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1. Innledning 

I forbindelse med Reguleringsplan for E6 Tonstad-

Kroppanbrua er adkomsten til Øvre Sjetnhaugan 

foreslått flyttet ca 60 m mot nord, nord for dagens 

kryss mellom gang- og sykkelvegene.  

 

Det er ønskelig å se på konsekvensene av å flytte 

armen fra Øvre Sjetnhaugan inn mot rundkjøringen 

med Østre Rosten. 

 

Det er gjennomført kapasitetsberegninger for: 

- Alt 0 Dagens situasjon 

- Alt 1 T-kryss som i reguleringsplan 

- Alt 2 Firearmet rundkjøring 

Alt 0. Dagens situasjon: 

 

Alt 1 – T-kryss flyttet mot nord som i 

reguleringsplanforslag 

 

Alt 2- Fjerde arm i rundkjøing 

 
 

Figur 1 Oversikt over dagens situasjon og alternativ 1 og 2  
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1.1 Metode og utfordringer 

Det ble i forbindelse med byggeplan for Tonstad omstigningspunkt, gjennomført Aimsunberegninger 

som viste svært store forsinkelser for Øvre Sjetnhaugan. Det er brukt en oppdatert versjon av 

Aimsunmodellen for nye beregninger. Det er også gjennomført trafikkberegninger i SIDRA for å 

kvalitetssikre resultatet.  

 

Utfordringer  

Modellen ble kalibrert for 2018. Nå er omstigningspunktet ferdigbygd samt E6 sør med nytt 

Hårstadkryss, ny regulering for Anne-Kath. Parrows veg (gamle Sentervegen) åpnet og 

trafikksituasjonen i området har endret seg. Det er ikke gjort registreringer i området etter åpning av 

E6 sør og omstigningspunktet, med unntak av det som er tilgjengelig for bomstasjoner og nivå 1-punkt.  

 

Per dags dato preger koronasituasjonen trafikkbildet, og samtidig som at Osloveien mot Sluppenbrua er 

stengt for biltrafikk, som påvirker trafikkmønsteret forbi Øvre Sjetnhaugan. Det betyr at det er ikke er 

mulig å skaffe korrekte trafikkdata for en normalsituasjon.  

 

Vi har likevel vært på befaring og registrert trafikk i 2021, for å sammenligne med 2018-tellingene. Det 

viser seg å være svært lite avvik mellom tellingene i 2018 og 2021.  
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2. Dagens situasjon 

T-krysset med Øvre Sjetnhaugan ligger i dag svært nære rundkjøringen med Østre Rosten. Utkjøringen 

oppleves som vanskelig, da trafikken som kommer fra rundkjøringen gjerne har høy hastighet, og 

enkelte tilfeller fremdeles har blinklys på ut av rundkjøringen, selv om de skal rett fram. Dette er med 

på å skape en del usikkerheter for trafikken ut fra Øvre Sjetnhaugan. I tillegg skal venstresvingende ut 

vike for sørgående trafikk i Gamle Okstadbakkan, samtidig som noen av bussene som skal videre sør 

skifter felt på denne strekningen. I sum gir dette en svært komplisert situasjon for trafikken ut fra Øvre 

Sjetnhaugan.  

 

 

 

Figur 2 Dagens situasjon  
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2.1 Trafikkmengder 

Det ble gjennomført trafikktellinger i 2018 for rundkjøringen med Østre Rosten og i T-krysset for Øvre 

Sjetnhaugan. Ettersom nytt omstigningspunkt og flere strekninger langs E6 sør er åpnet i ettertid, er 

det gjennomført nye tellinger i 2021, tross koronatrafikk og Gamle Oslovei stengt ved Sluppen bru.   

 

Sammenligning av tellingene viser at trafikkmengden i T-krysset er ganske så like for begge årene, 

både i morgen og ettermiddagsrush. Se Tabell 1. 

