremskrevet fra 2030 til 2043.  
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2.2.1 Fremskriving av biltrafikk, 2030 - 2043 
Det er benyttet en faktor for fremskriving av trafikk, hentet fra PROSAM rapport 191, kapittel 
5.4 «Trafikkprognoser – biltrafikk», og NTP 2010-2019. Faktoren gir en årlig vekst i biltrafikk i 
Akershus/Østfold på 0,8 % i perioden 2030 – 2040.  
 
 
Fylke  2008 – 10 2010 – 14 2014 – 20 2020 – 30 2030 - 40 
Østfold  1,8  1,4  0,9  1,1  0,8 
Akershus 1,6  1,9  1,2  1,7  0,8 
Oslo  1,6  2,5  1,6  2,4  0,7 
 
For en periode som gjelder 17 – 27 år frem i tid, vil det være en stor grad av 
estimatusikkerhet i faktorens størrelse. Veksten i tidligere perioder er mer differensiert og har 
gjennomsnittlig høyere verdier, enn for perioden 2030 til 2040. Faktoren benyttes likevel 
videre frem til år 2043. 

2.2.2 Omregningsfaktor for biltrafikk, YDT (trafikktelling) til ÅDT 
Det er utplassert tellepunkt på strekningen (dagens trasé) og det gjennomføres jevnlig 
registrering av trafikkmengder på strekningen. For å finne et sammenligningsgrunnlag 
mellom tellinger og beregninger kan en sette opp et forholdstall mellom faktisk YDT og ÅDT 
og beregnet YDT. Ifølge (2) er det et godt samsvar mellom tellinger og beregninger i den 
regionale transportmodellen. Det fremgår at forholdet mellom ÅDT og YDT er 0,91. 
 
Omregningsfaktor YDT til ÅDT (basert på trafikktelling): 

 Tellepunkt Telleår ÅDT YDT Faktor 
Elvestad vest 2010 11619 12710 0,91 
Østfold grense 2009 11720 12928 0,91 
Asper bru 2009 12073 13307 0,91 
Holstad 2010 10294 11278 0,91 
Sneissletta 2009 9794 10673 0,92 

    
0,91 
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2.2.3 Strekningen Retvet - Holstad 
I arbeidet med KU for kommunedelplanen ble biltrafikken på strekningen beregnet til YDT 
(2030) 9.700 kjøretøy per døgn i retning Holstad, og 10.300 kjøretøy per døgn i retning 
Retvet. Dette gir en samlet YDT på 20.000 kjøretøy/døgn på strekningen. Omregnet til ÅDT 
med en faktor på 0,91 blir dette 18.234 kjøretøy/døgn, og en fremskriving av denne 
beregnede trafikkmengden for 2030, med faktoren 0,8 % per år, gir et resultat på ÅDT 
20.224 kjøretøy/døgn i 2043. Figurene under viser fremskrivingen per år i perioden 2030 - 
2043. 
 

YDT (2030) 20000 
ÅDT (2030) 18234 

2030 18234 
2031 18380 
2032 18527 
2033 18675 
2034 18825 
2035 18975 
2036 19127 
2037 19280 
2038 19434 
2039 19590 
2040 19746 
2041 19904 
2042 20064 

ÅDT (2043) 20224 
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2.2.4 Strekningen Holstad - Nygård 
I arbeidet med KU for kommunedelplanen ble biltrafikken på strekningen beregnet til YDT 
(2030) 8.200 kjøretøy per døgn i retning Holstad, og 7.100 kjøretøy per døgn i retning 
Nygård. Dette gir en samlet YDT på 15.300 kjøretøy/døgn på strekningen. Omregnet til ÅDT 
blir dette 13.949 kjøretøy/døgn, og en fremskriving av denne beregnede trafikkmengden for 
2030, med faktoren 0,8 % per år, gir et resultat på ÅDT 15.471 kjøretøy/døgn i 2043. 
Figurene under viser fremskrivingen per år i perioden 2030 - 2043. 
 

YDT (2030) 15300 
ÅDT (2030) 13949 

2030 13949 
2031 14061 
2032 14173 
2033 14286 
2034 14401 
2035 14516 
2036 14632 
2037 14749 
2038 14867 
2039 14986 
2040 15106 
2041 15227 
2042 15349 

ÅDT (2043) 15471 
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2.2.5 Strekningen Nygård - Vinterbro 
I arbeidet med KU for kommunedelplanen ble biltrafikken på strekningen beregnet til YDT 
(2030) 12.600 kjøretøy per døgn i hver retning. Dette gir en samlet YDT på 25.200 
kjøretøy/døgn på strekningen. Omregnet til ÅDT blir dette 22.974 kjøretøy/døgn, og en 
fremskriving av denne beregnede trafikkmengden for 2030, med faktoren 0,8 % per år, gir et 
resultat på ÅDT 24.880 kjøretøy/døgn i 2040. Figurene under viser fremskrivingen per år i 
perioden 2030 - 2043. 
 

YDT (2030) 25200 
ÅDT (2030) 22974 

2030 22974 
2031 23158 
2032 23343 
2033 23530 
2034 23718 
2035 23908 
2036 24099 
2037 24292 
2038 24486 
2039 24682 
2040 24880 
2041 25079 
2042 25279 

ÅDT (2043) 25481 

 
  



Trafikkgrunnlag og trafikkberegninger 14 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

2.2.6 Vinterbrokrysset 
Trafikkgrunnlaget er basert på tellinger fra 2013, trafikkutredningen skal være gjeldene for år 
2043. I følge Vegvesenets håndbok 017, kapittel A Systemdel, underkapittel A.7, skal 
«Trafikkmengden i prognosearet legges til grunn for dimensjonering av veger. For veger 
settes prognosearet normalt til 20 år etter forventet åpningsår». Forventet åpningsår for ny 
E18 er år 2023. Det er derfor nødvendig å foreta en fremskriving av trafikkgrunnlaget. For å 
fremskrive timestrafikken til år 2030 er det brukt resultater fra RTM23+1. Figur 7viser den 
beregnede prosentvise veksten mellom år 2010 og 2030 for både ettermiddag- og 
morgentrafikk. Det er forventet vesentlig mindre vekst på lokalveienettet (Fv.156) enn for 
hovednettet (E6/E18) Det er ingen prognoser for fv. 156 nord for Vinterbrokrysset.  

 

Videre er det brukt generelle prognoser fra NTP til å fremskrive trafikkgrunnlaget fra år 2030 
til år 2043.  NTP regner med en årlig vekst på 0,8 % hvert år i Akershus kommune i årene 
mellom 2030 og 2040. Vi anslår at samme veksten også vil være representativ for de tre 
årene etter 2040. Til sammen tilsvarer det en vekst på 10,9 % for perioden mellom 2030 og 
2043. Figur 8 illustrerer hvordan trafikkgrunnlaget fra registreringer 2013 bearbeides til å 
gjelde for år 2043. 

                                                
1 RTM23+ er en trafikmodell som beregner både timestrafikk og døgntrafikk for Oslo og omegn.  

Figur 7 Prosentvis vekst mellom 2010 og 2030, per veilenke, ut i fra RTM23+. Beregning for 
ettermiddagstrafikk er vist til venstre, og beregning for morgentrafikk er vist til høyre. 
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Figur 8 Framskriving av trafikkgrunnlaget 

Fremskriving av trafikk innebærer alltid usikkerhet, og det kan diskuteres hvilke kilder som 
bør brukes. Vi mener at den beste kilden til å fremskrive trafikken til år 2030 er RTM23+. Den 
største usikkerheten er forbundet med fremskrivingen mellom år 2030 og 2043. Det må 
påregnes større usikkerhet jo lengre frem i tid det beregnes for. NTP oppgir en generell 
faktor for hele Akershus fylke, mens det i realiteten kan være store lokale forskjeller innad i 
fylket og på ulike vegtyper. Faktoren angir forventet vekst for døgntrafikk, mens det er 
timestrafikken som brukes i simuleringer/beregning av kapasitet. Veksten i de mest 
trafikkerte timene vil alltid ligge under den samlede veksten over døgnet. I de mest trafikkerte 
timene ligger trafikkmengden nærmere kapasitetsgrensen, og følgelig er det ikke rom for like 
stor vekst som for resten av døgnet. Dersom kapasitetsgrensen til vegnettet er nådd, vil 
rushtrafikken vare over en lengre periode i stedet for at flere passerer et gitt punkt i timen.  

I NTP regnes det med at den generelle trafikkveksten i Akershus vil være 29 % for perioden 
mellom 2010 og 2030. Tilsvarende beregner RTM23+ at veksten totalt sett innenfor 
modellområdet blir hhv. 19 % og 15 % for ettermiddag- og morgentrafikk. Forventet vekst i 
timetrafikk ligger noe under forventet vekst for hele døgnet. Flere steder er vegnettets 
kapasitet allerede maksimalt utnyttet i 2010, og det er derfor mindre rom for vekst i 
rushtimene enn ellers på døgnet. Det er altså greit samsvar mellom de to kildene.  

2.3 Valg av dimensjoneringsklasse 
Argumentene som ligger til grunn for valg av dimensjoneringsklasse vil være følgende: 
 
Med de tidligere beregnede trafikktall og metoden for fremskriving av trafikkmengde mellom 
2030 og 2043, vil trafikkmengden (ÅDT) for den lengste delen av strekningen overstige 
20.000 kjøretøy/døgn i 2042. 
 
