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1 Dagens trafikksituasjon 

E6 ved Sluppen er den sterkest belastede vegstrekningen i regionen. Etter at E6 sør sto 
ferdig i desember 2018, er rampene på Sluppen den eneste gjenværende strekningen på E6 
mellom Ranheim og Melhus som har kun ett felt i hver retning.  
 
Figuren under viser estimert ÅDT (2018) fra NVDB på veglenkene i området. 
 

 
Estimert ÅDT på sentrale veglenker i området. Tall fra NVDB 2018. 
 
Et sentralt punkt i forhold til å vurdere behovet for to felt på rampene av og på 
Omkjøringsvegen er hvordan trafikken fordeler seg mellom Omkjøringsvegen og 
Holtermannsveien. Siden trafikktallene i NVDB er en kombinasjon av registrert og estimert 
trafikk har vi valgt å bruke oppdaterte trafikkregistreringer for å fastslå denne fordelingen, 
slik at vi har full kontroll på grunnlaget. I den forbindelse er det hentet ut trafikktall fra 

 

Rampe: 15 000 

Rampe: 15 000 

Rampe: 17 400 
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tellepunktet på Kroppanbrua og bomstasjonen i bomsnittet «Kroppan bru, M-snitt» 
(Bomstasjonen ligger i Holtermannsveien like nord for rampene til og fra Omkjøringsvegen) 
fra uke 38 og 39 (16. - 29. september) i 2019. På hverdagene går det i snitt 59.0001 kjt per 
døgn over Kroppan bru. På de samme dagene passerte 16.700 kjt per døgn bomstasjonen i 
Holtermannsveien. Av trafikken som går på Kroppanbrua er andelen som kjører til/fra 
Holtermannsveien altså 28 %. Trafikken som skal til/fra Omkjøringsvegen utgjør dermed 72 
%.  Det er veldig liten variasjon fra dag til dag, som også fremgår av figuren under. Figuren 
og andelene gjelder summen av begge kjøreretninger. Det er en liten forskjell i andelen til 
og fra. Andelen som skal til Omkjøringsvegen utgjør 74 % mens andelen i motsatt retning, 
dvs. trafikk fra Omkjøringsvegen, utgjør 70 %. 
 

 
Fordeling av trafikk på E6 Kroppan bru. Tall fra uke 38 og 39 2019. 
 
For å kunne si noe om dagens trafikkavvikling på E6 er det gjennomført observasjoner fra 
kameraene til VTS over to morgenrush og to ettermiddagsrush i uke 5 i år. For den samme 
uken er det også tatt ut registreringer av kjøretider fra www.reisetider.no. En oppsummering 
av trafikksituasjonen er under beskrevet og vist for hver av rushperiodene. 

1.1 Morgenrush 

I morgenrushet er det i dag betydelig kø i høyre felt sørover fra Sluppenrampene, bakover 
Kroppanbrua, og tidvis opp Okstadbakken tilbake til Tonstadkrysset. Gjennomsnittlig 
timetrafikk i timen fra 07 – 08 i nordgående retning på Kroppanbrua er i de to ukene vi har 
tatt ut data for er 3.100 kjt/t. Timetrafikken varierer i denne timen fra 3.000 til 3.300 kjt/t. I 
motsatt retning er gjennomsnittlig timetrafikk 2.100 kjt/t. 

 
1 YDT for tellepunktet E6 Kroppanbrua er for 2019 registrert som 57.000. ÅDT er tilsvarende 49.700. I 2018 er 
de tilsvarende tallene hhv. 56.100 og 49.000. Dette er noe over det som ligger i NVDB. 

