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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Kommunen er i ferd med å gjennomføre sentrumsplanen. Blant annet skal de rive brua over
jernbanen i sentrum for å bygge ny, og denne skal være borte i ca 1,5 år. I tillegg skal
Sentrumsvegen stenges for utbedring i flere etapper. Avbøtende tiltak i perioden hvor
bruforbindelsen mangler sentrumsvegen bygges om er:

- En andel av parkeringsplassene i sentrum flyttes opp til Vestby videregående skole.
- Busstilbudet legges om slik at alle busser flyttes fra Vestby stasjon på sørsida av sporet til

Støttumkroken på nordsida av sporet.

Det er ønskelig å se på de trafikale konsekvensene dette får, og hvilke tiltak som kan bidra til å
avhjelpe situasjonen mhp kapasitet, trafikksikkerhet og tilbud til gående og syklende i
anleggsperioden.

1.2 Om Rapporten

Denne rapporten tar for seg trafikale konsekvenser ved stenging av jernbanebrua.

Kapasitetsberegninger gjennomføres med trafikkberegningsmodellen Aimsun for situasjon med
stengt bru og forslag til tiltak for å avhjelpe manglende kapasitet i dagens vegnett beregnes.

Til slutt gjøres en trafikksikkerhetsvurdering av tilbudet til gående og syklende i perioden med
stengt bru.

1.3 Metode
Det er benyttet Aimsun NEXT versjon 8.2.3. I Aimsun kan beregninger utføres på mikro- (mest
detaljert), meso- og makroskopisk (minst detaljert) nivå. Det er gjennomført beregninger på
mikroskopisk nivå i dette prosjektet. Det innebærer at adferden til hvert enkelt kjøretøy er
modellert. Hvert kjøretøy tildeles et sett med adferdsegenskaper, for eksempel feltskifte, og
hvordan kjøretøyene forholder seg til kjøretøyene foran (Car-following) osv.

Mikromodeller er stokastiske. Dette innebærer at resultatene vil variere fra beregning til
beregning. Dette kan sammenlignes med den variasjonen som kan observeres ved
sammenligning av trafikkregistreringer fra samme ukedag i ulike uker. Fordi modellen er
stokastisk må det gjennomføres flere gjentak av hver beregning for et representativt
gjennomsnitt. Resultatene er basert på et gjennomsnitt av 10 beregninger i dette prosjektet.

Det er inkludert en oppvarmingstid i modellen, som gjør at det er trafikk i vegnettet når
beregningene starter.

Modellberegningene er gjennomført i Aimsun. Det er tatt utgangspunkt i modell etablert av
Rambøll i 2014, som er kalibrert på nytt i 2018 av Multiconsult. Modellen ble da kalibrert baser på
oppdaterte tellinger. Se Trafikkanalyse – Kommuneplan for Vestby kommune, Multiconsult
04.01.2019.

Det er gjennomført ny kontroll av trafikkmengder opp mot tellepunkt med trafikk for 2019 (8.02-
14.02), og en kontroll mot samme tellepunkt for 2018 (september). Trafikktallene i modellen
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stemmer godt overens med den trafikken som lå inne i mottatt modell. Det var kun behov for å
øke trafikken fra E6 sør til E6 nord.

Modell kalibrert av Multiconsult ble kalibrert i Aimsun versjon 8.0.7. I dette oppdraget er Aimsun
versjon 8.2.3 benyttet, noe som gir litt andre resultater for dagens situasjon, særlig i forbindelse
med rundkjøringer som har blitt oppdatert i nyere versjoner av programmet. Det er derfor
gjennomført noen justeringer av modell og parametere for å oppnå beregnet trafikk som
samsvarer med beregningene gjennomført av Multiconsult i 2018.
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2. DAGENS SITUASJON

Dagens trafikksituasjon beskrives ved hjelp av dagens vegnett før riving av bru og med
trafikkmengder fra Statens vegvesen (NVDB) for 2018.