Strekningen Nygård-Holstad har en fremtidig beregnet trafikkmengde på ÅDT 15.471 
kjøretøy/døgn i 2043. Men fordi strekningen er forholdsvis kort, samlet sett, og ligger mellom 
de to andre strekningene, anbefales ikke å velge en annen vegstandard på denne 
strekningen, da dette vil skape et unødig skifte i vegstandard for en relativ kort del av 
strekningen. 
 
Det anbefales derfor at Statens vegvesen legger trafikkmengde > 20.000 kjøretøy/døgn 
(dimensjoneringsklasse S9) til grunn for den videre planlegging av strekningen E18 Retvet - 
Vinterbro.  
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3 VINTERBRO 

3.1 Kreativ fase 
Vinterbrokrysset binder sammen E18 og E6 sørøst for Oslo og er et viktig knutepunkt på 
dette vegnettet. På Vinterbrosletta møtes E18 og E6 og går sammen over en kort strekning 
på noen hundre meter. Her er vegbredden utvidet med 10 meter og kjørefeltene er trukket 
noe ut fra fjellskjæringen i en strekning over 800 meter. Midtdelere med beplantning skiller 
kjøreretningene. Dagens løsning er sårbar, en tankbilvelt på Vinterbrosletta vil lamme 
biltrafikken både på E6 og E18, og lengden på vekslingsstrekningen tilfredsstiller ikke 
vegnormalene.  
 
På sletta er det tre felt i hver kjøreretning. Nærmest E6 Nøstvedttunnelen i nord er det fire 
kjørefelt. To felt fører inn i Nøstvedttunnelens nordgående løp og to felt er lagt i en rampe 
over tunnelportalen for trafikk mot E18 Mosseveien og lokalvegene. De to feltene gir en 
omkjøringsveg med god kapasitet hvis tunnelen må stenges på grunn av vedlikehold eller 
hendelser. I sydenden av sletta tar Fv 156 av mot Vinterbro (sør) og Ringnestunnelen (nord).  
Mulighetene for ytterligere utvidelse av vegtraseen begrenses av Vinterbro sentrum, 
fornøyelsesparken Tusenfryd og Follo renseanlegg på vestsiden og Vinterbro pukkverk på 
østsiden. Pukkverket på østsiden av Vinterbrosletta har egen avkjøring fra Fv 156 med 
tofelts bru over E6/E18. 
 
Sommeren 2013 ble det arrangert et idéseminar som samlet foreløpige vurderinger fra 
kommunedelplanen og videreutviklet disse konseptuelle idéene i konkrete forslag. Resultatet 
fra idéseminaret ble videre vurdert i en trafikkutredning, utarbeidet høsten 2013, som 
diskuterte de tre hovedkonseptene i forhold til fremkommelighet og trafikkavvikling. Det er i 
hittil i oppdraget utarbeidet fire temanotat, en forprosjektrapport og et forprosjekt med 
tegninger som alle vurderer forskjellige overordnede konsept for trafikk og geometriske 
løsninger for et nytt fremtidig kryssområde. 

(1) NOTAT - Ideseminar Vinterbrokrysset 19.6.2013. - dokumentasjon og 
oppsummering. 

(2) NOTAT - Trafikkutredning av Vinterbrokrysset – 13.11.2013. 
(3) FORPROSJEKT TEGNINGER - Vinterbro kryssløsninger – 15.11.2013. 
(4) TEKNISK PREMISSDOKUMENT - 26.11.2013. 
(5) FORPROSJEKT - Nytt Vinterbrokryss 15.1.2014. 
(6) NOTAT - Kryssløsninger fv 156 Vinterbro, 21.3.2014. 
(7) NOTAT – Trafikale vurderinger av alternative løsninger for Vinterbrokrysset, 

26.8.2014. 
 

Prosjektets tekniske premissdokument (4) beskriver tekniske premiss for alle fag, og er 
grunnlag for de vurderinger som er utført i forkant av denne rapporten.  
Trafikkutredningene (2) og (5) fokuserte på ulike konseptløsninger og konkluderte med at ett 
av de vurderte hovedalternativene skilte seg vesentlig ut fra de andre, og anbefalingen deres 
konkluderer slik: 
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Figur 9 Analysert reiserute 

Det er gjennomført en rekke kapasitetsberegninger for å vurdere alternative geometriske 
løsninger av Vinterbrokrysset. Felles for alle beregningene er at dagens timetrafikk er 
fremskrevet til år 2043 basert på RTM23+ beregninger og Statens vegvesens prognoser for 
fylkesvis trafikkvekst. Vegvesenet har gjennomført tellinger som gir et komplett 
trafikkgrunnlag, av morgen og ettermiddagstrafikk, på alle veg-armer i Vinterbrokrysset.  

Utforming av Vinterbrokrysset har vært en kontinuerlig prosess, der nye forslag og varianter 
har dukket opp underveis i arbeidet. Trafikale vurderinger av forslagene har blitt gjennomført 
fortløpende og dokumentert i fem forskjellige trafikknotater. De fem notatene er: 

• AIMSUN-modell av Vinterbrokrysset - 02.10.2013 
• Trafikkanalyse Vinterbro - 21.11.2013 
• Kryssløsninger Fv. 156 Vinterbro - 21.03.2014 
• Trafikale vurderinger av alternativ Løsning for Vinterbrokrysset - 26.08.2014 
• Vurdering av lokalveisystemet i Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset - pågår.  

Beregningsverktøy 

SIDRA 6.0 har blitt benyttet til å gjøre kapasitetsberegninger av enkeltkryss. Dette 
programmet gjør beregninger ved hjelp av matematiske formler og anslår 
kapasitetsutnyttelse i løpet av en time. AIMSUN har blitt benyttet for å simulere 
trafikkmønsteret ved de ulike alternativene og for å undersøke hvor i systemet trafikken får 
problemer. 

AIMSUN-modell av Vinterbrokrysset 

Notatet tar for seg hvordan AIMSUN-modellen av 
Vinterbrokrysset er bygget opp og hvordan trafikkdata er 
samlet inn. I notatet presenteres beregninger der dagens 
utforming av krysset blir vurdert opp mot beregnet fremtidig 
trafikkmengde. Beregningene viser at det er behov for å 
utbedre Vinterbrokrysset dersom det skal kunne håndtere 
fremtidige trafikkmengder. 

Tabell 1 viser beregnet reisetid og fart for sørgående trafikk på 
E18. 

 

Tabell 1 Trafikkberegninger av dagens utforming 
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Trafikkanalyse Vinterbro 

Tre svært forskjellige hovedkonsepter for utforming av Vinterbrokrysset ble vurdert ved hjelp 
av AIMSUN og SIDRA. Trafikkberegningene avdekket at alternativ 1 hadde klart best 
trafikkavviklingsevne.  

Figur  viser de tre forskjellige utformingene. Fargene rød, grønn, lilla og blå viser de fire 
største trafikkstrømmene i lokalveisystemet over E18/E6. Oransje farge viser hvor to av 
trafikkstrømmene krysser hverandre. Alternativ 1 leder de fire største strømmene gjennom 
lokalveisystemet uten at de er i konflikt med hverandre. Det er årsaken til den gode 
trafikkavviklingsevnen. Alternativ 1 er i stor grad en videreutvikling av dagens kryssutforming, 
og alle videre forslag er varianter med utspring i alternativ 1.  

 

Figur 10 Hovedkonsepter Vinterbrokrysset. Alternativ 1 til venstre, alternativ 2 i midten og alternativ 3 til høyre.  

Trafikale vurderinger av alternativ løsning for Vinterbrokrysset 

Vegvesenet ba om en trafikal vurdering av muligheten for å endre påkoblingen av sørgående 
trafikk fra E6/E18 inn i vestre rundkjøring. Det vil si at Fv.156 og rampen fra E6/E18 
sørgående bytter rekkefølge ved innkjøring til sirkulasjonsarealet til vestre rundkjøring. Selve 
plasseringen til vestre rundkjøring blir flyttet noe lenger nord. SIDRA ble benyttet til å vurdere 
forslaget. 

Forslaget fra vegvesenet, om å endre rekkefølgen på armer i sirkulasjonsarealet, viste seg å 
være svært vellykket. Til tross for at samme trafikkmengde skal gjennom krysset, blir det en 
mer fordelaktig trafikkflyt i rundkjøringen. Figur 11 viser hvordan de fem største 
trafikkstrømmene beveger seg gjennom rundkjøringen. Den nye utformingen leder trafikken 
fra E6/E18 sørgående i en høyresving mot Nessetveien. I tidligere forslag ville denne 
trafikken gått rett gjennom rundkjøringen og vært i konflikt med flere svingebevegelser. 
Tiltaket åpner også for å lage filterfelt mellom broen over E18 og Høyungsletta, uten at det 
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blir en uønsket fletting i en påkjøringsrampe. Det var tilfellet i tidligere løsninger med fire-
armet vestre rundkjøring. 

 

Figur 11 Trafikkstrømmer i Vestre rundkjøring 

Ved å endre rekkefølgen på tilfartene i vestre rundkjøring, ble alle tidligere ankepunkt mot en 
fire-armet vestre rundkjøring eliminert. Videre arbeid tar utgangspunkt i en fire-armet vestre 
rundkjøring, og løsninger med to tre-armete rundkjøringer ble forkastet. 