http://www.reisetider.no/
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I bomstasjonen inn mot Midtbyen er det registrert en gjennomsnittlig timetrafikk på ca. 
1.100 kjt/t. Variasjonsområdet er 1.000 – 1.200 kjt/t. Dette tilsier at timetrafikken på 
rampen mot Omkjøringsvegen er ca. 2.000 kjt/t. Kapasiteten for hvert kjørefelt på en 
flerfeltsveg kan normalt antas å være rundt 1.800 kjt/t. Dette tilsvarer i gjennomsnitt to 
sekunder mellom hvert kjøretøy. Under ideelle forhold kan kapasiteten komme opp mot 
2.000 kjt/t, og i kortere perioder kan man også registrer trafikkmengder i overkant av 2.000 
kjt/t. På rampen mot Omkjøringsvegen er det i perioder registrert opptil 2.100 kjt/t. 
Timetrafikken på rampen ligger altså helt på kapasitetsgrensen, og under slike forhold vil 
trafikken være ustabil. Mange feltskifter som følge av biler som skal til Omkjøringsvegen 
men bruker midtre felt over Kroppanbrua, og etter hvert presser seg inn i høyre felt bidrar 
også til ustabil avvikling og redusert kapasitet. Vi vet ikke hva etterspørselen faktisk er, men 
i perioder er den minimum 2.100 kjt/t. Dersom vi ganske konservativt anslår at feltskiftene 
over bidrar til at kapasiteten reduseres til 1.800 kjt/t vil dette medføre at det i perioder vil 
være minimum 2-300 kjt/t som ikke kan avvikles. Dersom vi forsiktig anslår at hver bil, 
inkludert avstanden til bilen foran, bruker 7 meter, gir dette en kø på ca. 1,4 – 2,1 km. 
Resultater fra køobservasjoner og strekningshastigheter er vist senere i dette kapittelet, og 
viser at køene tidvis står tilbake til Tonstadkrysset. Dette er en strekning på ca. 3,1 km. 
 
I sørgående retning er det på E6 Kroppanbrua registrert ca. 2.100 kjt/t, mens det i 
bomstasjonen er registrert i gjennomsnitt 350 kjt/t. Dette innebærer at det på rampen går 
ca. 1.750 kjt/t. Dvs. tilsvarende antatt kapasitet. Det er også i sørgående retning på 
Omkjøringsvegen mange som ligger i høyre felt, og legger seg inn i venstre felt like før 
rampen ut på E6 Kroppanbrua. I tillegg kommer det betydelig trafikk opp fra rampen fra 
Bratsbergvegen. Begge disse forholdene bidrar til å redusere kapasiteten vesentlig, og er 
årsaken til at det også i sørgående retning oppstår køer og forsinkelser. 
 
I Holtermanns veg er det en del kø fra krysset med Brattsbergveien, men trafikken må 
sjelden stå over et omløp. Normal kølengde virker å være ca. 100-150 meter. 

1.1.1 Køobservasjoner 

I tabellen under har vi oppsummert avviklingssituasjonen gjennom morgenrushet basert på 
observasjoner i to dager fra kamera hos VTS. Under tabellen er det også vist et 
situasjonsbilde fra utvalgte kamera. 
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Oppsummering av observasjoner i morgenrush. Basert på 2 dager i uke 5 2020. 
 

 
Bilder fra utvalgte kamera ved VTS. Bildene er tatt 30/1-20, kl 07:51. 

Tid Avviklingssituasjon  
0700 Kø mellom Sluppen og avkjøring til Osloveien. Tett trafikk, men kun 

periodevis kø opp Okstadbakken
0745 Tidvis saktegående kø øverst i Okstadbakken fra Kroppanbrua og 

tilbake til Tonstadkrysset
0750 Saktegående og sammenhengende kø fra Sluppen til Tonstad. 

Venstre felt  har fri flyt. Saktegående kø også i venstre felt i 
Okstadbakken

0815 Grei avvikling ned Okstadbakken, men tett kø fra avkjøringen til 
Osloveien til Sluppen.

0825 Køene fra Sluppen er i ferd med å løse seg opp
0830 Alle køer er helt oppløst

0735-0755 Langsom kø i sørgående retning mellomkk Sluppen og Nardo
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1.1.2 Strekningshastigheter 

Fra www.reisetider.no har vi hentet ut registrering av gjennomsnittlig hastighet for 
strekningene Okstadbakken – Sluppenrampene (lengde 3,4 km / fartsgrense 80 km/t), og 
Moholt- Sluppenrampene (Lengde 2,5 km / Fartsgrense 70 km/t) i tidsrommet 07 – 09 i uke 
5 2020. Grafer som viser gjennomsnittlig hastighet gjennom morgenrushet for hver ukedag i 
uke 5 2020 er vist i figuren under. 
 
