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1  Innledning 
Fv. 109 er en viktig transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og er den viktigste 
kollektivstrekningen i Nedre Glomma. Strekningen har høy ÅDT (Årsdøgntrafikk), og i morgen- og 
ettermiddagsrushet er det kø på ulike strekninger av fv. 109. Dette påvirker fremkommeligheten på 
fv. 109 og medfører forsinkelser for kollektivtrafikken og øvrig trafikk. Som følge av dette og for å 
oppnå målene med Bypakke Nedre Glomma, planlegges det at strekningen mellom Råbekken og 
Torsbekkdalen skal utbedres, for å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og gående og 
syklende. På bakgrunn av regjeringens bompengeforlik i 2019 er det besluttet at Bypakke Nedre 
Glomma skal nedskaleres. Det innebærer at også kostnadene for utbygging av fv. 109 må 
reduseres. Ett av nedskaleringstiltakene for fv. 109 er å kun etablere kollektivfelt der hvor det 
oppstår køer, og ikke gjennomgående på hele strekningen. Beregningene og vurderingene som er 
beskrevet i dette notatet legges til grunn for lengder på kollektivfelt. 

I forbindelse med opprinnelig reguleringsplan ble det gjennomført trafikkberegninger i programmet 
Aimsun. Beregningene ble gjennomført i 2016 og 2018 for dagens situasjon og fremtidig situasjon. 
Trafikktellingene som dannet grunnlaget for trafikkmatrisene som ble benyttet i beregningene er 
fra 2014. I etterkant av dette har det skjedd en rekke endringer i Fredrikstad og Sarpsborg som er 
beskrevet lenger ned i notatet, som gjør at trafikkbildet har endret seg etter at beregningene ble 
gjennomført. Resultatene fra beregningene viser således ikke et riktig bilde av trafikksituasjonen i 
dagens situasjon. I forbindelse med utarbeidelsen av ny reguleringsplan for nedskalert løsning på fv. 
109, ble det derfor bestemt at det skulle gjennomføres nye trafikkberegninger. Dette for å avdekke 
behov for kollektivfelt og svingefelt i kryss. Trafikkberegningene er gjennomført i programmet 
SIDRA for morgen- og ettermiddagsrushet i disse kryssene: 

1. Fv. 109 x fv. 114 Grålumveien 
2. Fv. 109 x fv. 1168 Greåkerveien 
3. Fv. 109 x fv. 112  
4. Fv. 109 x Hatteveien  
5. Fv. 109 x Bjørnengveien (kun ettermiddagsrush) 
6. Fv. 109 x Rådalsveien  

2 Metodikk 

 Vurdering av eksisterende Aimsun-modell for fv. 109 
I 2016 utarbeidet Multiconsult trafikkanalysen – «Fv. 109 Råbekken – Alvim – Torsbekkdalen 
Reguleringsplaner og byggeplaner». I den analysen er det gjennomført trafikkberegninger i Aimsun 
for dagens situasjon og fremtidig situasjon med alternative kryssløsninger. 

Det er vurdert om eksisterende Aimsun-modell kan benyttes til beregninger for den nedskalerte 
løsningen på fv. 109. Etter grundige undersøkelser av modellen er det konkludert med at den ikke 
egner seg godt av flere grunner, som er forklart under. 

Aimsun-modellen kan være utdatert. Modellen er kalibrert mot trafikktellinger som var utført i 
2014, og det kan forventes at trafikkmønsteret i modellen har endret seg sammenlignet med 
trafikkmønsteret i dagens situasjon. Blant annet er det etablert nytt sykehus på Kalnes, samt at det 
har vært nye utbygginger langs Dikeveien.  

Det ble også oppdaget at Aimsun-modellen ikke gjenspeiler virkeligheten når det gjelder observert 
trafikkavvikling på fv. 109. Modellen skaper ikke kjente flaskehalser i systemet, særlig i kryssene: fv. 
109 x fv. 112, fv. 109 x fv. 1168 Greåkerveien og fv. 109 x Nye Tindlundvei. 
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Etablerte trafikkmatriser i Aimsun-modellen baserer seg på trafikken som passerer kryssene i løpet 
av makstimen for morgen- og ettermiddagsrush. Den presenterer registrert trafikk som klarer å 
passere kryssene, men den presenterer ikke virkelig trafikketterspørsel. Dette betyr at det er flere 
biler som vil passere krysset, men som ikke kommer gjennom krysset pga. kø. 