Vurdering av lokalveisystemet i Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset 

Denne delen av notatet tar for seg utformingen av midtre rundkjøring, dvs. rundkjøring 
liggende mellom E6 og E18. Hovedspørsmålet er hvor påkoblingen mot pukkverket skal 
være. Alternativ 6 (ikke direkte kobling mellom pukkverket og midtre rundkjøring) og 8 
(direkte kobling mellom pukkverket og midtre rundkjøring) ble vurdert ved hjelp av SIDRA. 
Kapasitetsberegningene viste at begge forslagene kunne håndtere beregnet trafikkmengde, 
og at det var liten forskjell mellom alternativene. Det skyldes at trafikken til-fra pukkverket er 
relativt lav sammenlignet med øvrig trafikkmengde.  

Det er ikke alle faktorer som blir fanget opp i en teoretisk kapasitetsberegning. 
Kapasitetsberegningene alene er derfor ikke nok til å vurdere forskjellen mellom alternativ 6 
og 8. En rundkjøring med fem armer vil generelt ha dårligere egenskaper med tanke på 
trafikksikkerhet og avvikling. Håndbok N100 - Veg og gateutforming, slår fast at 
«rundkjøringer med flere enn fire armer bør kun etableres etter at det er gjennomført 
vurderinger med hensyn til sikkerhet og avvikling».  Det vil bli vanskeligere å få til en god 
geometrisk avbøyning, og det vil være mer uoversiktlige forhold inne i sirkulasjonsarealet for 
bilistene. 

Nygårdskrysset 

I tillegg til betraktninger rundt midtre rundkjøring i Vinterbrokrysset, inkluderer også notatet 
trafikkberegninger av Nygårdskrysset. Det blir gjort kapasitetsberegninger for dagens 
utforming og med en utbedret utforming av dagens kryss. I tillegg er det gjort beregninger 
basert på situasjonen i krysset dersom man stenger Myråsdalen i nord.  
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Konklusjonen av kapasitetsberegningene er at det vil være uheldig for Nygårdskrysset 
dersom Myråsdalen stenges, da situasjonen vil bli presset selv uten denne ekstra trafikken i 
krysset.  

Aimsun-beregninger av vekslingsstrekning 

Det er gjennomført Aimsun-simulering av 
vekslingsstrekning mellom E6 og E18 sør og 
nord for å avdekke hvor stor trafikk denne 
strekningen vil kunne tåle i fremtidig situasjon. 
Det er ønskelig å se hvor mye trafikk 
vekslingsstrekningen i det nye vegsystemet kan 
slippe gjennom. 

Fremtidig vegnett i området har fire felt i starten 
av vekslingsstrekningen. Dette går over til 3 felt 
før avkjørselen til E18 nord. 
Vekslingsstrekningen er markert i rødt på 
figuren til høyre og har en lengde på 550m.  

Dagens trafikkmatrise i Aimsun er basert på 
tellinger fra 2013 av morgentrafikk i tidsrommet 
06:00-07:00. Dette er timen med mest trafikk for 
denne strekningen. Trafikktallene for 2030 er 
hentet fra RTM23+, og videre til 2043 er det 
fremskrevet med benyttet fylkesvise prognoser 
fra NTP for trafikkveksten. 

I Aimsun er det beregnet at 
vekslingsstrekningen får en makstimetrafikk på 
henholdsvis 3 700 kjøretøy i 2030 og 4 100 
kjøretøy i 2043. Aimsun-beregninger viser at 
begge disse trafikkmengdene avvikles godt over 
vekslingsstrekningen med tre felt, men at 
reisetiden blir litt lengre på strekningen for 2043.  

Teoretisk makstimetrafikk på en trefeltsveg er beregnet til å være 4 800 kjøretøy per time (1 
600 kjøretøy per time per felt). Ved en slik makstimetrafikk øker reisetiden vesentlig og dette 
kan anses å være maksimal kapasitet for vekslingsstrekningen med tre felt. Reisetiden for 
vekslingsstrekningen i dagens situasjon, år 2043 og maksimal kapasitet er vist i tabell 2.  

Tabell 2. Reisetid i sekunder for vekslingsstrekning Vinterbrokrysset i makstimen (06:00-07:00) 

Tidspunkt 2013 2043 Maksimal kapasitet 
06:00 27,2 30,3 48,6 
06:10 26,6 32,8 48,8 
06:20 26,8 33,7 50,3 
06:30 26,6 32,3 48,7 
06:40 26,3 35,0 47,9 
06:50 26,9 33,5 51,7 



Trafikkgrunnlag og trafikkberegninger 21 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Gjennomsnitt (06-07) 26,7 32,9 49,3 
Antall kjøretøy  3 200 4 100 4 800 
 
Til sammenligning ville reisetiden uten noe forsinkelse på grunn av feltveksling vært 22 
sekunder. Hastigheten er omvendt proporsjonal med reisetiden, og synker jo nærmere 
kapasitetsgrensen man kommer i Aimsun. 

Radartelling på fylkesgrensa mellom Oslo og Akershus viser at makstimetrafikken om 
morgenen er 8,9 % av ÅDT i nordgående retning i dagens situasjon. Ved å anta samme 
andel av ÅDT i fremtiden, tilsvarer dette en timestrafikk på 4 800 og en ÅDT på 54 000 i 
nordgående retning. Over døgnet er det antatt at det passerer like mange kjøretøy i 
nordgående retning som i sørgående retning. Dette tilsvarer en ÅDT på 108 000 kjøretøy i 
døgnet for begge retninger samlet. 

3.1.1 Alternativ 1 
Alternativ 1 er i stor grad en videreføring av dagen situasjon med foreslåtte utbedringer i 
rundkjøringene, og med to felt i E18-rampen i sørlig retning. I tillegg er det en omlegging av 
påkoblingen mellom nordgående trafikk fra E6 og E18. E18 har gjennomgående to felt. 
Pukkverket vil også få en ny tilkobling mot Vinterbrokrysset. Et utsnitt av 
simuleringsmodellen for alternativ 1 er vist i Figur 12.  
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Figur 12 Utsnitt av modellen for alternativ 1. Den nordligste delen er vist til høyre 

Resultatet fra arbeidet med alternativ 1 er oppsummert i Figur 13. 
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Figur 13 Vurdering av alternativ 1 med varierende prosentvis årlig vekst 

1) Beregnet kapasitet i vestre rundkjøring, med små utbedringer, er nådd i den østre 
tilfarten ved ca. 0,8 % årlig vekst (jfr. Figur 4). Rundkjøringen kan utbedres ytterligere 
med for eksempel innføre et filterfelt fra søndre tilfart (sørgående E18/E6 mot 
Høyungsletta). Kapasitetsberegning for videre utbedring av vestre rundkjøring er vist i 
Figur 14. Avviklingen i rundkjøringen vil da ligge godt under kapasitetsgrensen for alle 
tilfarter. 

 
Figur 14 videre utbedring av rundkjøringen 
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2) Kapasiteten på E6 i nordgående 
retning er nådd. Det har vært stilt 
spørsmål om det er behov for fire 
gjennomgående felt over 
Vinterbrosletta. For å teste ut 
kapasiteten på E6 i nordgående 
retning gjennomførte vi flere 
simuleringer der vi varierte den 
prosentvise forventede veksten for 
årene mellom 2030 og 2043. Vi 
registrerte hastighet og reisetid 
mellom gitte punkter i modellen. Figur 
15 viser start og sluttpunkt for de 
forskjellige reiserutene. 
Trafikkgrunnlaget for morgentimene er 
benyttet. Resultater fra simuleringene 
viser at det ikke er nødvendig med fire 
felt på sletten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 15 Referansepunkt 
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Figur 16 Gjennomsnittshastighet for reisende mellom gitte punkter. 

Figur 16 viser hvordan gjennomsnittsfarten varierer for de ulike reiserutene. Ved ca. 1,6 % 
forventet årlig vekst er hastighetene fra E6 sør beregnet til ca. 50 km/t. Dersom den årlige 
veksten økes ytterligere synker farten markant for samme reiseruter. Dette resultatet tyder 
på at en fremtidig kapasitetsgrense for hele strekningen ikke er avhengig av om det er tre 
eller fire felt på Vinterbrosletten, derimot avhenger kapasiteten av påkoblingen fra østre 
rundkjøring mot nordgående E6 (Figur 18). Figur 16 viser at hastigheten for reisende fra E18 
sør omtrent er uendret til tross for stor trafikkøkning. Det skyldes at køen vil oppstå fra 
nevnte påkoblingsrampe og spre seg i sørlig retning på E6. Reisende fra E18 over 
Vinterbrosletten vil ikke bli påvirket av dette. Gjennomsnittlig reisetid på samme ruter er vist i 
Figur 17. En ser at reisetiden stiger betraktelig for nordgående kjøretøy fra E6 sør.  

 

 
Figur 17 Gjennomsnittlig reisetid mellom gitte punkter 
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Figur 18 Påkjøring fra østre rundkjøring mot nordgående E6 

Kontroll av resultat 

Ved 1,6 % årlig vekst er den totale beregnede trafikken fra E6 sør og østre rundkjøring ca. 
3150 kjt/t. Disse to trafikkstrømmene skal gjennom samme punkt som er to felt rett etter 
fletting. Det tilsvarer 1575 kjøretøy per felt. Vi anslår kapasiteten til hvert felt til ca. 1600 kjt/t 
(litt lavere enn for vanlige felt som følge av flettingen som foregår rett før (jfr. HB 159). Det er 
med andre ord svært godt samsvar mellom teori og simuleringsmodellen.  

