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1 Bakgrunn

I forbindelse med planlagte endringer i vegsystemet ved Vestby Storsenter er
Rambøll engasjert for å gjøre kapasitetsvurderinger av rundkjøring med
Kirkeveien og Osloveien. Det legges spesiell vekt på å gi god fremkommelighet
for busser, som får endret kjøremønster via rundkjøring med Kirkeveien og
Osloveien i nytt system med stengt bru i Vestbyveien over jernbanen. Rambøll
er forespurt å vise analyseresultater for ulike løsninger i rundkjøringen for
trafikken fra øst. Dagens rundkjøring er vist med ortofoto og vegnavn i Figur 1.

Figur 1: Ortofoto av prosjektområdet (hentet fra kart.finn.no)

Beregninger er utført ved modellering i analyseverktøyet Aimsun.
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2 Metode og trafikkmengder

En kort beskrivelse av modellverktøyet Aimsun er gitt i det følgende.
Beregninger i Aimsun kan gjennomføres med ulike detaljeringsgrader: makro- (minst detaljert), meso-,
og mikroskopisk nivå (mest detaljert). I dette prosjektet er beregninger utført på mikroskopisk nivå.

Mikromodellene er stokastiske; resultater varierer fra beregning til beregning pga. varierende
oppførsel/parametere innenfor egendefinerte rammer. Dette kan sammenlignes med ukevariasjonen
som kan observeres i trafikken (f.eks. ved trafikkregistreringer) på like ukedager. Fordi modellen er
stokastisk må det derfor gjennomføres flere gjentak av hver beregning for å finne et representativt
gjennomsnitt. Resultater er tatt ut med et gjennomsnitt av 10 ulike beregninger.

Oppvarmingstid er inkludert i modellen for å ha trafikk i vegnettet når resultater beregnes.

Det er utført beregninger for 2 timer morgenrush og 2 timer ettermiddagsrush.
Morgenrush: kl. 07:00-09:00
Ettermiddagsrush: kl. 15:00-17:00

Trafikkmengder i modellen er hovedsakelig kalibrert mot registreringer fra 2017. Registreringspunkter
er vist for morgen- og ettermiddagsrush med grønne rundinger i Figur 2. Grønn farge fra Aimsun viser
til god overensstemmelse mellom modellerte og registrerte trafikkmengder i disse punktene.

Figur 2: Registrerte trafikkmengder morgen- og ettermiddagsrush (2017)
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I tillegg til kalibrering mot detektorpasseringer i registreringspunktene er fordelingen av trafikk fra øst i
rundkjøringen med Kirkeveien og Osloveien kontrollert. Tabell 1 viser registrert og modellert trafikk fra
øst med %-fordeling og antall for hver svingebevegelse i rundkjøringen. Registreringer er utført i 2014,
mens modellen er kalibrert for 2017, antatt tilsvarende dagens nivå. Forskjellige mengder i tabellen
mellom registrert og modellert trafikk skyldes forskjellige år, antatt høyere i 2017.

Tabell 1: Registrert og modellert trafikk fra øst inn i rundkjøring med Kirkeveien og Osloveien
Trafikk fra øst inn i rundkjøring med Kirkeveien og Osloveien
Registrert

%-fordeling
Registrert
antall kjt

Modellert
%-fordeling

Modellert
antall kjt

Morgenrush,
kl. 07-09

Høyresving: 46 % 291 53 % 360
Rett frem: 45 % 284 38 % 258
Venstresving: 9 % 54 9 % 64

Ettermiddagsrush,
kl. 15-17

Høyresving: 25 % 317 26 % 398
Rett frem: 61 % 780 57 % 855
Venstresving: 14 % 184 17 % 248

Modellert trafikk fra øst vurderes å stemme godt overens med registrert trafikk.

I beregningen med stengt bru endres trafikkmengdene vesentlig ved at trafikken som i dag bruker brua,
kommer gjennom rundkjøringa Osloveien/Kirkeveien i stedet.

Da blir volumene for morgen og ettermiddag slik:
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ÅDT-kart [kjt/døgn] inkl. %-andel tunge kjøretøy er i tillegg vist i Figur 3, basert på tall fra NVDB.

Figur 3: ÅDT-kart (2018) med tungtrafikkandel

3 Dagens geometri og alternative løsninger

Det er analysert flere ulike løsninger for rundkjøringen med Kirkeveien og Osloveien. Dagens geometri
er vist i Figur 4, etterfulgt av forslag til nye løsninger; høyresvingefelt og filterfelt, med egne figurer og
tilhørende beskrivelser under.