2.1 Døgntrafikk

Figur 1 Gjennomsnittlig døgntrafikk 2018, kjt/d, tungtrafikkandel i %
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2.2 Kollektiv

Dagens rutetilbud i Vestby er vist i Figur 2. I tillegg går det skoleruter.

Figur 2 Rutekart buss Follo
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2.3 Gående og syklende

Figur 3 Tilbud til gående og syklende 2018

Det er et sammenhengende tilbud til gående og syklende i dag før brua rives. Utfordringene ved
riving av bru er universell utforming av alternativt tilbud ved jernbanestasjonen. Her er det en
gangbru med trapp. I tillegg er tilbudet til syklende nord/sør en utfordring ved stengt bru.



Rambøll - Vestby sentrum

7/35

2.4 Trafikkulykker

Figur 4 Trafikkulykker 2014-2018, NVDB

I Statens vegvesen sitt ulykkesregister er politirapporterte personskadeulykker registrert. I
figuren er det vist ulykker fra de fem siste årene. I forhold til vurderingene av omkjøringsrute for
jernbanebrua er det særlig de to ulykkene i krysset Garderveien/Osloveien som er interessante.
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2.5 Aimsunberegninger av dagens situasjon

I dette kapitlet viser vi resultatene fra rekalibrering av trafikkmodellen for dagens trafikksituasjon
med trafikktellinger fra september 2018 og februar 2019.

2.5.1 Om modellen

Mottatt modell fra Multiconsult er rekalibrert på timenivå. I morgenrush er det kun trafikk fra E6
sør til nord som er justert. I ettermiddagsrush er samme strøm justert opp, i tillegg til en liten
økning fra E6 sør til Vestby senter. Trafikkmengder er sammenlignet med tellinger fra 8. -14
februar 2019, og september 2018, fra Statens vegvesen sine tellepunkt i figuren under:

Figur 5 Tellepunkt nivå 1 i og nær planområdet (Kilde: NVDB), figur fra Multiconsult

* Tellepunkt 200228 ligger ca. 7 km sør for Vestbykrysset, men det er ingen av/på-ramper langs strekningen mellom
tellepunktet og krysset.

Modellens samsvar med trafikktellingene er vist i Figur 6.
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Modellens samsvar kl 07-09 Modellens samsvar kl 15-17

Figur 6 Beregnet GEH i tellepunkt morgen og ettermiddag etter kalibrering

Ettersom modellen beregnes i en nyere versjon i verktøyet, er det behov for å endre enkelte
parametere for å oppnå samsvar i forsinkelse i vegnettet sammenlignet med tidligere
beregninger. Vi har også sammenlignet med «typisk trafikk» fra Google Maps. Følgende
justeringer er gjort:

- Justert global reaksjonstid fra standard 0,8 s til 1 s
- Spissing av rush for 30 min-intervaller
- Øke akseptable tidsluker fra avrampe fra E6 fra nord inn mot rundkjøring på vestsiden av

Vestbykrysset og for venstresvingende fra Garderveien til Osloveien med 0,5 s
- Justering av feltbruk i rundkjøringer med flere felt
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2.6 Resultater

Resultater fra kapasitetsberegningene i Aimsun som presenteres er volum, forsinkelse, hastighet
og tetthet.

Volum oppgis som total trafikkmengde for to timer i morgen- og ettermiddagsrush.

Forsinkelse presenteres som gjennomsnittlig forsinkelse i sekund per kjøretøy per veglenke over
hele beregningsperiodene i morgen- og ettermiddagsrush.

Hastighet presenteres som gjennomsnittlig hastighet (km/t) for alle kjøretøy per veglenke over
hver beregningsperiode (2t) i morgen- og ettermiddagsrush.

Tetthet viser hvor mange kjøretøy per
kilometer per kjørefelt som befinner seg
på lenkene; kjt/km per kjørefelt. Ved høy
tetthet, er hastigheten lav da kjøretøy
kjører tett. Ved lav tetthet er det god flyt.
Figur 7 viser typisk sammenheng mellom
tetthet og fart, med fargeoppdeling i
samsvar med rapportens tetthetsfigurer.
Samsvarende servicenivå (Level of
Service LOS) fra HCM 1994 er også vist i
figuren. Grønne lenker representerer LOS
A og B, og gult representerer LOS C og D.

