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Trafikkvurderinger knyttet til prosjektet rv. 111 Hafslund-Dondern 

1 Innledning 
Dette notatet tar for seg trafikkberegninger i prosjektet rv. 111 Hafslund-Dondern med fokus på 
endringer i trafikkmengder og fremkommelighet som følge av stenging av avkjørsler langs 
strekningen. De sentrale elementene i notatet er beregning av ÅDT, timetrafikk og kapasitet i 
krysset ved Dondern. Det er i tillegg gjort vurderinger knyttet til rundkjøringen ved Hafslund 
skole med tanke på endret oppmerking av kjørebaner fra øst, og virkninger av å stenge Ryes 
vei for trafikk. 

2 Dagens situasjon 

2.1 ÅDT på vegnettet 

Trafikkmengder og prosentvis tungtrafikkandel i vestre del av planområdet er vist i figur 1. Disse 
viser svært høye trafikkmengder på rv. 111. Tall lengst øst langs rv. 111 Hafslunds gate er 
estimert basert på analyser av trafikk på nordsiden av rv. 111, i kapittel 3.3 og 3.4. Dagens 
tellepunkt ligger der det er markert med 22.300 ÅDT med rød pil på figuren. 

 
Figur 1: ÅDT i analyseområdet for stenging av avkjørsler. (kartkilde: kart.finn.no) 
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2.2 Timetrafikk i krysset Dondern 
Som grunnlag for å beregne dagens timetrafikk i rundkjøringen ved Dondern er det benyttet tall 
fra SVV og COWI. Statens vegvesen utførte trafikktellinger av rundkjøringen i januar 2017 i 
morgen- og ettermiddagsrushet. Ut ifra tellingene var de mest trafikkerte tidsperiodene 07:25-
07:50 og 15:45-16:10. COWI har utarbeidet et trafikknotat for området Roligheten i Sarpsborg. I 
det notatet er beregnet kjøremønster for Tors gate i år 2017 vist. Dette baserer seg på 
trafikktelling utført i 2014 i rundkjøringen ved Dondern, og COWIs egne vurderinger. Ved 
beregning av timetrafikk i dette notatet er det lagt til grunn gjennomsnittet av disse to 
datasettene. Figur 2 viser timetrafikk fordelt på inn og ut av hver vegarm (ytterst), og fordelt per 
svingebevegelse inn i krysset. 

I figurer med timetrafikk og kapasitetsberegninger vil det stå E-time i øverste høyre hjørne. 
Dette indikerer at det er den mest trafikkerte timen om ettermiddag som er vist. Det er valgt å 
dimensjonere krysset basert på ettermiddagstrafikken da denne ble talt til ca. 20 % høyere enn 
morgentrafikken.   

  
Figur 2: Timetrafikk i eksisterende kryss ved Dondern basert på tellinger til SVV og COWI.  
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3 Trafikkmessige endringer på vegnettet 

3.1 Forslag til stenging av avkjørsler 

Grunnet etablering av kollektivfelt, sykkelveg med fortau på nordsiden og gang- og sykkelveg på 
sørsiden er det foreslått å stenge avkjørsler med direkte adkomst til rv. 111, vist i figur 3. Dette 
vil påvirke en stor del av boligtrafikken i områdene på nordsiden av rv. 111 Hafslunds gate, 
samt næring med direkte adkomst i Hafslunds gate. 

 
Figur 3: Forslag til stenging av avkjørsler. (kartkilde: kart.finn.no) 

3.2 Boligtrafikk i avkjørsler på nordsiden av rv. 111 Hafslunds gate 

På nordsiden av rv. 111 Hafslunds gate er det to kryss som i dag benyttes av boligtrafikk som 
skal saneres. Dette er Holteveien og Gamle Isevei, vist i figur 4. I tillegg er det trolig noe kjøring 
fra Gamle Isevei og gjennom næringstomtene langs rv. 111 Hafslunds gate. 