Alternativ 1 vil uten problemer tåle en årlig prosentvis økning på opptil 0,8 % (i tråd med 
NTPs anslag for trafikkvekst 20-30-2043). Dersom veksten blir større enn 0,8 %, vil det være 
behov for å øke kapasiteten i vestre rundkjøring. Vinterbrokrysset vil da kunne håndtere en 
årlig prosentvis vekst på opptil 1,6 % før kapasiteten på hovedveinettet er nådd. Det er 
dobbelt så stor vekst som antatt i NTP, og det er lite sannsynlig at veksten vil bli så stor for 
timestrafikken. Kapasitetsbegrensninger i tilstøtende 
veinett vil hindre at veksten blir så stor, inn mot 
Vinterbrokrysset, i de mest trafikkerte timene. 

Styrker ved alternativet 

• Stor grad av gjenbruk av dagens vegareal 
• Ingen konflikter mellom de største trafikkstrømmene 

gir god trafikkavvikling i 2043, som vist i figur 4. 
• Ingen konflikter mellom de største trafikkstrømmene 

gir et robust og fremtidsrettet kryss. Stresstestingen 
av trafikkavviklingen viser at alternativet har kapasitet 
til å avvikle trafikk/trafikkvekst ut over det som er 
beregnet i NTP 

• Mulighet til å krysse med E18 sydgående over E6 gir 
gunstigst mulige forhold med tanke på grunnforhold, 
kostnader til konstruksjoner og anleggsteknisk 

Figur 19: De største 
trafikkstrømmene, alternativ 1 
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gjennomføring 

Svakheter ved alternativet 

• Fletting i en allerede kort rampe med skarp kurvatur til E6 syd kan være uheldig med 
tanke på trafikksikkerhet 

• Lite endringer i dagens løsning med tanke på lesbarhet 

3.1.2 Alternativ 2 
Figur 20 viser vegnettet for alternativ 2 som er modellert i Aimsun. Den østre rundkjøringen 
er fjernet, og det er etablert en oval rundkjøring med av -og påkjøringsramper tilsvarende 
tilfartene i østre rundkjøring. Det medfører et annet mønster for påkjøring til E6/E18 i 
nordgående retning. E18 har gjennomgående to felt. I tillegg er adkomst til pukkverket til/fra 
den ovale rundkjøringen. 

 
Figur 20 Simuleringsmodell av alternativ 2 

Rundkjøring R1 har samme utforming som i Alternativ 1 og i utbedret dagens situasjon. 
Trafikkbelastningen vil også være den samme. Simuleringen avdekker at hovedveiene ikke 
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har noen trafikale problemer kapasitetsmessig. Hovedveiene er i stor grad lik alternativ 1, 
men nordgående trafikk mellom E18, E6 og lokalveisystemet flettes sammen på en annen 
måte.  

Utformingen av den store rundkjøringen over lokalveisystemet gir noen trafikale utfordringer 
på lokalveisystemet. Veg-geometrien bidrar til at kjøretøyene inne i rundkjøringen kan holde 
stor hastighet. Rampen fra E6 sør (R E6) får periodevis kø, men den blir ikke så lang at køen 
strekker seg ned på E6. Trafikksikkerhetsmessig er det ikke bra at det blir kø på rampen. Det 
gir kort avstand til å redusere hastigheten for kjøretøy som kommer fra E6.  

Med beregnede trafikkmengder for år 2043 (0,8 % årlig vekst) vil rampen fra E18 (R E18) få 
kritisk lang kø som strekker seg helt ned på hovedveien. Figur 21 viser et eksempel fra en 
simulering. 

 
Figur 21 Eksempel på kø i rampene 
Modellteknisk er denne typen problemstilling utfordrende. Det er to felt i rundkjøringen, men 
kjøretøyene vil i stor grad velge å ligge i høyre felt. Det skyldes at det er mest 
hensiktsmessig med tanke på fremtidig avkjøring. Den eneste måte å komme seg ut av 
rundkjøringen på er å ta en avkjørsel fra det høyre feltet. I virkeligheten vil flere velge å legge 
seg i det venstre feltet, for at de som kommer fra rampene lettere skal komme seg inn i 
rundkjøringen. Denne samhandlingen mellom bilistene blir ikke fanget opp av modellen. Det 
finnes imidlertid en måte å manipulere modellen slik at kjøretøyene legger seg i venstre felt, 
men det er ikke uten konsekvenser. Dersom man leder trafikken i modellen til å ligge i 
venstre felt forbi påkjøringsrampene vil bilene på rampene selvsagt få en enklere vei inn i 
rundkjøringen. Problemet som da vil oppstå, er at det er for kort avstand mellom rampene og 
avkjøringene til Myråsdalen, E18 mor sør og pukkverket. Kjøretøy som da skal kjøre ut av 
rundkjøringen blir blokkert av bilene i høyre feltet som har fått en lettere tilgang inn i den. 
Figur 22 illustrerer problemet.  
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Figur 22 Kort avstand mellom rampe og avkjørsel 

I simuleringsmodellen må en altså velge mellom god avvikling på rampene eller om alle 
kjøretøyene skal klare å ta riktig avkjørsel. Selve problemet er i stor grad teoretisk siden 
kjøretøy i faktisk situasjon nok vil samarbeide bedre.  

Simuleringen avdekker likevel at avstanden mellom påkjøring fra E6 og fra E18 er veldig 
nærme avkjøring til Myråsdalen, pukkverket eller E18 i sørlig retning. Det er naturlig å tro at 
det også vil være et problem i en reell situasjon.  

Figur 23 viser en SIDRA-beregning av rampen fra E6 sør. Beregningen viser at det ikke vil 
være noe problem med trafikkavviklingen. I dette tilfellet har vi angitt at 100 % av 
kjøretøyene i rundkjøringen legger seg i høyre felt. På tross av det vil det være en 
tilfredsstillende trafikkavvikling. Dersom man gjør en tilsvarende beregning med en mer 
realistisk fordeling, for eksempel 50/50, blir resultatet som vist i Figur 24. Trafikkavviklingen 
er naturligvis forbedret, og vi konkluderer med at trafikkavviklingen på rampen er god nok. 
Det er også i samsvar med resultatet fra Aimsun-simuleringen.  

 
Figur 23 Kapasitetsberegning av vestre kryss. Antatt 0,8 % årlig vekst, revider bildetekst 

 
Figur 24 Kapasitetsberegning av vestre kryss. Antatt 0,8 % årlig vekst, revider bildetekst 
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Resultatet fra en kapasitetsberegning for rampen fra E18 er vist i Figur 25. Det er antatt en 
årlig vekst på 0,8 %, og fordelingen er 50/50 per felt i rundkjøringen. Kapasitetsgrensen er 
overskredet med god margin. Krysset klarer ikke å håndtere beregnet trafikkmengde.  

 
Figur 25 SIDRA-beregning av østre kryss. Antatt 0,8 % årlig vekst. 

Selv om vi antar at kun 10 % av kjøretøyene i rundkjøringen ligger i høyre felt, vil krysset 
likevel ikke klare å håndtere de beregnede trafikkmengdene. Vi kan derfor slå fast at denne 
kryssløsningen ikke er egnet.  

 
Figur 26 Kapasitetsberegning av østre kryss. Antatt 0,8 % årlig vekst 

Basert på resultater fra både Aimsun og SIDRA mener vi at 
alternativ 2 ikke er en hensiktsmessig løsning for 
Vinterbrokrysset. Som forklart tidligere må resultatene fra 
modellen tolkes med viten om at det er utfordrende å 
modellere en slik situasjon. Likefullt mener vi det er liten tvil 
om at denne kryssløsningen vil ha større trafikkmengde enn 
den klarer å håndtere. De korte avstandene mellom 
påkjøringene fra E6 og E18 og avkjøringen til Myråsdalen, 
pukkverket og sørgående E18 vil også skape trafikale 
utfordringer. 

Styrker ved alternativet 

• Elegant og lettlest løsning 
• God linjeføring for de to største trafikkstrømmene E6 syd 

– E18 syd og E18 syd – E6 syd 

Svakheter ved alternativet 

• Muligheter for stor hastighet i rundkjøringen vil gi 
utfordringer på lokalvegsystemet 

• Løsningen er ikke tilfredsstillende når det gjelder 
trafikkavvikling i 2043. Dette skyldes at avstandene 

Figur 27 De største 
trafikkstrømmene, alternativ 2 
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mellom påkjøring fra E6 og fra E18 og avkjøring til Myråsdalen, pukkverket eller E18 i 
sørlig retning er svært korte.  

• Løsningen innebærer at trafikkstrømmen Vinterbro – E6/E18 nord vil ha konflikter med 
trafikkstrømmene mellom E6 syd og E18 syd. Dette fører til kritiske kødannelser på 
rampene fra E18 syd og fra E6 syd inn på lokket. Konfliktpunktene er vist med orange 
farge i figur 6.  