 

Tabell 1 Sammenligning timetellinger 2018 og 2021, Øvre Sjetnhaugan  
Gml. Okstadbakkan sør Øvre Sjetnhaugan Gml. Okstadbakkan nord 

 

Kl Rett fram Høyresving Venstresving Høyresving Venstresving Rett fram SUM 

07:30-08:30, 2018 205 77 266 48 25 199 820 

07:30-08:30, 2021 261 101 292 50 31 190 925 

differanse 56 24 26 2 6 -9 105 
        

15:30-16:30, 2018 261 272 143 29 70 241 1016 

15:30-16:30, 2021 256 284 180 24 46 211 1001 

differanse -5 12 37 -5 -24 -30 -15 

 

For rundkjøringen er trafikkmengden generelt gått opp, særlig gjelder dette for trafikken i Østre Rosten.  

 

Tabell 2 Sammenligning timetellinger 2018 og 2021, rundkjøring  
Ytre Ringveg Østre Rosten Gml. Okstadbakkan 

 

Kl Høyresving Venstresving Venstresving Rett fram Høyresving Rett fram SUM 

07:30-08:30, 2018 138 64 168 70 151 129 720 

07:30-08:30, 2021 150 202 301 216 259 245 1373 

differanse 12 138 133 146 108 116 653         

15:30-16:30, 2018 195 210 231 94 80 179 989 

15:30-16:30, 2021 232 293 174 244 228 271 1442 
differanse 37 83 -57 150 148 92 453 
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2.1.1 Trafikkmengder i Aimsun 

Aimsunmodellen ble etablert for 2018, men det ble også beregnet scenario for 2019. Matrisen for 2019 

var klippet fra en tidligere modell som hadde E6 sør og Hårstadkrysset lagt til grunn, for å få med 

endringer i kjøremønster. Trafikkmengdene for Aimsunmodellen for 2019 stemmer godt overens med 

tellingene gjort i 2021 for en time. Modellen beregner for to timer, men det antas at trafikken utenom 

den observerte timen også stemmer godt overens med faktisk situasjon. Tellingene for det 

signalregulerte krysset med Kolstadvegen og E6-ramper er fra 2018, og det er derfor ikke helt samsvar.  

 

GEH, morgen 

07:30-08:30 

GEH, ettermiddag 

15:30-16:30 

 
GEH<5 = grønn 

GEH 5<10 = oransje 

GEH>10 = rød 

 
GEH<5 = grønn 

GEH 5<10 = oransje 

GEH>10 = rød 

Trafikkmengden i rundkjøringen og T-krysset 

med Øvre Sjetnhaugan stemmer godt med 

observert timetrafikk i 2021. 

 

Trafikkmengden i rundkjøringen og T-krysset med 

Øvre Sjetnhaugan stemmer godt med observert 

timetrafikk i 2021.  

Figur 3 Oversikt samsvar observerte og beregnede trafikkmengder  
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2.2 Avvikling i rush  

 

Ved befaring ble det observer kølengder i Øvre Sjetnhaugan på vei ut på 7-14 biler i morgenrush og 5-7 

biler i kø i ettermiddagsrush. Det så ut som den største utfordringen er å finne tilstrekkelig luke. Bilene 

kjører fort fra rundkjøringen nordover forbi T-krysset. Køene løser seg likevel opp så fort det blir ledige 

tidsluker. Det er ingen sammenhengende kø i løpet av rushet.  

 

 

Figur 4 Kødannelser morgenrush, Øvre Sjetnhaugan 

 

I morgenrush ble det ved flere tilfeller observert kødannelser mot det signalregulerte krysset med 

Kolstadvegen, som strakk seg tilbake til rundkjøringen med Østre Rosten og igjennom, som igjen skaper 

kø i Gamle Okstadbakkan forbi T-krysset. Sannsynligvis vil det i perioder være kødannelser i Østre 

Rosten også i normalsituasjon i slike tilfeller, selv om dette ikke ble observert.  