5/18

Figur 4: Rundkjøring Kirkeveien og Osloveien, dagens geometri

Figur 4 viser dagens geometri i rundkjøring med Kirkeveien og Osloveien. Trafikk fra øst har to kjørefelt
inn mot rundkjøringen, og fritt valg ang. feltbruk i det sirkulerende feltet. Pårampen til E6 i nordgående
retning har kun ett kjørefelt (mot nord).

Figur 5: Rundkjøring Kirkeveien og Osloveien, alt. høyresvingefelt

Figur 5 viser alternativ løsning for rundkjøringen med høyresvingefelt i rundkjøringen for trafikk fra øst.
Kjørende som skal til høyre (E6 i nordgående retning) må kjøre i høyre kjørefelt inn mot rundkjøring.
Rett frem og venstresving fra øst må benytte venstre kjørefelt inn mot rundkjøringen.
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Figur 6: Rundkjøring Kirkeveien og Osloveien, alt. filterfelt

Figur 6 viser alternativ løsning for rundkjøringen med filterfelt for høyresving fra øst til E6 i nordgående
retning. Dette gir færre kjøretøy i rundkjøringen da høyresvingende fra øst kjører utenom
rundkjøringen. Dette er ca. 360 kjt i 2 timer morgenrush og 400 kjt i 2 timer ettermiddagsrush i
modellen.

Resultatuttak sammenligner alternative vegløsninger ved rundkjøring med Kirkeveien og Osloveien mot
et referansealternativ. Referansealternativet inkluderer dagens trafikkmengder, og dagens geometri i
rundkjøringen med Kirkeveien og Osloveien. Felles for samtlige alternativer det er tatt ut resultater for
er stengt bru i Vestbyveien, se Figur 7, og utvidet Garderveien foran kryss med Osloveien til to kjørefelt
i vestgående retning, se Figur 8. Referansealternativet er videre omtalt som alt. 0 i dette notatet.
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Figur 7: Fremtidig situasjon, stengt bru over Vestbyveien

Figur 8: Fremtidig situasjon, utvidet til 2 felt i vestgående retning i Garderveien
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4 Resultater

Resultatkapittelet er delt opp i morgen- og ettermiddagsrush. Resultater fra Aimsun-modellen er
hovedsakelig tatt ut med forsinkelse i modellen. Definisjon av forsinkelse i Aimsun: Forsinkelse [sek]
viser antall sekunder lengre, gjennomsnittlig reisetid det tar per kjøretøy å kjøre en strekning ift.
forsinkelsesfri kjøring. OBS: dette gjelder kun kjøring inni modellen, ikke i virtuell kø utenfor.

Det er også sett på forsinkelse for buss fra øst gjennom rundkjøring med Kirkeveien og Osloveien.
Resultater for dette er tatt ut mellom rundkjøring i Kirkeveien med Senterveien i øst og halvveis
gjennom rundkjøring med Osloveien, som vist i Figur 9 (OBS: figuren viser kun med dagens geometri).

Figur 9: Strekning for resultatuttak, buss (160 m)

I tillegg er det gjennomført følsomhetsberegninger for å sjekke robustheten til alternativene.
Følsomhetsberegningene er gjennomført med +5 % flat trafikkvekst i hele modellen.

En kort oppsummering av alternativene er vist i Tabell 2.

Tabell 2: Oppsummering av alternativene

Alt. 0 (referansealternativ)
Dagens geometri og feltbruk i rundkjøring med Kirkeveien og
Osloveien. Stengt bru i Vestbyveien og 2 kjørefelt i Garderveien i
vestgående retning foran kryss med Osloveien.

Alt. høyresvingefelt
Dedikert høyresvingefelt for trafikk fra øst i rundkjøring med
Kirkeveien og Osloveien. Stengt bru i Vestbyveien og 2 kjørefelt i
Garderveien i vestgående retning foran kryss med Osloveien.

Alt. filterfelt
Filterfelt for høyresving fra øst i rundkjøring med Kirkeveien og
Osloveien. Stengt bru i Vestbyveien og 2 kjørefelt i Garderveien i
vestgående retning foran kryss med Osloveien.
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4.1 Morgenrush kl. 07-09
Kapittelet er delt opp i resultatuttak for dagens trafikkmengder, +5 % flat trafikkvekst, og
bussfremkommelighet i egne underkapitler.