• Løsningen vil kreve at E18 føres under den ovale rundkjøringen og E6. Dette er svært 
komplisert og kostnadskrevende med tanke på grunnforhold og anleggsteknisk 
gjennomføring 

3.1.3 Alternativ 3 
Aimsun-modellen til det opprinnelige forslaget for alternativ 3 er vist i Figur 28. I tillegg til to 
gjennomgående felt på E18, erstattes de to eksisterende rundkjøringene med to nye (R2 og 
R3). Det medfører nye ramper mot E6/E18, ny tilkobling mot Myråsdalen og ny tilkobling mot 
pukkverket. Figuren (modellen) er ment som en skjematisk skisse, og den er ikke 
optimalisert med tanke på geometri og andre tekniske problemstillinger. En optimalisering av 
geometrien vil ikke ha effekt på den beregnede trafikkavviklingen.  

 
Figur 28 Alternativ 3 (Dagens utforming av Vinterbrokrysset er brukt som underlag). 
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Simuleringer avdekket raskt at avstanden mellom ny rundkjøring over hovedveiene (R2) og 
krysset som binder sammen Fv. 156 med resten av Vinterbrokrysset (R1) vil være en 
utfordring. Det foreslåtte T-krysset har ikke kapasitet til å håndtere beregnede fremtidige 
trafikkmengder, og køen påvirker trafikkavviklingen i R2. Figur 29 viser en SIDRA-beregning 
av kryss R1 der beregnede trafikkmengder for 2030 ligger til grunn. 
Venstresvingebevegelsen, fra R2, vil få overbelastning.  

 
Figur 29 Kapasitetsberegning av T-kryss i Alternativ 1, trafikk 2030 

I videre arbeid ble R1 utformet som en rundkjøring. Ettersom det er kort avstand mellom R1 
og R2, er det viktig å vurdere kryssene i sammenheng. SIDRA kan vurdere flere kryss i 
sammenheng, og resultatet fra en slik beregning er vist i Figur 30. Trafikkgrunnlaget er 
basert på en årlig vekst på 0,8 % mellom år 2030 og 2043. SIDRA-beregningen viser at 
kryssene vil være i stand til å håndtere beregnet fremtidig trafikkmengde 
(kapasitetsutnyttelsen er under 0,85 for alle tilfarter). Det forutsetter at begge rundkjøringene 
har to felt i sirkulasjonsarealet, og at tilfartene er utformet som vist i Figur 30. De beregnede 
kølengdene viser at det kan oppstå kø ved R1 som strekker seg inn i R2. SIDRA anslår at 
det vil være tilfelle i ca. 10 % av tiden. Det er ikke kritisk at det blir tidvis kø mellom 
rundkjøringene så lenge den avvikles. Det vil den gjøre i dette tilfellet.  
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Figur 30 SIDRA-beregning av R1 og R2 i sammenheng med 0,8 % årlig vekst mellom 2030 og 2043.  
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Vi har også gjennomført en SIDRA-beregning for R3, hvor trafikkvolumet er basert på 0,8 % 
årlig vekst mellom år 2030 og år 2043. Resultatet er vist i Figur 30. Rundkjøringen er 
utformet med ett felt i sirkulasjonsareal og tilfarter. Vinklene på tilfartene i illustrasjonene 
avviker noe fra Figur 27, men det har ikke noe å si for resultatet fra beregningen. 
Rundkjøringen vil klare å håndtere beregnet timetrafikk. Tilfarten fra sør (E18) har størst 
belastningsgrad med 0,76. Tilfarten fra øst (pukkverket) har relativt stor forsinkelse til tross 
for lav belastningsgrad. Det skyldes at det er få kjøretøy som kommer derfra i 
dimensjonerende time, men de få som kommer må vente lenge. Det viktigste å legge merke 
til fra denne beregningen er kølengden på tilfarten fra sør. På grunn av et høyt antall kjøretøy 
på tilfarten, er maksimal kølengde beregnet til 97 m. Lengden på rampen er ca. 130 m. Med 
andre ord vil køen fra rampen tidvis strekke seg helt tilbake til E6. Med tanke på 
trafikksikkerhet er det ikke å anbefale. 

 
Figur 31 SIDRA-beregning for rundkjøring R3. Antatt 0,8 % årlig vekst 
mellom 2030 og år 2043 

Rent trafikkavviklingsmessig klarer alternativ 3 å håndtere de 
beregnede trafikkmengdene for år 2043, dersom en legger til 
grunn en årlig vekst på 0,8 %. Med tanke på trafikksikkerhet 
er alternativet ikke å anbefale. Køen fra rundkjøring R3 kan 
tidvis strekke seg tilbake til E18. Den korte avstanden mellom 
R1 og R2 kan også føre til vanskeligheter med å posisjonere 
seg riktig, ettersom det tidvis kan oppstå kø mellom 
rundkjøringene.  

Styrker ved alternativet 

• Mer lettlest kryss enn alternativ 1 
• Enklere linjeføring for trafikkstrømmen E18 syd – E6 syd 

enn alternativ 1 
• Minimal utbygging i det bløte området øst for E18 gir 

mindre kostnader 
• Mulighet til å krysse med E18 sydgående over E6 gir 

gunstigst mulige forhold med tanke på grunnforhold, 
kostnader til konstruksjoner og anleggsteknisk 
gjennomføring 

 
Figur 32: De største 
trafikkstrømmene, alternativ 3 
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Svakheter ved alternativet 

• Dårligere trafikkavvikling enn alternativ 1. Også her vil trafikkstrømmen Vinterbro – 
E6/E18 nord ha konfliktpunkter med trafikkstrømmene mellom E6 syd og E18 syd som 
gjør at det vil danne seg køer inn mot vestre rundkjøring fra vestre lokk og E18 nord og 
fra E18 syd inn på østre lokk. Konfliktpunktene fremkommer med orange farge i figur 8. 
Disse avvikles og er derfor ikke kritiske med tanke på trafikkavvikling, men køene kan 
tidvis strekke seg helt tilbake til E6 og er derfor ikke å anbefale med tanke på 
trafikksikkerhet 

• Kort avstand mellom vestre rundkjøring og vestre lokk kan føre til vanskeligheter med å 
posisjonere seg riktig, ettersom det tidvis kan oppstå kø mellom rundkjøringene 

• Lite robust kryssløsning med tanke på større trafikkvekst enn prognostisert i NTP, evt. 
utover 2043 
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3.2 Valgt løsning og optimalisering 
Basert på våre analyser av de tre alternativene mener vi at alternativ 1 er den beste 
løsningen for fremtidig utforming av Vinterbrokrysset. Det er denne løsningen som samlet 
sett har den høyeste kapasitetsgrensen, og følgelig gir god trafikkavvikling for fremtidig 
trafikkmengde. 

Det er lokalveinettet over E6/E18 som er dimensjonerende ved valg mellom de tre 
alternativene. Hovedveinettet vil uansett håndtere forventet trafikkmengde i alle alternativ. 
Fra RTM23+ er det forventet lav fremtidig vekst på deler av lokalveinettet. Ved å vurdere alle 
alternativene opp mot full vekst fra NTP, som angir vekst over hele døgnet, har vi lagt inn en 
buffer mot at veksten på lokalveinettet blir større enn forventet.  

Selv om det er forventet lavere vekst på deler 
av lokalveinettet enn hovedveinettet, går 
koblingen mellom E6 sør og E18 sør gjennom 
lokalveinettet. Forventet vekst i denne 
koblingen er altså større enn for resten av 
lokalveinettet. Det er også grunnen til at 
alternativ 2 og 3 ikke klarer å håndtere 
fremtidig trafikk på en tilfredsstillende måte. I 
alternativ 1 ledes trafikken fra E18 sør til E6 
sør utenfor alle konfliktpunkt i eget filterfelt i de 
to mest trafikkerte rundkjøringene (vist med 
rødt i Figur 33). Koblingen fra E6 sør til E18 
sør går også uten konflikter med de andre 
hovedstrømmene (blå farge). Kjørende fra Fv. 
156 sør mot E6 nord er illustrert med grønn og 
reisende fra E6/E18 nord mot fv. 156 sør er 
illustrert med lilla farge. Til sammen utgjør de 
fire nevnte rutene de mest trafikkerte 
trafikkstrømmene på lokalveinettet. Ingen av 
disse hovedtrafikkstrømmene forstyrrer 
hverandre i alternativ 1. Det gir god 
trafikkavviklingsevne. 

Tilsvarende illustrasjoner for viktige 
trafikkstrømmer for alternativ 2 og 3 er vist i 
Figur 9. Kryssende trafikkstrømmer er vist 
med oransje. Det er ved de oransje punktene 
at alternativ 2 og 3 får utfordringer med 
trafikkavviklingen.  

Figur 33 Illustrasjon av viktige trafikkstrømmer på lokalveinettet 
(alternativ 1). 
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Figur 34 Illustrasjon av viktige trafikkstrømmer på lokalveinettet (alternativ 2 og 3) 

Videre er det utført en detaljert trafikkanalyse av lokalvegnettet på fv 156 for å optimalisere 
den trafikale løsningen for hovedlinje og lokalvegnett i alternativ 1. Viktige forutsetninger som 
er hensyntatt i dette arbeidet er forbindelsen på tvers av E6, koplingen mellom E18 mot 
Nygård og E6 mot Vassum, atkomst til pukkverket og næringsområdet syd for krysset samt 
gang- og sykkelvegforbindelser gjennom området. Det er prosjektert ulike varianter av 
krysset som inkluderer alt fra to til fire rundkjøringer, direkteførte ramper mellom E18 og E6, 
og ulike atkomster til pukkverket. Delkapittel 3.2.1 er et utdrag av det mest relevante arbeidet 
for valgte løsning.  
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3.2.1 Vurdering av fem-armet rundkjøring - alternativ 6 og 8 
Kapasiteten til lokalveisystemet over E6/E18 er avhengig av trafikkavviklingen i vestre og 
midtre rundkjøring.  