Figur 7: Hastighet-Tetthets-diagram med typiske verdier
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2.6.1 Volum
Modellerte trafikkvolum for to timer morgen- og ettermiddagsrush er vist i Figur 8 og Figur 9.

Figur 8 Trafikkvolum, to timer morgen, dagens situasjon

1600 kjt passerer over jernbanebrua i løpet av to timer om morgenen. Trafikken over
jernbanebrua er større enn trafikken på Osloveien sør for jernbanen.
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Figur 9 Trafikkvolum, to timer ettermiddag, dagens situasjon

1900 kjøretøy passerer over jernbanebrua i løpet av to timer om ettermiddagen.  Trafikken over
jernbanebrua er større enn trafikken på Osloveien sør for jernbanen.
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2.6.2 Forsinkelse
Gjennomsnittlig forsinkelse (sekunder per kjøretøy per veglenke) er vist i morgenrush i Figur 10
og ettermiddag i Figur 11.

Beregningene viser god avvikling i hele morgenrushet, med noe forsinkelse inn mot rundkjøringen
på østsiden av Vestbykrysset fra Osloveien. Sammenlignet med «typisk trafikk» fra Google Maps
burde det vært noe større forsinkelse i avrampen fra E6 enn beregnet. Dette skyldes
sannsynligvis lokale forhold med stigning og siktforhold, som modellen ikke klarer å gjenskape.

Figur 10 Gjennomsnittlig forsinkelse, sek per kjt, i vegnettet morgenrush, dagens situasjon

Det er små forsinkelser i kryss mellom Garderveien og Osloveien om morgenen i dagens
situasjon.
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Beregningene for ettermiddagsrush viser også god avvikling i vegnettet, men noe større
forsinkelser inn mot rundkjøringen på vestsiden av Vestbykrysset fra øst og fra sør.

Figur 11 Gjennomsnittlig forsinkelse, sek per kjt, ettermiddagsrush, dagens situasjon

Modellen har samme svakhet som morgenrush for avrampen fra E6. Generelt er avvikling i
rundkjøringer i Aimsun bedre enn i realiteten. Modellen gjenskaper heller ikke forsinkelsene som
er langs Garderveien gjennom Vestby sentrum. Det er sannsynligvis på grunn av at det er mer
som skjer i sentrum med avkjørsler til parkering, gående i gangfelt osv. som modellen ikke tar
hensyn til.

Det er også usikkerhet knyttet til trafikkmengdene gjennom hele modellen, da tilgjengelige
tellepunkt kun dekker deler av modellen.
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2.6.3 Hastighet
Gjennomsnittlig hastighet for vegnettet i morgen- og ettermiddagsrush er vist i Figur 12 og Figur
13. Hastighetene i morgenrush ligger stor sett over 30 km/t, med unntak av inn mot kryss for
strekninger med vikeplikt.

Figur 12 Gjennomsnittlig hastighet morgenrush, dagens situasjon
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I ettermiddagsrush er situasjonen stort sett den samme som i morgenrush, med lavere hastighet
inn mot kryss enn skiltet fartsgrense.

Figur 13 Gjennomsnittlig hastighet i ettermiddagsrush, dagens situasjon
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2.6.4 Tetthet
Beregningene for tetthet er gjort med 5-minutts oppløsning. Beregnet gjennomsnittlig tetthet for
morgenrush viser lave verdier, og liten sannsynlighet for kødannelser. Det er hentet ut
tetthetsplott for morgenrush kl. 08:00. Her ser vi kødannelser inn til rundkjøringen på vestsiden
av Vestbykrysset og noe i Kirkeveien inn mot rundkjøringen på østsiden, samt kø i Garderveien
inn mot Osloveien. Det er også kø inn til rundkjøringene på hver side av Jernbanebrua.