For strekningen fra Okstadbakken til Sluppenrampene viser grafene at hastigheten varierer 
en del gjennom rushperioden, og at det også er en del variasjon mellom ukedagene. Laveste 
gjennomsnittshastighet på den 3,4 km lange strekningen er like over 30 km/t. Noe 
overraskende viser registreringene at det også er en betydelig forsinkelse i motsatt retning, 
dvs. fra Moholt til Sluppenrampene. Laveste gjennomsnittshastighet er her ca. 25 km/t. 

 

http://www.reisetider.no/
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Registrert gjennomsnittlig strekningshastighet for Okstadbakken - Sluppenrampene og 
Moholt -Sluppenrampene kl. 07 - 09 i uke 5 2020. 
 

1.2 Ettermiddagsrush 

I ettermiddagsrushet er det lange køer på Omkjøringsvegen av biler som skal inn på E6. I 
perioder av rushet er det sammenhengende kø fra Sluppenrampen tilbake til Tunga. 
Hovedårsaken er at kapasiteten på rampen fra Omkjøringsvegen og inn på E6 mot 
Kroppanbrua er lavere enn kapasiteten. Også her er det imidlertid mange biler som holder 
seg i høyre felt, og presser seg inn i venstre felt når de nærmer seg rampen. Dette bidrar i 
stor grad til å forstyrre avviklingen og dermed redusere kapasiteten. I tillegg kommer det en 
betydelig mengde trafikk fra rampen fra Brattsbergveien som bidrar til det samme. I høyre 
felt er det i utgangspunktet tilstrekkelig med kapasitet, men biler som venter på å komme 
inn i venstre felt medfører at det tidvis dannes køer også her. 
 
I sørgående retning er gjennomsnittlig timetrafikk i timen fra 15 til 16 på Kroppanbrua ca. 
3.100 kjt/t. I løpet av de to ukene våre registreringer dekker varierer denne mellom 2.900 
og 3.200 kjt/t. I sørgående retning er det i bomsnittet registrert ca. 1.000 kjt/t. Dette gir ca. 
2.100 kjt/t på rampen fra Omkjøringsvegen. Som nevnt under avviklingen for morgenrush er 
dette over det som er forventet kapasitet, og tilsier at man her vil ha perioder med ustabil 
avvikling. Dette forsterkes av betydelige forstyrrelser av «snikkjørere» og trafikk fra rampen 
fra Bratsbergveien.  
 



8 
 

Købservasjonene under viser at køene i lange perioder av ettermiddagsrushet strekker seg 
tilbake til Nardo og Moholt. Avstanden fra Sluppenrampen til Nardo og Moholt er hhv. 1,5 og 
2,5 km.  

1.2.1 Køobservasjoner 

I tabellen under har vi oppsummert avviklingssituasjonen gjennom ettermiddagsrushet 
basert på observasjoner i to dager fra kamera hos VTS. Under tabellen er det også vist et 
situasjonsbilde fra utvalgte kamera. 

 
Oppsummering av observasjoner i ettermiddagsrush. Basert på 2 dager i uke 5 2020. 

Tid Avviklingssituasjon  
1455 Det begynner å køe seg opp bakover til fotoboks ved Klæbuveien
1505 Tett trafikk tilbake til Nardokysset, men foreløpig ingen betydelige 

forsinkelser
1515 Saktegående kø fra Nardokrysset. Kø mellom Moholt og tunga, men 

det er god flyt ned Moholt lia, så dette må skyldes andre forhold enn 
rampen. Trolig er motlys (lav ettermiddagssol) noe av årsaken.