4.1.1 Dagens trafikkmengder

Følgende figurer viser gjennomsnittlig forsinkelse [sek] for
de ulike alternativene i morgenrush mellom kl. 07:00-
09:00. Beskrivelse av fargebruken er vist i Figur 10.

Figur 11: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. 0, morgen

Figur 10: Fargebeskrivelse, forsinkelse
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Figur 12: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. høyresvingefelt, morgen

Figur 13: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. filterfelt, morgen

Figur 11 – Figur 13 viser generelt lite forsinkelser i vegnettet ved rundkjøring Kirkeveien/Osloveien for
samtlige alternativer i morgenrush. Forsinkelsesfigurer viser ubetydelige forskjeller i forsinkelse for de
ulike alternative vegløsningene om morgenen.
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4.1.2 Følsomhetsberegninger, morgenrush, +5 %
Følsomhetsberegninger er gjennomført med +5 % flat trafikkvekst i modellen for samtlige alternativer.
Følgende figurer viser gjennomsnittlig forsinkelse [sek] for de ulike alternativene i morgenrush mellom
kl. 07:00-09:00.

Figur 14: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. 0, +5 % trafikk, morgen

Figur 15: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. høyresvingefelt, +5 % trafikk, morgen
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Figur 16: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. filterfelt, +5 % trafikk, morgen

Figurer viser at +5 % flat trafikkvekst gir en merkbar økning i forsinkelse i nordgående Osloveien inn
mot rundkjøring med Kirkeveien. Dette gjelder for samtlige alternativer, og skyldes stor trafikkmengde
over bru i Kirkeveien over E6 fra vest som har forkjørsrett i rundkjøringen foran trafikk i Osloveien i
nordgående retning. Køen i Osloveien avvikles etter rushtopp om morgenen i samtlige alternativ.

4.1.3 Bussfremkommelighet
Figur 17 viser gjennomsnittlig forsinkelse [sek] for busser i vestgående retning i Kirkeveien mellom
rundkjøring med Vestbyveien og rundkjøring med Osloveien i morgenrush. Figuren viser små forskjeller
i bussforsinkelse i alternativene, og generelt lav forsinkelse gjennom denne delen av systemet.

Figur 17: Forsinkelse [sek] for vestg. busser i Kirkeveien, morgen
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4.2 Ettermiddagsrush kl. 15-17
Kapittelet er delt opp i resultatuttak for dagens trafikkmengder, +5 % flat trafikkvekst, og
bussfremkommelighet i egne underkapitler.

4.2.1 Dagens trafikkmengder

Følgende figurer viser gjennomsnittlig forsinkelse [sek] for de
ulike alternativene i ettermiddagsrush mellom kl. 15:00-
17:00. Beskrivelse av fargebruken er vist i Figur 18.

Figur 19: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. 0, ettermiddag

Figur 18: Fargebeskrivelse, forsinkelse
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Figur 20: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. høyresvingefelt, ettermiddag

Figur 21: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. filterfelt, ettermiddag

Alt. 0 (dagens geometri) og alt. filterfelt har lave gjennomsnittlige forsinkelser i vegnettet rundt Vestby
Storsenter. Med filterfelt er avviklingen enda bedre i Kirkeveien i vestgående retning foran
rundkjøringen med Kirkeveien og Osloveien da høyresvingende trafikk kan kjøre utenom rundkjøringen.
Med alt. høyresving (påbudt høyresving i høyre kjørefelt fra øst i rundkjøringen) gir den store
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trafikkmengden som skal rett frem og til venstre (totalt ca. 75 % av trafikken fra øst), store
kødannelser i Kirkeveien som gir tilbakeblokkeringer gjennom rundkjøring med Senterveien, og videre
oppover Vestbyveien. Dette skaper store forsinkelser for hele systemet, og forsinker også busser fra øst
gjennom området.

4.2.2 Følsomhetsberegninger, ettermiddagsrush, +5 %
Følsomhetsberegninger er gjennomført med +5 % flat trafikkvekst i modellen for samtlige alternativer.
Følgende figurer viser gjennomsnittlig forsinkelse [sek] for de ulike alternativene i ettermiddagsrush
mellom kl. 15:00-17:00.