Alternativ 8 

 
Figur 35: Utforming av alternativ 8 
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Vestre rundkjøring 

Kapasitetsutnyttelsen i vestre rundkjøring har tidligere blitt beregnet, og resultatene er vist i 
Figur 36 og 37. Trafikkvolum per svingebevegelse er oppgitt med sort skrift, sort uthevet 
skrift viser totalt antall kjøretøy inn eller ut av tilfarten, og kapasitetsutnyttelse, forsinkelse 
(sek) og kølengde (m) er vist med rød skrift. Dersom kapasitetsutnyttelsen overskrider 0,85 
på en tilfart indikerer det at trafikkavviklingen vil bli ustabil og det kan dannes kø.  

Rundkjøringen er nødt til å ha et filterfelt fra broen over E6 til fv.156 Høyungsletta for at 
trafikken skal avvikles på en tilfredsstillende måte.   

 
Figur 16 Kapasitetsberegning av vestre rundkjøring, år 2043 

 
Figur 37 Kapasitetsberegning av vestre rundkjøring med filterfelt, år 2043 
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Midtre rundkjøring 

Den midtre rundkjøringen har også tidligere blitt kapasitetsvurdert. Figur 38, Figur 39 og 
Figur 40 viser de tidligere kapasitetsberegningene som er gjort for krysset. Beregningene er 
gjennomført med hhv. dagens trafikktall (2013), trafikk fremskrevet til 2030 og trafikk 
fremskrevet til år 2043. For år 2013 og 2030 har rundkjøringen samme geometri som dagens 
utforming, men for år 2043 er rundkjøringen utbedret med et filterfelt. 

I 2013 var teoretisk kapasitetsutnyttelse 0,81 på tilfarten fra E18. Det vil si at trafikken 
avvikles, men det er ikke mye restkapasitet igjen på den tilfarten. Det vises på beregningen 
fra 2030 der kapasiteten er oversteget. Rundkjøringen klarer ikke å håndtere beregnede 
trafikkmengder for år 2030. På grunn av det er det lagt inn et eget filterfelt mellom tilfarten fra 
E18 og til broen over E6 i beregningen for år 2043. Det fører til at kapasitetsutnyttelsen i 
rundkjøringen er god med trafikkmengder for år 2043.

 
Figur 38 Kapasitetsvurdering av midtre rundkjøring dagens situasjon (2013) 

 
Figur 39 Kapasitetsvurdering av midtre rundkjøring dagens utforming med 2030-trafikk 
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Figur 40 kapasitetsvurdering av utbedret midtre rundkjøring år 2043 

I alternativ 8 er det foreslått å fjerne filterfeltet mellom tilfart fra E18 og broen over E6. I 
stedet for filterfeltet skal rundkjøringen ha to felt inne i sirkulasjonsarealet for samme 
bevegelse. Kapasitetsberegningen av dette forslaget er vist i 41. Beregninger viser at 
filterfeltet er unødvendig dersom det er to felt i retning mot vestre rundkjøring.  

 
Figur 41 Kapasitetsberegning av midtre rundkjøring år 2043, ny utforming. 
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Alternativ 6 

Alternativ 42 er en femarmet rundkjøring, der tilkoblingen fra pukkverket går direkte inn i 
midtre rundkjøring. 

  

Figur 42: Utforming av alternativ 6 
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Midtre rundkjøring 

De tidligere kapasitetsberegningene er gjennomført med beregnet timetrafikk for år 2043. 
Det er timetrafikk i den dimensjonerende time mellom 1600-1700 2013 som er grunnlaget for 
trafikktallene. Pukkverket stenger 1600 og vil derfor ikke ha trafikk i timen vi har laget 
trafikkgrunnlaget for. For å ha en trafikkmengde på tilfarten fra pukkverket er registrert trafikk 
(2014) mellom 1500-1600 lagt inn. Det er ikke regnet med en fremtidig vekst i trafikken fra 
pukkverket. Tellinger fra pukkverket avdekket at det kjører gjennomsnittlig ca. 40 kjøretøy 
(total sum begge retninger) inn og ut av pukkverket i ettermiddagstimen. Figur 43 viser 
trafikkvolumet som er brukt i kapasitetsberegningen. 

 
Figur 43 Trafikkvolum dimensjonerende time 2043 
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Kapasitetsberegningen av den fem-armede rundkjøringen er vist i Figur 44. Den teoretiske 
utnyttelsen indikerer at trafikkflyten gjennom rundkjøringen vil være god. Rampen av E18 har 
den største kapasitetsutnyttelsen på 0,58. Beregnet forsinkelse og kølengde er vist i Figur 45 
og Figur 46. Ingen av verdiene tilsier at rundkjøringen vil få trafikale problemer.  

 
Figur 44 Kapasitetsutnyttelse per svingebevegelse 

 
Figur 45 Forsinkelse (sek) per svingebevegelse 
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Figur 46 Beregnet kølengde (m) 95 %-fraktile 

 

Vestre rundkjøring 

Det er ikke gjort egne kapasitetsberegninger for vestre rundkjøring i alternativ 6. Den eneste 
forskjellen i vestre rundkjøring er hvordan trafikken til/fra pukkverket beveger seg gjennom 
rundkjøringen. I og med at trafikkvolumet tilknyttet pukkverket er svært lavt, er det ikke behov 
for nye kapasitetsberegninger. Resultatene fra Figur 4 vil også være gjeldene for alternativ 6.  
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4 TRAFIKALE VURDERINGER PÅ STREKNINGEN 

4.1 Nygårdskrysset 
Nygårdskrysset består av ramper fra E18 og to rundkjøringer som heretter blir kalt Nygård 
vest og Nygård øst. Den viktigste trafikkstrømmen i kryssene er trafikk til-fra Ski i retning 
Oslo. 

 
Figur 47 Kart over dagens Nygårdskryss 
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4.1.1 Trafikktall ved Nygårdskrysset i 2030 og 2043 
Trafikktallene for vegene på Nygårdskrysset er beregnet med bakgrunn i framskrivinger 
hentet fra RTM23+ og forventet trafikkvekst i Akershus.  

ÅDT år 2030 

 
Figur 48 Trafikktall for Nygårdskrysset i 2030 

ÅDT År 2043 

 
Figur 49 Trafikktall for Nygårdskrysset i 2043 

 

E18 nord

Kveldroveien 31 500

5 000  

Mot Ski

21 700

5 700  

Kongeveien

13 900

E18 sør Nygård - 2043
ÅDT 10.12.2014

ÅDT 2014 Vekst til 2030 ÅDT 2030 ÅDT_T
E18 nord 25000 26 % 31500 11 %
E18 sør 10900 28 % 13900 13 %
Mot Ski 17200 26 % 21700 7 %
Kongeveien 4500 26 % 5700 8 %
Kveldroveien 4400 14 % 5000 15 %

E18 nord

Kveldroveien 34 200

5 500  

Mot Ski

23 500

6 200  

Kongeveien

15 500

E18 sør Nygård - 2043
ÅDT 10.12.2014

ÅDT 2014 Vekst til 2043 ÅDT 2043 ÅDT-T
E18 nord 25000 37 % 34 200        11 %
E18 sør 10900 42 % 15 500        13 %
Mot Ski 17200 37 % 23 500        7 %
Kongeveien 4500 37 % 6 200          8 %
Kveldroveien 4400 25 % 5 500          15 %
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4.1.2 Oppsummering av resultater 
Dagens kryssutforminger vil få overskredet kapasiteten med trafikken beregnet for år 2030 i 
kryss vest, og for kryss øst vil det bli kapasitetsproblemer i år 2030 dersom Myråsdalen blir 
stengt. 

 

Med forbedret kryssutforming av kryssene så sprekker kryss vest først i år 2043 og det østre 
krysset sprekker kun dersom Myråsdalen blir stengt. 

Figur 50 Kapasitetsberegninger med dagens utforming av kryssene på Nygård 

 
Figur 51 Kapasitetsberegninger med forbedret utforming av kryssene på Nygård 

  

Dagens utforming
Alternativ Dagens kjøremønster Myråsdalen stengt Dagens kjøremønster Myråsdalen stengt
2014 - morgen Uten problemer Uten problemer Kritisk fra vest. Kritisk fra vest.

2014 - ettermiddag

Mindre forsinkelser fra 
E18 nord.

Mindre forsinkelser 
fra E18 nord.

Kritisk fra vest. Kapasitetsproblemer 
fra vest og sør. 
Kristisk fra øst.

2030 - morgen
Kapasitetsproblemer 
fra nord og sør.

Kapasitetsproblemer 
fra nord og sør.

Kritisk fra vest. Kritisk fra vest.

2030 - ettermiddag

Kapasitetsproblemer 
fra nord. Kristisk fra 
vest og sør.

Kapasitetsproblemer 
fra nord og vest. 
Kristisk fra sør.

Kritisk fra vest. Kapasitetsproblemer 
fra vest og sør. 
Kristisk fra øst.

2043 - morgen
Kapasitetsproblemer 
fra nord og sør.

Kapasitetsproblemer 
fra nord og sør.

Kapasitetsproblemer 
fra vest.

Kapasitetsproblemer 
fra vest.