Figur 14 Tetthet morgen (kjt/km), kl 08:00, dagens situasjon
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I ettermiddagsrush ser vi at det er kødannelser i Kirkeveien mot vest, som forplanter seg opp
Senterveien. Øvrig er det noe kødannelser inn mot rundkjøringen på vestsiden av Vestbykrysset
og i Garderveien inn mot Osloveien. Det er også tendens til kø inn til rundkjøringene på hver side
av Jernbanebrua.

Figur 15 Tetthet ettermiddag (kjt/km), kl16:05, dagens situasjon
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3. FREMTIDIG SITUASJON VED STENGT BRU

Kommunen er i ferd med å gjennomføre sentrumsplanen. Blant annet skal jernbanebrua rives, og
ha en byggetid på 1,5 år. I tillegg skal Sentrumsvegen stenges for utbedring i flere etapper. En
del parkeringsplasser skal også flyttes ut av sentrum og opp til Vestby videregående skole.
Kommunen har stort behov for å finne ut hvilke trafikale konsekvenser dette får, og hvilke tiltak
som kan bidra til å avhjelpe situasjonen.

Figur 16 Plan for omregulering av trafikken i sentrumsvegnettet

3.1 Kjøremønster

Figur 17 Kjøremønster i byggeperioden
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3.2 Kollektivsystem i byggeperioden

Bussene går fra nordsiden av jernbanen i byggeperioden. Med det oppnår de kortere kjøreveg og
mindre usikkerhet i fremkommelighet enn om de hadde kjørt omvegen om Garderveien sør til
Vestby stasjon.

3.3 Gående og syklende

I byggeperioden stenges gang- og sykkeltilbudet på Jernbanebrua. Avbøtende tiltak er:

- Midlertidig bru over jernbanen mellom Jernbanebrua og stasjonen som kan benyttes av
gående og syklende og som har stigningsforhold tilpasset universell utforming (1:15).

- Gang- og sykkelveg over jordet nord for COOP Extra mellom Garderveien og Osloveien.
Fortau langs Osloveien over jernbanen og gang- og sykkelveg fram til eksisterende gang-
og sykkelveg langs Kirkeveien. Fortauet i Garderveien på brua over jernbanen er mindre
enn 2m bredt. Kjørebanen er ca 6.5m bred. Tilbudet vil kreve smidighet og årvåkenhet
når gående og syklende skal bruke dette sammen. Slik tilbudet ligger vil det primært
være et tilbud til syklende ettersom det vil være kortere forbindelse for gående over
Bailybrua for de fleste relasjoner.

- Nytt gangfelt over Garderveien langs anleggsgjerdet nord for anleggsområdet.
- Nytt gangfelt over Gardervegen nord for COOP Extra.

Figur 18 Foreslått gangmønster ved stengt bru

De avbøtende tiltakene i gang- og sykkelvegnettet opprettholder trygge gang- og sykkellenker og
de opprettholder tilgjengelighet til busstilbudet som er flyttet til nordsiden av jernbanestasjonen.
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4. KAPASITETSBEREGNINGER FREMTIDIG SITUASJON

Krysset Osloveien/Garderveien er det som vil være mest kritisk kapasitetsmessig med stengt bru.
Stenging av Sentrumsveien og flytting av parkeringsplasser, vil ikke endre situasjonen i krysset.
Beregninger for fremtidig situasjon gjøres kun for stengt bru.

4.1 Resultater stengt bru
Resultater som presenteres er volum, forsinkelse, og tetthet.

4.1.1 Volum
Volume for morgenrush etter brua er stengt og trafikken er flyttet til Osloveien, er vist i Figur 19.

Figur 19 Volum to timer morgen, stengt bru
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Figur 20 Volum to timer ettermiddag, stengt bru
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4.1.2 Forsinkelse
Beregningene viser økte forsinkelser i begge retninger langs Osloveien og langs Garderveien ut
mot Osloveien. Også noe økt forsinkelse for trafikk i Kirkeveien, selv om trafikkmengden her
reduseres, fordi de må vike for større trafikk i rundkjøringen.