 

 

Figur 5 Kødannelser i Ytre ringveg tilbake til rundkjøring, morgenrush 

 

I ettermiddagsrush er det mindre trafikk som skal ut fra Øvre Sjetnahugan, og det er observert kortere 

kølengder enn morgenrushet. Også i ettermiddagsrushet er det i perioder kødannelser fra krysset med 

Kolstadvegen, selv om det er mindre trafikk i denne retningen. Dette skyldes i stor grad at 

Kolstadvegen går full på grunn av avviklingsproblemer over Bjørndalsbrua, og det ikke er kapasitet for 
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venstresvingene trafikk fra Ytre Ringveg. I ettermiddagsrushet er denne kødannelsen noe mer langvarig 

enn i morgenrush.  

 

 

Figur 6 Kødannelser i Ytre Ringveveg tilbake til rundkjøring, ettermiddagsrush 
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2.2.1 Avvikling i Aimsun 

Det er utfordrende å gjenskape den faktiske situasjonen i T-krysset i noen modeller. Det er justert på 

luketider ut av krysset og hvor langt bilistene som må vike ser andre kjøretøy. Likevel blir ikke 

situasjonen helt gjenskapt, da bilistene i Aimsun benytter blinklys «etter boka» og trafikken ut fra Øvre 

Sjetnhaugan vet om bilistene fra rundkjøringen skal rett fram eller til høyre.  

 

Beregningene er gjennomført med 10 replikasjoner, som representerer ti tilfeldige trafikksituasjoner. 

Resultatene er et gjennomsnitt av dette. Det er sett på et tilfeldig utvalg av simuleringene for å sjekke 

hvordan modellen gjenskaper avviklingen. 

 

Modellen for morgenrush gjenskaper de periodevise kødannelsene fra krysset med Kolstadvegen, med 

varierende lengde på tilbakeblokkering. For utkjøringen fra Øvre Sjetnhaugan er situasjonen relativt 

godt gjenskapt, men modellen gir sannsynligvis litt for god fremkommelighet ut av Øvre Sjetnhaugan 

og kødannelsene er kortere enn observert.  

 

I ettermiddagsrush gjenskapes køen over Bjørndalsbrua som har skaper kødannelser og 

tilbakeblokkeringer langs Kolstadvegen og Ytre Ringveg. I modellen strekker denne køen seg stort sett 

lengre tilbake enn modellert i morgenrush. Situasjonen ut Øvre Sjetnhaugan er samme som for 

morgenrush, men pga færre kjøretøy ut er forsinkelsen også noe mindre.  

 

 

Maks forsinkelse (sek per kjt per vegstrekning) 

Morgenrush 

Maks forsinkelse (sek per kjt per vegstrekning) 

Ettermiddagsrush 

  

Figur 7 Dagens situasjon – Maksismal forsinkelse. Fra Aimsun 
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2.2.2 Avvikling i SIDRA 

 

Beregningene er også gjort i SIDRA for å kvalitetssikre resultatet fra Aimsun. Beregningene er 

gjennomført med T-krysset og rundkjøringen i nettverk, med tellingene fra 2021 som input, da 

trafikkmengden i rundkjøringen er større i 2021 enn 2018. Busspasseringer er hentet ut fra Aimsun.  

 

SIDRA kan ikke fange opp tilbakeblokkeringen som skjer i Ytre Ringveg, så resultatene vil ikke være 

representative for hele nettverket. Det er hentet ut belastningsgrad og makskø (antall kjøretøy) per 

tilfart for nettverket, samt forsinkelse (sek per kjt) per svingebevegelse.  

 

Vi ser at SIDRA gir et noe annet bilde på forsinkelsen (figurer neste side) ut Øvre Sjetnhaugan enn 

Aimsun for ettermiddagsrush, mens morgenrushet er relativt likt. Maks-køene beregnet i SIDRA 

samsvarer med observerte kølengder i 2021 for Øvre Sjetnhaugan. Forsinkelsen i ettermiddagsrush ut 

Øvre Sjetnhaugan er høyere enn morgenrush, men kølengden er kortere da det er mindre trafikk ut 

armen, men de venter lengre på luke.  