Trafikk i Holteveien og Gamle Isevei er anslått basert på statistikk hentet fra 
reisevaneundersøkelse 2013/2014 med utvalg for Sarpsborg/Fredrikstad1 og anslag av hvor 
mange boliger som i dag har kjøring i disse gatene som korteste rute til rv. 111 Hafslunds gate. 
Boligene som er tatt med i denne vurderingen er presentert i figur 5. 

                                                      
1 https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=40480 
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Figur 4: Oversiktskart over gater som får endret trafikkbilde. (kartkilde: kart.finn.no) 

 
Figur 5: Kart over hvilke boliger som det er beregnet nytt kjøremønster på. (kartkilde: kart.finn.no) 
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3.3 Næringstrafikk i avkjørsler på nordsiden av rv. 111 Hafslunds gate 

Det er i dag en rekke mindre og større næringsfasiliteter på nordsiden av rv. 111 Hafslunds 
gate. De som skaper mest trafikk er vist i tabell 1. Det ligger til grunn 85 % bilandel og et 
bilbelegg på 1,2 i beregningene av ÅDT. I tillegg er det lagt inn at hvert besøk gir to turer, én tur 
til og én tur fra bygget. Antall besøkende per virksomhet er basert på erfaringer Sweco har gjort 
i lignende prosjekter og tilgjengelige omsetningstall for bedriftene.  

Ved omfordeling av trafikk er det lagt til grunn at omkring 10 % av trafikken allerede i dag 
benytter Gamle Isevei. Dette gjør at ca. 1.700 ÅDT fra næringstrafikken vil omfordeles på 
vegnettet som følge av stenging av avkjørsler. 

Tabell 1: Trafikkanslag for ulike næringsvirksomheter på nordsiden av rv. 111 Hafslunds gate 

 

3.4 Trafikk i avkjørsel på sørsiden av rv. 111 Hafslunds gate 

På sørsiden av rv. 111 Hafslunds gate er det to avkjørsler, knyttet til bensinstasjon og næring, 
som stenges for å bedre fremkommeligheten langs rv. 111. Dette vil medføre at næring på 
sørsiden av vegen ikke vil ha direkte kobling til rv. 111. I denne analysen er denne trafikken ikke 
omfordelt eller fjernet. Dette begrunnes med at bortfall av denne trafikken vil fanges opp av 
øvrige utbygginger i denne delen av Sarpsborg. 

  

Besøk ÅDT per besøk ÅDT
Nordialog 65 1.42 90
Sushi Delikatesse 100 1.42 140
Thinthan Thaifood 100 1.42 140
CM Styling 30 1.42 40
Esso 750 1.42 1060
Richs bar 200 1.42 280
Dekksenter 80 1.42 110
Sum 1860
Benytter Gamle Isevei 10 % 175
Endring i trafikk 1700
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3.5 Trafikk i Ryes vei  

Det er foreslått å gjøre endringer i kjøremønsteret til og fra Ryes vei, med innføring av forbud 
mot venstresving. Det er derfor utført trafikktellinger for å se på omfanget av dagens trafikk til og 
fra Ryes vei, samt hente- og leveringssonen ved Hafslund skole. Trafikktellingene ble utført 1. 
november 2018 i tidsrommene 07:00-09:00, 11:30-13:30 og 15:00-17:00.  

Trafikktellingene viser at det er omkring 1.000 ÅDT ved inn- og utkjøring i Ryes vei. Det er størst 
skoletrafikk om morgenen, med rundt 100 kjøretøy i perioden 07:00-09:00, hvorav 70-75 
ankommer mellom 08:00-09:00. Av de som benytter sonen for henting og levering er det rundt 
40 % som kommer fra boliggatene og rundt 60 % som ankommer fra rv. 111 Hafslunds gate. 

I ettermiddagstrafikken som vi benytter til kapasitetsberegninger (krysset Dondern har 20% mer 
trafikk om ettermiddagen) er trafikkmengdene som vist i tabell 3. Fra denne ser vi at det er 
anslagsvis 15 kjøretøy fra øst og fire kjøretøy fra Ryes vei, som blir påvirket av forbud mot 
venstresving. I morgentrafikken er de samme tallene 46 og 14 kjøretøy. 