1525 Nesten sammenhengende kø fra rampen og tilbake til Tunga. 
Periodevis stillestående kø mellom Sluppen og Moholt

1535 Nesten sammenhengende kø fra rampen og tilbake til Tunga. 
Periodevis stillestående kø mellom Sluppen og Moholt

1545 Periodevis stillestående kø langt forbi Moholt
1555 Periodevis stillestående kø langt forbi Moholt
1605 Køene er oppløst fra Nardo og østover, men saktegående kø fra 

Nardo
1615 Saktegående og periodevis stillestående kø tilbake til Nardo
1625 Saktegående og periodevis stillestående kø tilbake til Nardo
1635 Kø tilbake til Nardo, men periodevis begynner køene å løse seg opp
1640 Kø tilbake til fotoboks ved Klæbuveien. Fra fotoboksen og bakover 

mot Nardo er køene tilnærmet borte
1645 Tett trafikk og periodevis kø tilbake til fotoboks, men tegn på at det 

snart løses opp
1650 Alle køene er oppløst

1515-1620 Kø i nordgående retning fra rampen og tilbake til avkjøringen til 
Osloveien
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Bilder fra utvalgte kamera ved VTS. Bildene er tatt 30/1-20, kl 15:36. 

1.2.2 Strekningshastigheter 

Fra www.reisetider.no har vi hentet ut registrering av gjennomsnittlig hastighet for 
strekningene Moholt - Sluppenrampene (Lengde 2,5 km / Fartsgrense 70 km/t) og Ranheim 
– Moholt (Lengde 5,1 km / Fartsgrense 80 km/t) i tidsrommet 14 – 17 i uke 5 2020. Grafer 
som viser gjennomsnittlig hastighet gjennom ettermiddagsrushet for hver ukedag i uke 5 
2020 er vist i figuren under. 
 
Grafene viser at gjennomsnittshastigheten alle dager går ned mot 20 km/t. Periden med så 
lav hastighet varer i ca. en time. Hastigheten begynner å falle litt etter kl. 15, og er ikke 
tilbake til normal hastighet før nærmere kl. 17. VI har også tatt med grafer for strekningen 
Ranheim – Moholt. Store deler av denne strekningen (Ranheim – Tunga) er ikke forstyrret. 
Likevel viser grafene at man flere dager har et markant dropp i gjennomsnittshastigheten. 
Dette skyldes at køene fra Sluppenrampene tidvis strekker seg tilbake mot Tunga.  

http://www.reisetider.no/
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Registrert gjennomsnittlig strekningshastighet for Moholt – Sluppenrampene og Ranheim – 
Moholt kl. 14 - 17 i uke 5 2020. 
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2 Konsekvenser av et ekstra felt på rampene av og på Omkjøringsvegen 

Tiltaket innebærer at det etableres ett ekstra kjørefelt på rampene til og fra 
Omkjøringsvegen. Et eventuelt tredje felt på brua på E6 vil bli etablert på eksisterende bru.  
Samtidig fjerner man ett av kjørefeltene inn og ut i Holtermannsvegen. Slik at det man i 
praksis overfører en del av kapasiteten fra Holtermannsvegen til Omkjøringsvegen (E6). 
 

 
 
2.1 Fremkommelighet, E6 nordgående retning 
Et ekstra felt på rampen mot Omkjøringsvegen vil gi tilstrekkelig kapasitet til å ta unna 
dagens etterspørsel. Dagens køer og forsinkelser over Kroppanbrua i morgenrushet kan 
dermed forventes å bli borte, eller i det minste betydelig redusert. I nordgående retning er 
det i 2018 registrert hhv 2.400 og 2.700 kjt/t i tellesnittene på Sundland og i Moholtlia i 
morgenrushet. Kapasiteten på Sundland er trolig rundt 3.500 kjt/t, mens kapasiteten i 
Moholtlia på grunn av stigningen trolig ligger noe under dette. I perioder av rushtimen vil 
det kunne oppstå kø nordover i Moholtlia, Spesielt vinterstid. I deler av rushet forventes 
imidlertid Moholtlia å kunne ta unna den ekstra trafikken ett ekstra felt vil medføre. Ved 
Sundland forventes trafikken stort sett å kunne avvikles uten avviklingsproblemer. 
 