Figur 22: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. 0, +5 % trafikk, ettermiddag
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Figur 23: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. høyresvingefelt, +5 % trafikk, ettermiddag

Figur 24: Gj.sn. forsinkelse [sek], alt. filterfelt, +5 % trafikk, ettermiddag

Følsomhetsberegninger viser samme trend som med dagens trafikkmengder om ettermiddagen for
alternativene: betydelige forsinkelser fra øst med alt. høyresvingefelt som følge av regulering i
Kirkeveien foran rundkjøring med Osloveien. Med alt. 0 (dagens geometri) forplanter forsinkelsene seg
videre bakover i Kirkeveien til Senterveien pga. kødannelse fra rundkjøring med Osloveien og
Kirkeveien. Med filterfelt er avviklingen såpass god at +5 % trafikkvekst ikke gir ytterligere forsinkelser
i Senterveien.
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4.2.3 Bussfremkommelighet
Figur 25 viser gjennomsnittlig forsinkelse [sek] for busser i vestgående retning i Kirkeveien mellom
rundkjøring med Vestbyveien og rundkjøring med Osloveien i ettermiddagsrush.

Figur 25: Forsinkelse [sek] for vestg. busser i Kirkeveien, ettermiddag

Figur 25 viser betydelige forsinkelser for alt. høyresvingefelt i Kirkeveien i vestgående retning om
ettermiddagen. I tillegg til forsinkelser i Kirkeveien er busser forsinket i Vestbyveien før rundkjøring
med Senterveien som ikke vises i Figur 25, se Figur 23. Alt. 0 og alt. filterfelt gir like god
fremkommelighet for busser i vestgående retning, også med +5 % trafikkvekst.

At forsinkelsene med 5% trafikkvekst er mindre enn for dagens trafikkmengde, skyldes at
avviklingsproblemene med høyresvingefelt er så store at en andel av biltrafikken ikke slipper inn i
modellen i Vestbyveien fra nord.



18/18

5 Vurdering og konklusjon

En kort oppsummering av alternativene er vist i Tabell 3.

Tabell 3: Oppsummering av alternativene

Alt. 0 (referansealternativ)
Dagens geometri og feltbruk (høyre felt til høyre og rett fram og
venstre felt til venstre) i rundkjøring med Kirkeveien og Osloveien.
Stengt bru i Vestbyveien og 2 kjørefelt i Garderveien i kryss med
Osloveien.

Alt. høyresvingefelt
Dedikert høyresvingefelt for trafikk fra øst i rundkjøring med
Kirkeveien og Osloveien, venstre felt har rett fram og venstre).
Stengt bru i Vestbyveien og 2 kjørefelt i Garderveien i kryss med
Osloveien.

Alt. filterfelt
Filterfelt for høyresving fra øst forlengelse av busslomme inn mot
rundkjøring med Kirkeveien og Osloveien. Stengt bru i Vestbyveien
og 2 kjørefelt i Garderveien i kryss med Osloveien.

Tabell 1, del 2 fra s. 3

Modellberegningene viser at alternativet med høyresvingefelt med påbudt høyresving i Kirkeveien fra
øst, gir betydelig høyere forsinkelser for både bil og buss om ettermiddagen enn alternativ 0 hvor
kjørefeltbruken er som i dag. Dette skyldes at en stor andel av trafikken skal til venstre etter at brua er
stengt. Sammen med et ikke ubetydelig volum rett fram gir dette lang kø i det venstre kjørefeltet, med
tilbakeblokkeringer gjennom hele Senterveien og videre bakover i Vestbyveien. Vi ser av tallene over, i
kolonnen helt til høyre at trafikk til høyre og rett fram sammen er på nivå med venstresvingende trafikk
alene. Derfor er dagens bruk av kjørefeltene også riktig etter at brua er stengt.

Med alt. 0 og alt. filterfelt er forsinkelsene lave gjennom systemet for både bil og buss. Med filterfelt i
Kirkeveien trenger ikke høyresvingende trafikk å kjøre via rundkjøringen. Det bedrer avviklingen fra øst
og gir mindre trafikk gjennom rundkjøringen slik at annen trafikk får mindre forsinkelser. Bedret
avvikling med filterfelt gjør løsningen mer robust for trafikkvekst enn alt. 0, basert på
følsomhetsberegninger med +5 % flat trafikkvekst i dette notatet.

Rambøll anbefaler å beholde dagens feltbruk, evt. etablere filterfelt for trafikk fra øst i
Kirkeveien. Det frarådes å etablere et høyresvingefelt i dagens høyre kjørefelt, med
tilhørende rett frem og venstresving i venstre kjørefelt.