 
Figur 6: Kart over Ryes vei og Hafslund skole. (kartkilde: kart.finn.no) 



   

 

 

7 (22) 
 

NOTAT 
20.11.2018 

 

 

Tabell 2: Trafikkmengder i avkjøringen til Ryes vei om morgenen. Røde tall indikerer største timetrafikk. 

 

Tabell 3: Trafikkmengder i avkjøringen til Ryes vei på ettermiddagen. Røde tall indikerer største 
timetrafikk. 

 
 
Ved forbud mot venstresving til og fra Ryes vei er det antatt endringer i kjøremønster som vist i 
figur 7. Med tanke på ÅDT er det antatt at trafikk til skolen fra øst, og fra skolen mot vest er 
tilnærmet like stor. Dette gjør at ÅDT i rv. 111 Hafslunds gate forblir uendret. I gatenettet sør for 
Hafslund skole vil det bli en økning i ÅDT på anslagsvis 250 (1/4 av trafikken). Dette vil merkes 
mest for beboere i Grinaveien, da denne gata har lavest standard.  
 

Sum
Tidsperiode Lettere Tunge Sum Lettere Tunge Lettere Tunge Sum Lettere Tunge Sum Kryss
07.00-07.15 3 3 1 3 4 2 2 9
07.15-07.30 3 3 3 3 4 4 10
07.30-07.45 4 1 5 2 4 6 6 6 17
07.45-08.00 5 1 6 5 4 9 2 2 17
08.00-08.15 6 6 5 5 10 10 21
08.15-08.30 16 1 17 4 12 16 19 19 52
08.30-08.45 4 4 5 21 1 27 15 15 46
08.45-09.00 5 5 1 6 7 4 4 16
07.45-08.45 31 2 33 14 0 42 1 57 46 0 46 136

Hafslunds gate østHafslunds gate vest Ryes vei
Høyre VenstreHøyre Venstre

Sum
Tidsperiode Lettere Tunge Sum Lettere Tunge Lettere Tunge Sum Lettere Tunge Sum Kryss
15.00-15.15 5 1 6 1 1 5 5 12
15.15-15.30 5 5 1 1 5 1 6 12
15.30-15.45 11 11 2 1 3 6 6 20
15.45-16.00 6 1 7 3 4 7 1 1 15
16.00-16.15 7 7 1 7 8 2 2 17
16.15-16.30 2 2 5 5 1 1 8
16.30-16.45 2 2 1 3 4 0 6
16.45-17.00 5 5 2 2 4 4 11
15.15-16.15 29 1 30 4 0 14 1 19 14 1 15 64

Høyre Venstre Høyre Venstre
Hafslunds gate østHafslunds gate vest Ryes vei
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Figur 7: Kart med endret kjøremønster grunnet forbud mot venstresving. (kartkilde: kart.finn.no) 

3.6 Trafikk i Gamle Isevei 

Det er gjort grove anslag av hvor mye boligtrafikk og næringstrafikk som benytter Gamle Isevei i 
dag. Det er anslått omkring 200 ÅDT lengst vest og 400 ÅDT rett på vestsiden av Tors gate.  
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3.7 Trafikk i Myraveien, sørøst for Dondern 

Det er foreslått at Myraveien skal stenges i nord, vist i figur 8. Dette medfører at trafikk må kjøre 
ut Haralds gate eller kjøre Myraveien sørover og ut i fv. 118 Skjebergveien ved Torvaldslyst. For 
utkjøring kan også Snoktinnveien også benyttes. Basert på kartstudie og kjørevegvalg i google 
maps, er det anslått at omtrent 37 boliger benytter Myraveien som utkjøring i dag. 

 
Figur 8: Kart over Myraveien. (kartkilde: kart.finn.no) 
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3.8 Endring av trafikkbildet i Rolighetsveien og Furuveien 
Ifølge NVDB har Rolighetsveien en ÅDT på 700 i dag og det er dette tallet som ligger til grunn 
for beregningene i dette avsnittet. Stenging av Holteveien vil medføre endringer i 
kjøremønsteret og endringene i ÅDT er illustrert i figur 9. Det antas at trafikken som i dag kjører 
ut Holteveien i fremtiden vil kjøre ut Furuveien.  