Trafikken på rampen fra Sluppenvegen må flettes sammen med trafikken på rampen fra E6 
før brua som går over undergangen ved Siemens. For å redusere faren for kødannelse bør 
denne flettestrekningen gjøres så lang som mulig.  
 
Rampen som tar av fra Omkjøringsvegen mot Brattsbergveien kan av og til gå full, og 
dermed blokkere det høyre feltet. Dette skaper ikke vesentlige problemer i dag, men 
situasjonen kan bli verre dersom man får ett ekstra felt fra E6 mot Omkjøringsvegen. Det er 
ikke gjort registrering av hvor ofte rampen mot Brattsbergveien blokkerer det ene feltet.  
 
Med to felt på rampen mot Omkjøringsvegen vil bussen som skal betjene holdeplassen på 
Kroppanbrua kunne kjøre i høyre felt og således kunne komme uforstyrret inn på 
holdeplassen. Det er en forutsetning for to felt på rampene at holdeplassen kun betjenes av 
bussruter som skal mot Omkjøringsvegen fordi busser mot Midtbyen evt. må krysse to 
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kjørefelt, og dette ikke er en akseptabel løsning. Busser som skal mot Midtbyen må stoppe 
på holdeplass nord for Omkjøringsvegen. 
 
2.2 Fremkommelighet, E6 sørgående retning 
I sørgående retning er situasjonen tilsvarende. På grunn av for dårlig kapasitet på rampen fra 
Omkjøringsvegen til E6 bygger det seg opp køer tilbake til Nardo, Moholt og Tunga. Ett 
ekstra felt på denne rampen vil forbedre avviklingen på strekningen betraktelig. Tilkoblingen 
inn på E6 kan gjøres slik at trafikken fra Omkjøringsvegen kommer inn i de to høyre feltene 
på E6, slik at det ikke blir behov for fletting her.  
 
2.3 Fremkommelighet på Holtermannsvegen mellom Bratsbergvegen og Sluppen 
Som nevnt i kapittel 1 ble det i september 2019 registrert en gjennomsnittlig timetrafikk 
som varierer mellom 1.000 -1.200 kjt/t. 
 
Fra Sluppen og inn mot lyskrysset ved Siemens er det foreslått å fjerne ett kjørefelt for bil, 
slik at det på strekningen blir ett kollektivfelt, og ett kjørefelt. Kollektivfeltet oppheves ca 
150 meter foran krysset for å tillate høyresving fra høyre felt. Fra samme sted utvides antall 
felt rett frem til to felt. Det siste for å unngå muligheten for tilbakeblokkering tilbake til 
Sluppen. Dette tilsvarer samme løsning som i dagens situasjon, og man unngår behovet for 
å endre vesentlig på kryssutforming og signalplaner. På strekningen fra Sluppen til lyskrysset 
vil ett felt ha tilstrekkelig kapasitet, men i krysset reduseres kapasiteten betydelig som følge 
av lysreguleringen.  
 
I motsatt retning foreslås også en løsning tilsvarende dagens situasjon. I forkant av 
bussholdeplassen innføres imidlertid et kollektivfelt, slik at bussen kan ha kantstopp. Bilene 
ut av byen får da ca 300 m til å flette sammen til ett felt. Etter holdeplassen videreføres 
kollektivfeltet frem til de to feltene flettes sammen til ett felt. Trafikken i dette feltet vil gå 
uten hindringer forbi påkjøringsrampene ved Sluppen, og busser og biler kan deretter finne 
sitt foretrukne kjørefelt. 
 
Endring av fartsgrense innføres etter at feltene har flettet sammen.  
 