2043 - ettermiddag

Kapasitetsproblemer 
fra nord. Kristisk fra 
vest og sør.

Kapasitetsproblemer 
fra nord og sør. 
Kritisk fra sør.

Kapasitetsproblemer 
fra vest og sør. 
Kristisk fra øst.

Kapasitetsproblemer 
fra vest sør og øst.

Østre kryssVestre kryss

Ny utforming
Alternativ Dagens kjøremønster Myråsdalen stengt Dagens kjøremønster Myråsdalen stengt
2014 - morgen Uten problemer Uten problemer Uten problemer Uten problemer
2014 - ettermiddag Uten problemer Uten problemer Uten problemer Uten problemer
2030 - morgen Uten problemer Uten problemer Uten problemer Uten problemer
2030 - ettermiddag Kritisk fra nord Kritisk fra nord Uten problemer Kritisk fra øst.

2043 - morgen Kritisk fra nord Kritisk fra nord og 
sør.

Kritisk fra vest. Kritisk fra vest.

2043 - ettermiddag Kapasitetsproblemer 
fra nord.

Kapasitetsproblemer 
fra nord.

Kritisk fra vest og øst Kapasitetsproblemer 
fra vest og øst.

Vestre kryss Østre kryss
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Dagens situasjon – kryss vest 

 
Figur 52 Dagens utforming av vestre rundkjøring i Nygårdskrysset (SIDRA) 

I Nygård vest er det høyest belastning om ettermiddagen fra E18 nord. Denne belastningen 
er i grenseland av hva krysset tåler med dagens utforming. 

 
Figur 53 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen 

  

E18
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23 38 647

0,71 0,25 20

Kveldroveien 14 sek 7 sek 143 Bro over E18
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114 10 985
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10 10 sek 15 sek
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E18

742 162
39 29 675

0,80 0,36 48

Kveldroveien 18 sek 8 sek 107 Bro over E18

168 230 385
300 92 1037

168 0,44 0,58

40 14 sek 15 sek

23 22 195

299 239 Nygård vest - 2014
Kongeveien Biler - E-time 6.11.2014
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Dagens situasjon – kryss øst 

 
Figur 54 Dagens utforming av østre rundkjøring i Nygårdskrysset (SIDRA) 

I Nygård vest er det høyest belastning om ettermiddagen fra vest (Bro over E18). Denne 
belastningen er i grenseland av hva krysset tåler med dagens utforming. 

 
Figur 55 Kapasitetsberegninger av kryss øst om morgenen og ettermiddagen 

  

E18

142 556
82 24 36

0,09 0,44 465

Bro over E18 7 sek 5 sek 196 Fv. 154

299 16 677
996 69 909

862 0,89 0,24

66 5 sek 16 sek

21 23 11

106 55 Nygård øst - 2014
Nygårdsveien Biler - M-time 6.11.2014

E18

74 855
46 8 20

0,06 0,73 722

Bro over E18 8 sek 7 sek 306 Fv. 154

402 19 1047
1128 90 1017

974 0,95 0,76

65 5 sek 63 sek

50 43 24

92 117 Nygård øst - 2014
Nygårdsveien Biler - E-time 6.11.2014
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Trafikk år 2030 - kryss vest 

Dagens kryssutforminger vil sprekke i år 2030, selv uten at vi stenger Myråsdalen. 

 

Figur 56 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen for år 2030 

Trafikk år 2030 - kryss øst 

Dagens kryssutforminger vil sprekke i år 2030, selv uten at vi stenger Myråsdalen. 

 

Figur 57 Kapasitetsberegninger av kryss øst om morgenen og ettermiddagen for år 2030 

  

E18

888 66
26 47 815

0,94 0,31 25

Kveldroveien 32 sek 7 sek 162 Bro over E18

220 159 347
129 11 1230

108 0,33 0,96

11 14 sek 62 sek

32 30 307

217 370 Nygård vest - 2030
Kongeveien Biler - M-time 6.11.2014

E18

930 193
44 36 850

1,09 0,46 60

Kveldroveien 119 sek 9 sek 121 Bro over E18

191 290 471
341 105 1286

191 0,85 0,82

46 54 sek 31 sek

26 28 245

371 298 Nygård vest - 2030
Kongeveien Biler - E-time 6.11.2014

E18

168 692
93 30 45

0,11 0,48 586

Bro over E18 7 sek 6 sek 223 Fv. 154

340 20 829
1133 78 1040

980 0,89 0,28

75 6 sek 14 sek

24 28 14

125 66 Nygård øst - 2030
Nygårdsveien Biler - M-time 6.11.2014

E18

87 1066
52 10 25

0,07 0,78 910

Bro over E18 8 sek 9 sek 348 Fv. 154

457 24 1282
1283 102 1163

1108 0,93 0,72

73 5 sek 43 sek

57 54 30

107 141 Nygård øst - 2030
Nygårdsveien Biler - E-time 6.11.2014
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Trafikk år 2043 - kryss vest 

Dagens kryssutforminger vil sprekke i år 2043, selv uten at vi stenger Myråsdalen. 

 

Figur 58Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen for år 2043 

Trafikk år 2043 - kryss øst 

Dagens kryssutforminger vil sprekke i år 2043, selv uten at vi stenger Myråsdalen. 

 
Figur 59 Kapasitetsberegninger av kryss øst om morgenen og ettermiddagen for år 2043 

  

E18

966 72
29 51 886

1,05 0,34 27
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241 173 378
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118 0,38 1,10
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35 33 334

237 402 Nygård vest - 2043
Kongeveien Biler - M-time 6.11.2014

E18

1012 211
49 39 924

1,22 0,48 66

Kveldroveien 221 s 8 sek 133 Bro over E18

210 315 514
373 115 1399

209 0,79 0,85

50 40 sek 33 sek

28 30 266

404 325 Nygård vest - 2043
Kongeveien Biler - E-time 6.11.2014

E18

184 753
102 32 49

0,11 0,52 637

Bro over E18 7 sek 6 sek 244 Fv. 154

373 22 903
1242 85 1139

1074 0,98 0,41

82 14 sek 23 sek

26 31 15

136 72 Nygård øst - 2043
Nygårdsveien Biler - M-time 6.11.2014

E18

95 1160
57 11 27

0,08 0,85 989

Bro over E18 8 sek 11 sek 382 Fv. 154

501 26 1397
1406 112 1274

1214 1,03 1,06

80 31 sek 180 s

62 59 32

117 153 Nygård øst - 2043
Nygårdsveien Biler - E-time 6.11.2014
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4.1.3 Alternativ utforming av Nygårdskrysset 
Ved en ombygging av kryssene vil trafikken fra E18 nord (vestre kryss) være svært kritisk i år 
2030 uavhengig av om Myråsdalen blir stengt eller holdes åpen. Dette gjelder 
ettermiddagstrafikken. Det østre krysset vil sprekke med trafikken beregnet for år 2043 ved 
begge situasjonene. Dette gjelder også ettermiddagstrafikken. 

Kryss vest 

Vi foreslår å utvide dagens rundkjøring med 30 meter lange svingefelt i sør og nord. 
Svingefeltet i vest foreslås forlenget til 30 meter. Det er i tillegg lagt opp til to kjørefelt i 
sirkulasjonsarealet til rundkjøringen. 

Det er viktig å huske på at det i sør skal passere G/S-trafikk, men ettersom denne ikke er del 
av en skolevei antar vi at kryssingen kan løses i plan. 

Kryss øst 

Vi foreslår å utvide dagens rundkjøring med et 40 meter langt svingefelt i vest (mot brua) og 
et 60 meter langt svingefelt i øst. Dette er viktig for de store trafikkstrømmene til-fra E18 
nord. 

 
Figur 60 Foreslått ny utforming vist i øverste figur og dagens utforming vist i flyfoto under 
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4.1.4 Stenging av Myråsdalen 
Dersom man stenger vegen Myråsdalen sør for Vinterbrokrysset, se Figur  vil denne 
trafikken kjøre til-fra industriområdet i Myråsdalen/Kveldroveien via Nygårdskrysset i sør. 