 

Makstime morgen dagens situasjon 

Belastningsgrad 

Makstime ettermiddag dagens situasjon 

Belastningsgrad 

 
 

 

Figur 8 Dagens situasjon – Volum/kapasitetforhold fra Sidra 
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Maks kø (antall kjøretøy), morgen Maks kø (antall kjøretøy), ettermiddag 

 

 

Forsinkelse, sekunder per kjøretøy, morgen Forsinkelse, sekunder per kjøretøy, ettermiddag 

 

 

Figur 9 Dagens situasjon – Maksimal kø og gjennomsnittlig forsinkelse. Fra Sidra 

 

  



Rambøll - Reguleringsplan E6 Tonstad-Kroppanbrua 

 

 

  

 

12/24 

3. Fremtidig utforming 

I forbindelse med Reguleringsplan for E6 Tonstad-Kroppanbrua er adkomsten til Øvre Sjetnhaugan 

foreslått flyttet ca. 60 m mot nord, nord for dagens kryss mellom gang- og sykkelvegene. Det er også 

sett på konsekvensene av et alternativ ved å flytte armen fra Øvre Sjetnhaugan inn mot rundkjøringen 

med Østre Rosten. 

 

Alt 1 – T-kryss flyttet mot nord som i 

reguleringsplanforslag 

 
 

Alt 2- Fjerde arm i rundkjøring 

 

 
 

Figur 10 Oversikt over alternativ 1 og 2  

 

 

Hverken Aimsun eller SIDRA treffer nøyaktig på dagens situasjon, men det viktige er å se på de relative 

forskjellene mellom og alternativene og mot beregnet dagens situasjon.   
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3.1 Beregningsresultater Aimsun 

 

Morgen Dagens situasjon 

Beregningene for alternativ 1 i morgenrush viser 

at avviklingen blir bedre for trafikken ut fra Øvre 

Sjetnhaugan ved å flytte T-krysset lengre nord og 

bort fra rundkjøringen. Bussen vil ha samme 

forsinkelse som bil i Gamle Okstadbakkan. 

 

I alternativ 2 viser beregningene noe redusert 

forsinkelse fra Øvre Sjetnhaugan sammenlignet 

dagens situasjon. Det er små konsekvenser i 

vegnettet forøvrig.  

 

Se kap 3.1.1 for annen bruk av rundkjøringens 

sirkulasjonsareal i morgensituasjon. 

Maks forsinkelse [sek pr kjt per veglenke] 

 

Alternativ 1, T-kryss Alternativ 2, rundkjøring 

Maks forsinkelse [sek pr kjt per veglenke] Maks forsinkelse [sek pr kjt per veglenke] 

  

Figur 11 Resultater morgen forsinkelse. Fra Aimsun.  
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Ettermiddag Dagens situasjon 

I ettermiddagsrush ser vi at begge alternativene 

gir en bedre avvikling i ettermiddagsrushet, uten 

at det fører til betydelig økte forsinkelser for 

øvrig trafikk i de to kryssene. Forsinkelsen for 

alternativ 2 er nesten helt borte i 

ettermiddagsrush. 

 

Det må likevel påpekes at avviklingen i 

rundkjøringen i stor grad blir påvirket av 

avviklingen over Bjørndalsbrua og i 

Kolstadvegen, med periodevis tilbakeblokkering i 

verste rushtopper, som også varier fra dag til 

dag.  

 

 

Maks forsinkelse [sek pr kjt per veglenke] 

 

Alternativ 1, T-kryss Alternativ 2, rundkjøring 

Maks forsinkelse [sek pr kjt per veglenke] Maks forsinkelse [sek pr kjt per veglenke] 

  

Figur 12 Resultater ettermiddag forsinkelse. Fra Aimsun.  
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3.1.1 Varianter av alternativ 2 

De opprinnelige beregningene for alternativet 

med rundkjøring, legger til grunn at de to 

feltene i sirkulasjonsarealet ikke brukes fullt ut. 