 
 
2.4 Vurdering av fremkommeligheten i Holtermannsveien sydgående retning ved fletting 

til ett felt 
I forbindelse med en mulig etablering av to felt på rampene til og fra Omkjøringsvegen på 
Sluppen innebærer ett av de foreslåtte alternativene at all trafikk i Holtermannsveien retning 
fra Midtbyen flettes sammen til ett felt før de møter rampen fra Omkjøringsvegen.  
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Det foreligger ingen klar metodikk for beregning av kapasitet for en slik flettestrekning. For 
å gjøre en slik vurdering har jeg derfor laget en enkel simuleringsmodell for den aktuelle 
strekningen. Modellen er basert på standardverdier for atferd. På grunn av usikkerhet knyttet 
til om modellen gjenskaper virkelig atferd er modellen ikke tenkt brukt til å gi et entydig 
svar på kapasiteten, men den er brukt til å teste ut ulike scenarier og alternativer i forhold til 
egenskaper for bil og buss, feltbruk, bussfrekvens og trafikkmengder. Dette er gjort for å se 
hvordan fremkommeligheten påvirkes, hvilke utfordringer som kan oppstå, og hvor 
flaskehalsene kan forventes å opptre. 
 
Tall fra bomstasjonen (april 2019) gir en trafikkmengde på 1.300 kjt/t i maksimaltimen 
(Torsdag og fredag før påsken var trafikken i maksimaltimen 1350-1400 kj/t). Dette 
inkluderer også buss. I simuleringsmodellen er det i basisversjonen tatt utgangspunkt i en 
trafikkmengde på 1.800 kjt/t eksklusiv buss. Det er simulert 1 time fra 15 til 16, hvor 
trafikken er satt til å fordele seg med hhv 22%, 30%, 26% og 22% i hvert av de fire kvarterene. 
Det er videre lagt til grunn to metrobusslinjer, hver med 5 minutters frekvens, og at 
«vanlige» busser også passerer strekningen hvert 5. minutt. Alle bussene er forutsatt å 
stoppe på begge holdeplassene på strekningen. 
 
Med utgangspunkt i simuleringer av ulike scenarier og alternativer kan man oppsummere 
følgende: 

• Fletting av bilfelt og kollektivfelt vil med dagens trafikknivå vil gå helt greit. 
Simuleringene gir ingen avviklingsproblemer selv med betydelig mer trafikk enn 
det som observeres i dag. 

• Kollektivfeltet bidrar til å disiplinere bilene til å kjøre etter hverandre ved 
innsnevringen. Å fjerne kollektivfeltet helt vil trolig gi større avviklingsproblemer.  
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• Den relativt korte flettestrekningen etter lyskrysset (ca. 150 m), før høyre felt blir 
kollektivfelt, er en potensiell flaskehals! Vi kan risikere at bilene vil unngå å bruke 
høyre felt inn mot lyskrysset. Det vil i så fall gi avviklingsproblemer i lyskrysset, 
men det er usikkert hvordan dette vil påvirke avviklingen bakover mot «Tempe-
krysset». Trolig er det tilstrekkelig kømagasin her, slik at det ikke vil medføre 
tilbakeblokkering videre nordover. Bussen vil bruke høyre felt, og forventes 
uansett ikke å bli påført forsinkelse.  
 
Det presiseres at problemstillingen som er nevnt i dette punktet vil være 
uavhengig av om man velger løsningen med ett eller to felt i Holtermannsveien 
ved rampene fra E6. 

• Kollektivfeltet bør starte tidligst 200 m fra krysset for å sikre god bruk av begge 
felt gjennom lyskrysset. I trafikknotatet fra 4/2-19 var denne strekningen uten 
kollektivfelt oppgitt til ca. 300 m. 

Det kritiske for fremkommeligheten vurderes altså ikke til å være flettingen mellom buss og 
bil etter holdeplassene, men at bilene må flettes sammen til ett kjørefelt etter lyskrysset, og 
at de har litt kort strekning å gjennomføre denne flettingen på. 
 