I denne vurderingen er det sett på trafikken fra Holteveien, Gangveien, Skogveien og Rynnings 
vei. Det antas at trafikkmengden i disse gatene er relativt proporsjonale, og at de fire gatene til 
sammen har 700 ÅDT som blir omfordelt, vist med 175 ÅDT i figur. Det er for enkelthets skyld 
antatt at all trafikk i disse boliggatene kjører ut Holteveien i dagens situasjon. Det antas at trafikk 
øst for disse, som også benytter Holteveien i dagens situasjon, veies opp av at trafikk i de 
analyserte gatene delvis bruker Furuveien i stedet for Holteveien. I Furuveien er det antatt at 
trafikken vil øke med omkring 700 ÅDT. 

 
Figur 9: Endring av trafikkmengder i Rolighetsveien som følge av stenging av Holteveien. Tall på 175 ÅDT 
i figuren er lik som i dagens situasjon (kartkilde: kart.finn.no) 
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4 Trafikk i fremtidig situasjon 

4.1 0-vekst i personbiltrafikk 

I NTP 2018-2019 (kap 8.2.1) står det at «for å tilrettelegge for et godt tjenestetilbud og gunstige 
rammebetingelser for næringslivet utelates gjennomgangstrafikk».  

Rv. 111 mellom Hafslund og Dondern er en veg som i stor grad tar seg av lokaltrafikk fra ytre 
deler av Sarpsborg kommune og inn til sentrum. Det vurderes at andelen gjennomgangstrafikk 
på rv. 111/rv. 22, altså veglenken som knytter E18 og E6 sammen, er liten. Trafikken på rv. 111 
og rv. 22 er i hovedsak lokaltrafikk rundt henholdsvis Sarpsborg, Rakkestad og Mysen og 
mellom disse stedene.  

Det er dermed en liten andel trafikk som vi i henhold til NTP kan tenke oss at får en planlagt 
vekst og det vil ikke ha noe å si for de vegløsningene vi velger.  

Når det gjelder nullvekstmålet så vil det gjelde for det tilstøtende vegnettet som f.eks. fv. 118 inn 
mot Sarpsborg sentrum. 
 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført en nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU) 
for å kartlegge det norske folks reisevaner. De har utarbeidet en egen rapport basert på denne 
som beskriver transportressursene og reiseaktiviteten i Sarpsborg og Fredrikstad. 
Reisemiddelfordelingen for Sarpsborg kommune i 2013/14 er presentert i tabell 4. 
Sammenligner en reisemiddelfordeling i Sarpsborg med Fredrikstad, eller for hele landet, ser en 
at andelen som velger bil er relativt høy, vist i figur 11. Dette gir tro på at det er mulig å nå 0-
vekstmålet for personbiltrafikk, selv med flere bosatte. For å nå dette målet, kreves det at 
konkurranseforholdet mellom bil og øvrige transportmidler forskyves i retning bærekraftige 
transportmidler. 
Når det gjelder næringstrafikk, er det lagt til grunn 10 % vekst i trafikknivået for å ta høyde for 
vekst i næringstrafikk. 

Tabell 4: Reisemiddelfordeling i Sarpsborg (TØI, 2015). 

Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektiv MC/annet 

12 % 3 % 66 % 12 % 6 % 1 % 
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Figur 10: Reisemiddelfordeling for Sarpsborg og Fredrikstad (kilde: 
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=40480) 

4.2 Trafikk på vegnettet uten trafikkvekst 

I kartet under presenteres trafikk på vegnettet etter stenging av avkjørsler langs rv. 111. Det er 
størst trafikkvekst i Tors gate med en økning på 2.700 ÅDT, 1.400 ÅDT i Gamle Isevei i øst, og 
1.700 ÅDT i østre del av rv. 111 Hafslunds gate.  På fv. 118 Skjebergveien vil det bli en 
trafikkvekst på 100 ÅDT som følge av stenging av Myraveien. 