 
Figur 61 Kart over Vinterbro med Myråsdalen 

Tellinger utført August 2013 viser at det er omkring 1 400 ÅDT i Myråsdalen rett sør for 
Vinterbrokrysset. All denne trafikken vil benytte Kveldroveien og kjøre til-fra E18 nord. 
Retningsfordeling og mengde i morgen og ettermiddagstimene er justert for krysstellinger i 
Nygårdskrysset oktober 2014. 
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4.1.5 Kapasitetsberegninger når trafikk er flyttet fra Myråsdalen til Nygårdskrysset 
Trafikk år 2014 - kryss vest 

 
Figur 62 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen 

Trafikk år 2014 - kryss øst 

 

Figur 63 Kapasitetsberegninger av kryss øst om morgenen og ettermiddagen 

  

E18

773 54
89 38 647

0,79 0,25 20

Kveldroveien 16 sek 7 sek 143 Bro over E18

260 127 289
150 10 1021

131 0,27 0,65

10 10 sek 16 sek

28 24 244

174 296 Nygård vest - Myrås 2014
Kongeveien Biler - M-time 6.11.2014

E18

815 162
112 29 675

0,88 0,36 48

Kveldroveien 23 sek 8 sek 107 Bro over E18

241 230 385
395 92 1132

263 0,68 0,62

40 22 sek 18 sek

23 22 195

299 239 Nygård vest - Myrås 2014
Kongeveien Biler - E-time 6.11.2014

E18

142 592
82 24 36

0,09 0,47 465

Bro over E18 7 sek 6 sek 196 Fv. 154

299 16 677
1032 105 909

862 0,92 0,28

66 5 sek 17 sek

21 23 11

106 55 Nygård øst - Myrås 2014
Nygårdsveien Biler - M-time 6.11.2014

E18

74 950
46 8 20

0,06 0,82 722

Bro over E18 8 sek 11 sek 306 Fv. 154

402 19 1047
1223 185 1017

974 1,02 0,97

65 29 sek 153 s

50 43 24

92 117 Nygård øst - Myrås 2014
Nygårdsveien Biler - E-time 6.11.2014
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År 2030 der Myråsdalen er stengt i nord – kryss vest 

 
Figur 64 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen for år 2030 

År 2030 der Myråsdalen er stengt i nord – kryss øst 

 
Figur 65 Kapasitetsberegninger av kryss øst om morgenen og ettermiddagen for år 2030 

 

E18
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102 47 815

1,02 0,31 25

Kveldroveien 65 sek 7 sek 162 Bro over E18
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170 11 1271

149 0,42 0,98

11 15 sek 70 sek

32 30 307

217 370 Nygård vest - 2030
Kongeveien Biler - M-time 6.11.2014

E18

1013 193
127 36 850

1,20 0,46 60

Kveldroveien 203 s 9 sek 121 Bro over E18

274 290 471
449 105 1394

299 1,01 0,82

46 94 sek 32 sek

26 28 245

371 298 Nygård vest - 2030
Kongeveien Biler - E-time 6.11.2014

E18

168 733
93 30 45

0,11 0,51 586

Bro over E18 7 sek 6 sek 223 Fv. 154

340 20 829
1175 119 1040

980 0,93 0,34

75 7 sek 17 sek

24 28 14

125 66 Nygård øst - 2030
Nygårdsveien Biler - M-time 6.11.2014

E18

87 1174
52 10 25

0,07 0,88 910

Bro over E18 8 sek 14 sek 348 Fv. 154

457 24 1282
1391 210 1163

1108 1,01 1,03

73 18 sek 165 s

57 54 30

107 141 Nygård øst - 2030
Nygårdsveien Biler - E-time 6.11.2014
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År 2043 der Myråsdalen er stengt i nord – kryss vest 

 
Figur 66 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen for år 2043 

År 2043 der Myråsdalen er stengt i nord – kryss øst 

 
Figur 67 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen for år 2043 

 

  

E18
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1,15 0,34 27

Kveldroveien 164 s 7 sek 178 Bro over E18

324 173 378
187 12 1383

163 0,45 1,04

12 15 sek 97 sek

35 33 334

237 402 Nygård vest - 2043
Kongeveien Biler - M-time 6.11.2014

E18

1102 211
139 39 924

1,33 0,48 66

Kveldroveien 319 s 8 sek 133 Bro over E18

300 315 514
492 115 1518

328 0,96 0,85

50 69 sek 34 sek

28 30 266

404 325 Nygård vest - 2043
Kongeveien Biler - E-time 6.11.2014

E18

184 798
102 32 49

0,12 0,56 637

Bro over E18 7 sek 6 sek 244 Fv. 154

373 22 903
1287 131 1139

1074 1,02 0,44

82 32 sek 26 sek

26 31 15

136 72 Nygård øst - 2043
Nygårdsveien Biler - M-time 6.11.2014

E18

95 1278
57 11 27

0,08 0,95 989

Bro over E18 8 sek 21 sek 382 Fv. 154

501 26 1397
1525 230 1274

1214 1,11 1,10

80 105 s 209 s

62 59 32

117 153 Nygård øst - 2043
Nygårdsveien Biler - E-time 6.11.2014
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4.1.6 Dagens trafikkmønster – ny kryssutforming 
Dagens situasjon – kryss vest 

  
Figur 68 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen 

Dagens situasjon – kryss øst 

 
Figur 69 Kapasitetsberegninger av kryss øst om morgenen og ettermiddagen 
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E18

742 162
39 29 675
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Kveldroveien 13 sek 8 sek 107 Bro over E18

168 230 385
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168 0,36 0,36
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299 239 Alt Nygård vest - 2014
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E18
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Bro over E18 7 sek 5 sek 196 Fv. 154

299 16 677
996 69 909

862 0,77 0,14

66 4 sek 10 sek

21 23 11

106 55 Alt Nygård øst - 2014
Nygårdsveien Biler - M-time 6.11.2014

E18
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46 8 20

0,06 0,73 722

Bro over E18 8 sek 7 sek 306 Fv. 154

402 19 1047
1128 90 1017

974 0,81 0,32

65 4 sek 13 sek

50 43 24

92 117 Alt Nygård øst - 2014
Nygårdsveien Biler - E-time 6.11.2014
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Trafikk år 2030 - kryss vest 

 

Figur 70 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen for år 2030 

Trafikk år 2030 - kryss øst 

 

Figur 71 Kapasitetsberegninger av kryss øst om morgenen og ettermiddagen for år 2030 
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E18
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E18
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Bro over E18 8 sek 8 sek 348 Fv. 154

457 24 1282
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107 141 Alt Nygård øst - 2030
Nygårdsveien Biler - E-time 6.11.2014
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Trafikk år 2043 - kryss vest 

 

Figur 72 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen for år 2043 

Trafikk år 2043 - kryss øst 

 
Figur 73 Kapasitetsberegninger av kryss øst om morgenen og ettermiddagen for år 2043 
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Kongeveien Biler - M-time 6.11.2014
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4.1.7 Trafikk ved stenging av Myråsdalen – ny kryssutforming 
Trafikk år 2014 - kryss vest 

 
Figur 74 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen, ved stenging av Myråsdalen 

Trafikk år 2014 - kryss øst 

 

Figur 75 Kapasitetsberegninger av kryss øst om morgenen og ettermiddagen, ved stenging av Myråsdalen 
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År 2030 der Myråsdalen er stengt i nord – kryss vest 

 
Figur 76 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen i 2030, ved stenging av 
Myråsdalen 

År 2030 der Myråsdalen er stengt i nord – kryss øst 

 
Figur 77 Kapasitetsberegninger av kryss øst om morgenen og ettermiddagen i 2030, ved stenging av Myråsdalen 
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År 2043 der Myråsdalen er stengt i nord – kryss vest 

 
Figur 78 Kapasitetsberegninger av kryss vest om morgenen og ettermiddagen i 2043, ved stenging av 
Myråsdalen 

År 2043 der Myråsdalen er stengt i nord – kryss øst 

 
Figur 79 Kapasitetsberegninger av kryss øst om morgenen og ettermiddagen i 2043, ved stenging av Myråsdalen 
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4.2 Holstadkrysset 
Trafikktallene for vegene på Holstadkrysset er beregnet med bakgrunn i framskrivinger 
hentet fra RTM23+ og forventet trafikkvekst i Akershus.  

Trafikktall ved Holstadkrysset i 2030  

 

 
Figur 80 Trafikktall for Holstadkrysset i 2030 

 

E18 nord
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Holstad - 2030
E18 sør ÅDT 10.12.2014

ÅDT 2014 Vekst til 2030 ÅDT 2030 ÅDT-T
Holstad nord 10 850       28 % 13 900     13 %
Holstad sør 11 290       61 % 18 200     13 %
Mot Ås 6 700          26 % 8 400       7 %
Lokalveg 500             13 500     7 %
Mot Ski 8 200          26 % 10 300     7 %
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Trafikktall ved Holstadkrysset i 2043 

 

 

Figur 81 Trafikktall for Holstadkrysset i 2043 

4.3 Kapasitetsberegninger Holstadkrysset 
Kapasitetsberegninger av dagens Holstad-kryss viser god trafikkavvikling om morgenen og 
forsinkelser på ettermiddagen fra E18 vest og Holstadveien (fra Ås). 

 
Figur 82 Kapasitetsberegning av Holstadkrysset i dagens situasjon 
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ÅDT 2014 Vekst til 2030 ÅDT 2030 Vekst til 2043 ÅDT 2043 ÅDT-T
Holstad nord 10 850     28 % 13 900     43 % 15 500     13 %
Holstad sør 11 290     61 % 18 200     79 % 20 200     13 %
Mot Ås 6 700       26 % 8 400       37 % 9 200       7 %
Lokalveg 500          13 500     7 % 14 700     7 %
Mot Ski 8 200       26 % 10 300     37 % 11 200     7 %
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348 411
37 263 48

0,44 0,59 84

E18 vest 10 sek 10 sek 425 E18 øst
591 142 651
338 13 314

219 0,32 0,45

106 7 sek 7 sek

129 314 47

511 490 Holstadkrysset - 2014
Holstadveien Biler - M-time 28.10.2014

Åsveien
585 316

32 365 188

0,53 0,35 36

E18 vest 9 sek 7 sek 285

418 61 382
822 10 1009

693 0,96 0,92 E18 øst
119 43 sek 43 sek

101 270 128

545 499 Holstadkrysset - 2014
Holstadveien Biler - E-time 28.10.2014
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5 VEDLEGG 
Trafikktellinger 
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Figur 1 Telling 28.08.2013 

  
Figur 2 Telling 28.08.2013 
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Figur 3 Telling 28.08.2013 

 
Figur 4 Telling 28.08.2013 
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