En vesentlig faktor som bidrar til at avviklingen forventes å gå uten betydelig 
avviklingsproblemer er at den analyserte strekningen mates fra et lyskryss. Det er altså ikke 
en kontinuerlig strøm av biler. I perioden hvor sidevegen (Bratsbergveien) og fotgjengere 
som krysser Holtermannsveien har grøt lys vil påslippet være lite, og systemet vil rekke å bli 
tømt. 
 
2.5 Trafikksikkerhet 
Ved å etablere ett ekstra felt på rampene til Omkjøringsvegen forventes konfliktpunktene på 
E6, som snikkjørerne skaper, å bli tilnærmet borte. Dette må forventes å gi en betydelig 
sikkerhetsgevinst. Vi får trolig også mindre hastighetsforskjell mellom de tre kjørefeltene, 
noe som igjen vil redusere risikoen og konsekvensen for en ulykke.  
 
Ett ekstra felt på rampen fra Omkjøringsvegen til E6 vil ha tilnærmet samme effekt som 
rampen i retning nord. Også her vil bortfallet av snikkjøring, og de potensielt farlige 
situasjonene disse skaper, være en viktig sikkerhetsmessig effekt. Det samme vil flyttingen 
av bussholdeplassen ved Kroppanbrua i retning nord. Denne holdeplassen har i dag en 
veldig dårlig lokalisering med hensyn til trafikksikkerhet, i og med at bussene som skal inn 
på holdeplassen kommer i konflikt med trafikken fra rampen inn på E6.  
 
I siemenskrysset ved Holtermannsvegen er det tidvis store strømmer med kryssende 
fotgjengere. Disse kommer i hovedsak fra bussen og skal over mot NAV bygget. Strømmen 
er tidvis så stor at de ikke får plass på refugen, og det foregår n god del villkryssing. Det 
anbefales derfor å endre på utformingen av denne kryssingen, slik at gangfeltet gjøres 
bredere, slik at flere kan krysse samtidig.  
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Totalt sett synes etableringen av ekstra felt på rampene å ha en klar positiv sikkerhetsmessig 
effekt. Dette gjelder både for trafikk på og av Omkjøringsvegen.  

 

3 Oppsummering 
• Av hensyn til fremkommelighet og trafikksikkerhet anbefales det å etablere et ekstra 

felt på rampene mot Omkjøringsvegen i både nordgående og sørgående retning. 
• I Holtermannsvegen anbefales det å redusere antall felt inn og ut mot Midtbyen til ett 

felt i hver retning, men antall felt, og feltbruken i krysset med Bratsbergvegen 
opprettholdes som i dag. 
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Vedlegg 1: Trafikktall fra Holtermannsvei og E6 Kroppan bru i uke 38 og 39 
 

 

Dato Mot Heimdal Mot Midtbyen Sum begge retn Mot Heimdal2 Mot Midtbyen3 Sum begge retn2
16.09.19 28 787            29 818               58 605                  8 986                 7 646                    16 632                    
17.09.19 28 418            28 489               56 907                  8 557                 7 620                    16 177                    
18.09.19 28 893            29 498               58 391                  8 880                 7 653                    16 533                    
19.09.19 30 212            30 326               60 538                  9 031                 8 079                    17 110                    
20.09.19 30 093            29 472               59 565                  9 188                 8 156                    17 344                    
23.09.19 28 880            30 237               59 117                  8 717                 7 565                    16 282                    
24.09.19 29 169            30 101               59 270                  8 893                 7 712                    16 605                    
25.09.19 28 898            29 687               58 585                  8 765                 7 732                    16 497                    
26.09.19 29 783            30 147               59 930                  8 884                 7 933                    16 817                    
27.09.19 29 841            29 478               59 319                  9 085                 8 069                    17 154                    

Avrundet snitt 29 300            29 700               59 000                  8 900                 7 800                    16 700                    

E6 Kroppan bru Bomstasjon H.veg
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