Dette gjelder østsiden av rundkjøringen – slik 

som observert i dagens situasjon. Det er 

vanskelig å forutsi nøyaktig atferd i 

rundkjøringen i en fremtidig situasjon, og når 

rundkjøringen først skal bygges om, er det 

mulig å utbedre rundkjøringen slik at 

utnyttelsen av kjørefeltene blir bedre. Det er 

derfor gjennomført en kontroll-beregning i 

morgenrush med full utnyttelse av feltene. 

Beregningen viser betydelig forbedret 

fremkommelighet for trafikken fra Øvre 

Sjetnhaugan, med forsinkelser lik alt 1.  

 

Systemet er likevel svært følsomt for 

tilbakeblokkeringer i Ytre Ringveg, og det er i 

hovedsak avviklingen her som styrer hvordan 

avviklingen i rundkjøringen blir.  

 

Maks forsinkelse (sek) alt 2, to sirkulasjonsfelt, 

morgenrush 

 

Figur 13 Resultater morgen forsinkelse alt2-variant2. 

 

En feilkilde i beregningen er at bussene vil bruke begge felt, men i simuleringen bruker de kun et 

kjørefelt, og vil kunne kjøre parallelt med andre biler og tungtrafikk.  
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3.2 Beregningsresultater SIDRA 

3.2.1 Morgenrush  

 

Morgen, belastningsgrad Dagens situasjon 

Beregningene i SIDRA for morgenrush viser at 

begge alternativene reduserer belastningsgraden 

for Øvre Sjetnhaugan. I alternativ 2 ser vi at det 

blir økt belastningsgrad for tilfartene fra Østre 

Rosten og Ytre Ringveg i tillegg.  

Belastningsgrad 

 

Alternativ 1, T-kryss Alternativ 2, rundkjøring 

 

 

 

Figur 14 morgen - Volum/kapasitetsforhold fra Sidra 
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Morgen, maks kø (antall kjøretøy) Dagens situasjon 

Begge alternativene reduserer beregnet kølengde 

for Øvre Sjetnhaugan i morgenrush.  

 

Alternativ 1, T-kryss Alternativ 2, rundkjøring 

 

 

Figur 15 morgen - Beregnet kølende fra Sidra 

 

  



Rambøll - Reguleringsplan E6 Tonstad-Kroppanbrua 

 

 

  

 

18/24 

Morgen, forsinkelse (sek per kjt) Dagens situasjon 

Beregningene viser at begge alternativene gir 

betydelig redusert forsinkelse for trafikken ut 

Øvre Sjetnhaugan. Alternativ 2 gir økt forsinkelse 

for trafikken i Gamle Okstadbakkan, og vil føre til 

større forsinkelser for bussen (alle andre ruter 

enn til Sjetnmarka) enn alternativ 1, som vil 

være lik som i dag.  

 

Alternativ 1, T-kryss Alternativ 2, rundkjøring 

 
 

 

Figur 16 morgen - Beregnet forsinkelse fra Sidra 
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3.2.2 Ettermiddagsrush 

 

Ettermiddag, belastningsgrad Dagens situasjon 

SIDRA-beregningene for ettermiddagsrush viser 

redusert belastningsgrad for utkjøringen for Øvre 

Sjetnhaugan i begge alternativer. Alternativ 2 

øker belastningsgraden for tilfartene i Østre 

Rosten og Ytre Ringveg, mens alternativ 1 er lik 

som i dagens situasjon i rundkjøringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belastningsgrad 

 

Alternativ 1, T-kryss Alternativ 2, rundkjøring 

 
 

 

 

Figur 17 ettermiddag - Volum/kapasitetsforhold fra Sidra 
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Ettermiddag, maks kø (antall kjøretøy) Dagens situasjon 

Beregningsresultater av maks-kø viser reduserte 

kølengder i Øvre Sjetnhaugan, øvrig likt som 

dagens situasjon for alternativ 1. Økte kølengder i 

Østre Rosten og Ytre Ringveg i alternativ 2 med 

rundkjøring.  