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=40480
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Figur 11: Trafikk etter stenging av avkjørsler. (kartkilde: kart.finn.no) 

I figur 12 er beregnet timetrafikk i rundkjøring ved Dondern vist. Trafikktallene er fordelt per 
svingebevegelse eksemplifisert i rv. 111 Hafslunds gate og fv. 118 Skjebergveien. Det er kun 
langs rv. 111 Hafslunds gate det er beregnet med u-sving, grunnet forbud mot venstresving i 
Ryes vei. 

  
Figur 12: Timetrafikk for ettermiddagstimen i rundkjøring ved Dondern i år 2018 

4.3 Trafikk på vegnettet med 10 % trafikkvekst 

I kartet under er trafikk på vegnettet beregnet med 10 % trafikkøkning som følge av antatt vekst 
i næringstrafikken frem til år 2038. I figur 14 er beregnet timetrafikk i rundkjøring ved Dondern 
vist. 
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Figur 13: Trafikk etter stenging av avkjørsler og 10 % vekst i trafikken. (kartkilde: kart.finn.no) 

 
Figur 14: Timetrafikk for ettermiddagstimen med 10 % trafikkvekst frem til år 2038 

 

5 Utforming av rundkjøring  
Ifølge håndbok N100 bør det kun være ett felt i tilfarten der gående og syklende krysser i plan. 
Basert på trafikkmengder og kapasitetsberegninger i kapittel 6, bør det likevel sterkt vurderes to 
felt i tilfartene. For å sikre gangkryssingene mest mulig bør gangfelt være opphøyd. Figur 15 
viser hvilken utforming av rundkjøringen som er lagt inn i SIDRA-beregningene.  
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Lengden på svingefeltene bør være 30 meter i tilfartene med svingefelt. Dette er tilstrekkelig 
dersom det ikke anlegges rabatt, se eksempel fra Ryen, Oslo i figur 16. 

 
Figur 15: Skisse av forslag til utforming av rundkjøring på Dondern, utarbeidet i SIDRA 7.0. 



    

 

 

16 (22) 
 
NOTAT 
20.11.2018 

 

 

 
Figur 16: Flyfoto av en løsning med rabatt mellom kollektivfelt og øvrig kjørefelt, hentet fra Ryen i Oslo. 
(kilde: kart.finn.no)  
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6 Kapasitetsberegninger av kryss 
Det er valgt å gjennomføre kapasitetsberegninger for den dimensjonerende timetrafikken. 
Basert på beregninger utført av COWI for prosjektet Roligheten i Sarpsborg, er dette tidsrommet 
klokka 15:00-16:00 i rundkjøringen ved Dondern. 

Kapasitetsberegninger har blitt utført med programmet SIDRA Intersection 8 utviklet av SIDRA 
Solutions. Det er først gjort en beregning for dagens situasjon i ettermiddagsrushet, og deretter 
en beregning for samme periode i en fremtidig situasjon med en forventet trafikkvekst på 10 %.  

Tabell 5 viser ulike belastningsgrader i kryss med tilhørende fargekoder og beskrivelser av 
trafikkflyten. Belastningsgrad angir forholdet mellom hvor mye trafikk det er i krysset og hvor 
mye krysset har kapasitet til å kunne ta unna. Dersom belastningsgraden er under 0,85 for en 
rundkjøring, regnes krysset for å ha god nok kapasitet til å kunne ta unna trafikkmengdene.  

Kvaliteten av kapasitetsberegningene er avhengig av at inndata til trafikkmengder hentet fra 
SVV og COWI har god kvalitet. Dersom trafikken er vesentlig høyere enn dette, vil det være 
nyttig å se på følsomhetsberegning utført i kapittel 6.3. 