Figur 21 Gjennomsnittlig forsinkelse morgenrush, stengt bru, sek/kjt

I ettermiddagsrushet er det økte forsinkelser i alle retninger inn mot rundkjøringen på østsiden av
Vestbykrysset og i Garderveien ut mot Osloveien. Det ser likevel ikke ut til å gi store
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konsekvenser for trafikken i tilstøtende kryss. Det oppstår svært store forsinkelser i det
vikepliktregulerte krysset i Garderveien fra sør.

Figur 22 Gjennomsnittlig forsinkelse ettermiddag, stengt bru

For å se hvordan avviklingen langs strekningen i Garderveien utvikler seg i ettermiddagsrushet, er
det hentet ut forsinkelsesplott på 15-min. intervaller i perioden 15:30-16:45. Resultatet er vist i
Figur 23. Vi ser at det er en gradvis oppbygging av trafikk og forsinkelser i Garderveien fram til
16:00 som deretter avtar etter 16:00. Det er fare for kø tilbake til og forbi Sentrumsveien.
Kontroll av visuell simulering viser at maks-køen strekker seg nesten til Sentrumsveien.
Forsinkelsen i Sentrumsveien skyldes vikeplikt ut mot Garderveien.
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Figur 23 Forsinkelse per 15-min. intervall ettermiddag, stengt bru
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4.1.3 Tetthet
Forsinkelsesplottene viste økte forsinkelser i Garderveien ut mot Osloveien. Vi ser ut fra
tetthetsplott at det er kødannelser som strekker seg gjennom krysset med Garderveien fra sør,
men ser ikke ut til å strekke seg tilbake til krysset med Sentrumsveien.  Det er ingen fare for kø i
Osloveien tilbake til krysset med Garderveien.

Figur 24 Tetthet 07:50, stengt bru
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I ettermiddagsrushet er kødannelsene i Garderveien fra sør og inn mot Osloveien økt. Sett
sammen med forsinkelsesresultatet, strekker ikke køen seg forbi krysset med Sentrumsveien.
Køsituasjonen i Kirkeveien inn mot rundkjøringen på østsiden av Vestbykrysset er også forsterket,
og påvirker fremkommeligheten langs Senterveien i noen grad. Det er ingen fare for kø i
Osloveien tilbake til krysset med Garderveien.

Figur 25 Tetthet 16:00, stengt bru



Rambøll - Vestby sentrum

28/35

4.2 Foreslåtte tiltak

Beregningene for fremtidig situasjon viser at det er krysset Garderveien/Osloveien som blir kritisk
i systemet med stengt bru. Venstresvingene i dette krysset er svært vanskelig, særlig ut mot
Osloveien på grunn av høy hastighet på hovedvegen. Venstresvingen fra nord har i dag eget
venstresvingefelt og er i stor grad ivaretatt med dagens utforming.

Det forslås derfor å etablere et
venstresvingefelt fra Garderveien ut mot
Osloveien. I modellen er strekningen i
Garderveien mellom Garderveien sør og
Osloveien utvidet til to felt over en lengde på
ca 55m.

Figur 26 Feltutvidelse Garderveien
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4.3 Resultat feltutvidelse Garderveien mot Osloveien
Gjennomsnittlig forsinkelse morgen viser en betydelig reduksjon i krysset Osloveien/Garderveien.
Venstresvingen inn til Garderveien ser ikke ut til å ha fått noen forverret situasjon.

Figur 27 Gjennomsnittlig forsinkelse morgen, stengt bru og feltutvidelse Garderveien
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Gjennomsnittlig forsinkelse ettermiddag viser også betydelig forbedring med tiltaket.