 

Alternativ 1, T-kryss Alternativ 2, rundkjøring 

 

 

Figur 18 ettermiddag - Beregnet kølende fra Sidra 
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Ettermiddag, forsinkelse (sek per kjt) Dagens situasjon 

SIDRA-beregningene viser at alternativ 2 gir 

minst forsinkelser for trafikken ut fra Øvre 

Sjetnhaugan, men øker forsinkelsen for trafikken 

i Gamle Okstadbakkan, Ytre Ringveg og Østre 

Rosten.  

 

Alternativ 1, T-kryss Alternativ 2, rundkjøring 

  

Figur 19 ettermiddag - Beregnet forsinkelse fra Sidra 
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4. Bussfremkommelighet 

Løsningene kan ha ulik betydning for bussens fremkommelighet i området. Flere av strekningene har 

helt eller delvis kollektivfelt. I en arm som har helt eller delvis kollektivfelt er det begrenset hvor 

forsinket bussen kan bli. På veger uten noen form for kollektivfelt vil bussen være helt avhengig av at 

biltrafikken har god flyt. 

• Langs Østre Rosten har bussen eget kollektivfelt helt frem til like før rundkjøringen. Det er 

derfor svært begrenset hvor stor forsinkelse bussen kan få. Bussen vil ha tilsynelatende like 

lang forsinkelse om det er 5 biler i kø eller 100 biler i kø langs Østre Rosten. 

• Fra Øvre Sjetnhaugan. Der vil bussen stå i den samme køen som bilene. Forsinkelsene vil være 

like stor for buss som for bil. Forsinkelsene for bussen er svært avhengig av hvilken løsning som 

velges. 

• Fra Gamle Okstadbakkan. Forsinkelsen til bussen vil i en viss grad være avhengig av løsningen. 

De bussene som bruker kollektivfeltet og kjører rundt holdeplassområdet har sitt eget 

kollektivfelt og vil påvirkes i liten grad av løsningen. De bussene som skal kjøre fra Gamle 

Okstadbakkan til Østre Rosten vil bli noe påvirket av løsningen. Bussene i alternativ 2 vil få flere 

biler å vike for inn mot rundkjøringen. 

 

I de beregningene vi har utført vil en rundkjøring der begge sirkulasjonsareal brukes gi den beste 

trafikkflyten for trafikk fra Øvre Sjetnhaugan, og dermed den beste bussfremkommeligheten for denne 

bevegelsen. Den samme løsningen vil gi litt ekstra forsinkelse for annen trafikk og buss for de andre 

armene inn i rundkjøringen. 

5. Betraktninger rundt alternativ1. T-krysset 

5.1 Høyresvingefelt til Øvre Sjetnhaugan 

Underveis i arbeidet kom det opp spørsmål om det kan være en god ide med høyresvingefelt til Øvre 

Sjetnhaugan. 

 

Ved dagens plassering av kryss til Øvre Sjetnhaugan er det mye trafikk ut fra Øvre Sjetnhaugen som 

ventet på å kjøre fordi det er uklart om trafikk fra sør (fra rundkjøringen) skal rett frem Gamle 

Okstadbakkan eller til høyre til Sjetnmarka. Ved flytting av armen lenger fra rundkjøringen vil det bli 

mer oversiktlig både i forhold til hastighet, plassering i kjørefeltet, og bruk av blinklys.  

Det kan likevel vurderes om det kan være aktuelt med et eget høyresvingefelt for å sikre at trafikk opp 

fra Øvre Sjetnhaugan får best mulig avviklingforhold. Dette kan også være viktig for bussen. 

 

Figuren under viser prinsippet i forhold til eget høyresvingefelt. 
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Figur 20 Prinsipp plassering av høyresvingefelt til Øvre Sjetnhaugan 

 

5.2 Kiss and ride. 

Avkjørselen inn til «kiss and ride» er dårlig plassert i forhold til plassering av det nye mulige T-krysset i 

alternativ1. Det fremstår som to forskjøvne T-kryss som ikke har tilstrekkelig avstand mellom seg. I de 

registeringene som vi gjorde var det få som kjørte bil til «kiss and ride» for å sette av passasjerer. Det 

fremstår derfor ikke som noe problem i dag, men kan bli det om bruken tar seg opp. 