Tabell 5: Forklaringstabell for farger (kolonne 1) og belastningsgrader (kolonne 2) 

 

 
Figur 17: Forklaring av tall i figurer for kapasitetsberegninger 

  

0-0,6 Svært god trafikkflyt
0,6-0,7 God trafikkflyt
0,7-0,8 Tilfredstillende trafikkflyt
0,8-0,9 Høy trafikkbelastning
0,9-1,0 Svært høy trafikkbelastning
1,0-1+ Overbelastning i vegarm
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6.1 Rundkjøring ved Dondern med dagens trafikkmengder 

I figur 18 er kapasitetsberegning for ny rundkjøring på Dondern med dagens trafikkmengder. 
Det innebærer omlegging av trafikk som følge av stenging av avkjørsler langs rv.111 og forbud 
mot venstresving til og fra Ryes vei. 

 
Figur 18: Kapasitetsberegninger av ny rundkjøring på Dondern i ettermiddagstrafikken 

6.2 Rundkjøring ved Dondern med 10 % økning i trafikken 

I figur 19 er resultater fra kapasitetsberegninger som følge av økning av trafikken presentert. 
Dette viser at krysset vil håndtere en 10 % trafikkvekst, men at det i rv. 111 Hafslunds gate og 
fv. 118 Skjebergveien blir høy trafikkbelastning. 

 
Figur 19: Kapasitetsberegninger av ny rundkjøring på Dondern i ettermiddagstrafikken med 10 % 
trafikkøkning 

147 304 Dondern
109 27 11 E-time år 2018

Tors gate 0.30
11 sek
14 m Iseveien

106 0.64
441 10 sek

808 94 46 m 640
1166 4 0.72 867

159 6 sek
741 59 m
262 0.59

Hafslunds gate 20 sek
43 m Skjebergveien
255 40 115

383 409

161 335 Dondern
119 30 12 E-time år 2038 + 10%

Tors gate 0.38
13 sek
19 m Iseveien

116 0.73
485 12 sek

889 103 64 m 704
1283 4 0.81 953

175 7 sek
815 81 m
289 0.80

Hafslunds gate 36 sek
83 m Skjebergveien
280 44 126

421 450
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6.3 Følsomhetsberegning ved trafikkvekst etter prognoser for Østfold 

Dersom en legger prognoser utarbeidet av Vegdirektoratet til grunn for trafikkvekst, vil en få ca. 
20 % trafikkvekst frem til år 2038. Dette utgjør en tungtrafikkandel på omtrent 8-9 %. I figur 20 
er resultater fra kapasitetsberegninger vist. Dette viser at krysset blir overbelastet i rv. 111 
Hafslunds gate og fv. 118 Skjebergveien ved 20 % trafikkvekst. 

 
Figur 20: Kapasitetsberegninger av ny rundkjøring på Dondern i ettermiddagstrafikken med 20 % 
prognosert trafikkvekst 

  

176 365 Dondern
130 33 13 E-time år 2038 + 20%

Tors gate 0.46
16 sek
25 m Iseveien

127 0.79
529 14 sek

969 112 82 m 768
1400 5 1.03 1040

191 41 sek
889 450 m
315 1.14

Hafslunds gate 150 s
345 m Skjebergveien
306 48 138

460 491
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6.4 Følsomhetsanalyse ved stenging av avkjørsel til Ryes vei 

Dersom Ryes vei blir stengt for biltrafikk vil det føre til endringer i kjøremønsteret for om lag 
1000 ÅDT. Vi har sett at forbud mot venstresving inn og ut av Ryes vei fører til flere tilfeller av u-
sving i både rundkjøringen ved Hafslund skole og ved Dondern. Dersom Ryes vei stenges vil 
det føre til at den søndre armen i rundkjøringen ved Hafslund skole (Baneveien) benyttes i 
større grad. Det vil også føre til at noe av trafikken til og fra områdene i øst benytter innkjøring 
fra fv. 118 Skjebergveien og via boliggater sør for skolen, vist i figur 21. 