Figur 28 Gjennomsnittlig forsinkelse ettermiddagsrush, stengt bru og feltutvidelse Garderveien

Ved å se på forsinkelse på 15-minutts intervall, som vist i Figur 29, ser vi at ved å løse opp i
krysset med Garderveien/Osloveien, forsterkes forsinkelsen for trafikken i Kirkeveien inn mot
rundkjøringen på østsiden av Vestbykrysset, ettersom høyresvingende trafikk fra Garderveien
lettere kommer inn i Osloveien mot nord og trafikk fra Kirkeveien øst må vike for disse når de
kommer til Vestbykrysset. Det ser likevel ikke ut til å ha kritiske konsekvenser for øvrig vegnett,
men det medfører økte forsinkelser for bussene i Kirkeveien fra øst. Det er vanskelig å finne
rimelige avbøtende tiltak her.
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Figur 29 Forsinkelse 15-min. intervall ettermiddag

4.4 Følsomhetsberegning av tiltak
Det er en del usikkerhet i trafikkgrunnlaget ettersom tilgjengelige trafikktellinger er begrenset til
noen få punkter. I tillegg er området rundt Vestby Storsenter preget av stor variasjon i
trafikkmengde på grunn av variasjonen i handelstrafikk. Det er derfor valgt å gjennomføre en
følsomhetsberegning med 5 % trafikkvekst, for å se robustheten til tiltaket. Beregningen er kun
gjennomført for ettermiddagsrush. Matrisen er oppskalert flatt for lette og tunge kjøretøy.

Resultatet er vist i Figur 30.

Følsomhetsberegningene viser en stabil situasjon i krysset Garderveien/Osloveien. Dette henger i
stor grad sammen med at andelen venstresvingende er lav. Disse utgjør ca. 170 kjt. på to timer,
og høyresvingen 1100 kjt. (før vekst). Trafikkveksten fører derimot til økte forsinkelser og
forlenget rush i Kirkeveien inn mot rundkjøringen på østsiden av Vestbykrysset. Dette påvirker
også trafikken i Senterveien.
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Figur 30 Følsomhetsberegning tiltak, ettermiddag med 5% vekst
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5. TRAFIKKSIKKERHET

Trafikksikkerheten i byggeperioden påvirkes først og fremst av bygging av ny bru. De avbøtende
tiltakene med Bailybru og gang- og sykkelveg/fortau langs Osloveien opprettholder
fremkommelighet for gående og syklende.

Trafikksikkerhetsmessig synes bredden på fortau langs Osloveien langs brua over jernbanen på
mindre enn 2m å være for smal til at den skal fungere godt for både gående og syklende.
Beliggenheten og alternativene indikerer imidlertid at de gående for de fleste relasjonene vil har
kortere ruter, og at den primært blir et tilbud til syklende. Det stiles spørsmål ved om et
sykkeltilbud på 2m langs veg med fartsgrense 80 km/t er trafikksikkert og oppfordrer til en
diskusjon med Statens vegvesen om det.

Vi mangler opplysninger om bredder og stigningsforhold på Bailybrua, men forutsetter at den
holder seg innenfor kravene til universell utforming med stigning 1:15 og derved vil være både
tilgjengelig og trafikksikker for alle.

Ny gangkryssing i Gardervegen ved COOP Extra som binder sammen eksisterende gang- og
sykkelveg på østsida av Gardervegen med midlertidig tilbud over jordet til Osloveien, krysser veg
med fartsgrense 40 km/t. Det anbefales at dette gangfeltet etableres som hevet gangfelt for å
sikre trygt kryssingssted.
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6. OPPSUMMERING OG ANBEFALING

6.1 Avbøtende tiltak

Venstresvingefelt Garderveien/Osloveien: lengden som er beregnet synes ok også med
følsomhetsberegningene - ca 50 m. Hvis tungtrafikkandelen for bevegelsen mellom Garderveien
og Osloveien sør øker som resultat av anleggsarbeidet, kan behovet for lengre venstresvingefelt
øke.

6.2 Tilbud til gående og syklende

De foreslåtte tiltakene med Bailybru over jernbanen og ny gang- og sykkelveg langs Osloveien vil
gi et tjenlig tilbud til gående og syklende. Det forventes at tilbudet langs Osloveien primært blir et
tilbud til de syklende. Smalt fortau langs veg med fartsgrense 80 km/t vurderes ikke som
tilstrekkelig trafikksikkert og det anbefales å innlede dialog med Statens vegvesen både med
hensyn på fart og sikring av fortauet på brua.
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