 

Vi vil anbefale at en forsøker å begrense mulig bevegelser i området dersom alternativ 1, T-kryss, blir 

valgt. Det er mer enn nok bevegelser i form av buss fra bussholdeplassen (eventuelt også via 

Elbussladestasjonen), til/fra Øvre Sjetnhaugan, til/fra Gamle Okstadbakkan, til/fra «kiss and ride».  

Trafikk fra «kiss and ride» bør ha påbudt høyresving. Det er kort vei til rundkjøringen og vi får vekk en 

venstresving.  

 

For bruk av «kiss and ride» er alternativ 2, en ekstra arm i rundkjøringen, det beste alternativet. 
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6. Vurdering og konklusjon 

 

Vurdering og konklusjon 

Dagens utkjøring fra Øvre Sjetnhaugan er utfordrende på grunn av nærheten til rundkjøringen med 

Østre Rosten samt feltskifte for buss i retning Østre Rosten. Det er foreslått å flytte T-krysset nordover 

for å lette situasjonen. Det er også sett på en alternativ løsning hvor Øvre Sjetnhaugan er koblet direkte 

på rundkjøringen med Østre Rosten. 

 

Å flytte T-krysset mot nord vil gi en enklere og mer oversiktlig situasjon for Øvre Sjetnhaugan, med 

mindre usikkerhet for hvor bilistene fra rundkjøringen skal, da avstanden er økt. Trafikkmengdene og 

hastighetene gjennom krysset vil være det samme, og det vil fremdeles være noe forsinkelse for 

trafikken ut fra Øvre Sjetnhaugan. Til gjengjeld vil ikke løsningen ha noen store konsekvenser for øvrig 

trafikk i området.  

 

En løsning med en fjerde arm i rundkjøringen, alternativ 2, vil påvirke trafikken i området til en viss 

grad. Trafikk fra Gamle Okstadbakkan vil påvirkes av trafikk som kommer inn via den nye armen. Den 

nye armen vil komme inn i rundkjøringen før Gamle Okstadbakkan i rundkjøringen. 

Dersom utformingen av rundkjøringen gir god avvikling i to sirkulasjonsareal vil det være den beste 

løsningen, særlig i morgenrush, for trafikk fra Øvre Sjetnhaugan. Det er viktig med god merking, leding 

og skilting for å utnytte kapasiteten i rundkjøringen. 

Dersom trafikantene ikke utnytter muligheten til sirkulasjon i begge felt vil alternativ 1, T-kryss, fremstå 

som det beste alternativet. 

 

Buss: 

• Skal bussen sikres god fremkommelighet fra Øvre Sjetnhaugan vil beste løsning være en ny arm 

i rundkjøringen, alternativ 2, og sikre en utforming som gir to sirkulasjonsareal i rundkjøringen. 

• Forsinkelse for buss fra Gamle Okstadbakkan til Østre Rosten vil gå noe opp i forhold til dagens 

situasjon for alternativ 2, rundkjøring.  

• Buss fra Østre Rosten vil påvirkes relativ lite av valg av utforming siden det er kollektivfelt frem 

til rundkjøringen. 

 

Avbøtende tiltak alternativ1.  

Dersom alternativ 1 velges må det vurderes å legge til rette for eget høyresvingefelt fra Gamle 

Okstadbakkan til Øvre Sjetnhaugan, og påby kun høyresving ut fra «kiss and ride». 

 

Det er viktig å merke seg at løsningene er påvirket av tilbakeblokkering fra krysset med Ytre Ringveg x 

Kolstadvegen. Som igjen er påvirket av trafikkavviklingen over Bjørndalsbrua. Spesielt i 

ettermiddagstrafikken blokkeres trafikken. 

 