Rundkjøringen ved Hafslund skole vil få mindre trafikkbelastning som følge av innkjøring i 
Baneveien, men mer trafikkbelastning som følge av utkjøring. Dette begrunnes i at innkjøring i 
Baneveien gir færre svingebevegelser i rundkjøringen enn innkjøring via rv. 111 Hafslunds gate. 
På en annen side vil utkjøring i Baneveien gjøre at trafikken svinger mer i rundkjøringen for å nå 
sitt mål. I tillegg vil det bli en avlastning som følge av at flere velger innkjøring via boliggater 
sørøst for skolen. Når vi i tillegg vet at ÅDT er antatt å være 800 etter at forbud mot 
venstresving innføres, vil det i sum være trygt å si at kapasiteten i rundkjøring ved Hafslund 
skole vil være tilnærmet lik som ved stenging av Ryes vei. 

I rundkjøringen ved Dondern vil de samme betingelsene gjelde, men her blir avlastningen som 
følge av kjøring via boliggatene sørøst for skolen mer betydelig. Med bakgrunn i disse 
vurderingene antas det at kryssene vil ha tilnærmet lik kapasitet som uten stenging av Ryes vei. 
En kan i tillegg forvente at antall barn som blir kjørt til skolen vil reduseres noe, da det vil ta 
lengre tid å kjøre via skolen. 

 
Figur 21: Kart for å illustrere nye innkjøringer 
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6.5 Rundkjøring ved Hafslund skole 

Det er tidligere gjort kapasitetsberegninger av rundkjøringen ved Hafslund skole. Grunnet at vi 
ikke kjenner kvaliteten på telledata har vi valgt å ikke vise beregninger, men kun beskrive med 
tekst.  

Kapasitetsberegninger viser at det er overbelastning fra trafikk fra øst inn mot rundkjøring, og 
høy trafikkbelastning fra vest. Basert på bredder på kjørebanen er det foreslått å merke opp et 
25 meter langt svingefelt i østre vegarm, vist i figur 22. Dette vil bedre trafikkavviklingen 
sammenlignet med dagens situasjon. Beregninger i SIDRA viser fortsatt overbelastning, men en 
tydelig bedring. 

 
Figur 22: Forslag til oppmerking av svingefelt ved rv. 111 Hafslunds gate   
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7 Drøfting av andre tema 

7.1 Kollektivfelt sør og øst for rundkjøring på Dondern 

Det er et ønske om å etablere kollektivfelt på inngående trafikk på sørsiden og østsiden av 
Dondern, dvs. fv. 118 Skjebergveien og rv. 111 Iseveien. Basert på kapasitetsberegninger av 
krysset vil det i fremtiden bli noe mer forsinkelse i disse vegarmene, spesielt i Skjebergveien. 
Dersom trafikkmønsteret endrer seg, eller en får en større trafikkvekst enn ventet vil verdien av 
kollektivfelt øke. 

Det er lagt til grunn at kollektivfeltet går over i et høyresvingefelt inn mot rundkjøringen. Dette vil 
bedre fremkommeligheten i krysset, og det anses at økt kapasitet i rundkjøring vil komme 
bussen til gode ved kortere strekning med bilkø inn mot krysset. I fv. 118 Skjebergveien er det 
foreslått at kollektivfeltet blir om lag 100 meter. I rv. 111 Iseveien er det foreslått et 250 meter 
langt kollektivfelt. 

7.2 Endret trafikk i Brusemyrveien 

Basert på kapasitetsberegning av rundkjøring ved Dondern vil det ikke blir vesentlig forsinkelse 
for trafikk fra Tors gate. Dette gjør at vi ikke venter økning i trafikk i Brusemyrveien som følge av 
tiltaket. 

7.3 Kapasitet i morgenrushet 

Trafikktall fra Statens vegvesen sine trafikktellinger viser at ettermiddagstrafikken i Dondern-
krysset er om lag 15 % høyere enn i morgenrushet. Dette er i tråd med erfaringer fra andre 
lignende gater. Det anses derfor godt nok å kun beregne trafikken for ettermiddagsrushet, da 
det ikke er noen spesielle forhold med stor andel venstresving om morgenen. 
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