På grunn av det som nevnes ovenfor ble det bestemt at eksisterende Aimsun-modell ikke benyttes i 
beregninger for å nedskalere løsningen. Isteden benyttes programmet SIDRA som egner seg godt til 
å finne ut lengde på kollektivfelt, noe som er hovedfokus i denne analysen. 

 Bruk av SIDRA 
SIDRA er et deterministisk trafikksimuleringsverktøy som produserer samme resultater hver gang 
modellen kjøres, så lenge inngangsdataene forblir uendret. SIDRA er også et statisk verktøy, som 
baseres seg på HCM (Highway Capacity Manual) - prosedyrer. Det er et analytisk 
beregningsprogram som anvendes for å vurdere trafikkavvikling og kapasitet for ulike typer kryss. I 
programmet kan brukeren modellere både et enkelt kryss og et nettverk sammensatt av flere kryss. 
Programmet kan blant annet benyttes til å analysere signalregulerte kryss, signalregulerte gangfelt, 
ordinære gangfelt og kryss. Programmet kan også anvendes for å analysere rundkjøringer og 
planskilte kryss opptil en viss kompleksitet.  

Flere ulike resultater, som belastningsgrad, gjennomsnittlig forsinkelse, gjennomsnittlig og 
maksimal kølengde, osv., kan tas ut i SIDRA. I denne analysen er det fokus på å finne ut lengden på 
kollektivfelt på den undersøkte strekningen på fv. 109. Derfor presenteres resultater hovedsakelig i 
form av maksimal kølengde (meter) for hvert analyserte kryss.  

3 Trafikkdata 
Som grunnlag for å nedskalere vegløsningen, trenges det trafikkgrunnlag som gjenspeiler 
virkeligheten. Trafikkgrunnlaget for både morgen- og ettermiddagsrush består av følgende ulike 
kilder:  

- eksisterende trafikktellinger gjennomført i 2014  
- trafikktellinger basert på videoopptak for dagens situasjon utført i 2021 
- observasjon av dagens trafikkavvikling utført i 2021 

 Eksisterende trafikktellinger fra 2014 
Eksisterende trafikktellinger ble gjennomført i 2014. Disse er radartellinger og er brukt som 
grunnlag til å bygge tidligere Aimsun-modell beskrevet i trafikkanalysen - «Fv. 109 Råbekken – Alvim 
– Torsbekkdalen Reguleringsplaner og byggeplaner». Som nevnt er det trafikken som klarer å 
passere kryssene som blir beregnet i modellen, men ikke virkelig trafikketterspørsel.  

Eksisterende trafikktellinger fra 2014 finnes i vedlegg 1.  

 Trafikktellinger basert på videoopptak for dagens situasjon 
Torsdag 14.10.2021 ble det gjennomført videoopptak av trafikken i enkelte kryss for morgen 
(07:00-09:00) - og ettermiddagsrush (15:00-17:00). Det ble ikke observert noen hendelser i 
området som så ut til å påvirke trafikksituasjonen. Inntrykket er derfor at trafikksituasjonen som ble 
observert på befaringen, ga et riktig bilde av trafikksituasjonen på fv. 109. Trafikktellingen ble 
imidlertid gjennomført under Covid-pandemien, hvor det er mer bruk av hjemmekontor. Tellingen 
ble imidlertid gjennomført da det var få restriksjoner i samfunnet, og en del var tilbake på jobb, slik 
at dette i mindre grad har påvirket trafikksituasjonen på fv. 109.  

Basert på videoopptakene ble det gjennomført trafikktellinger i følgende kryss:  
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- Fv. 109 x Rådalsveien (ettermiddagsrush - 15:00-17:00) 
- Fv.109 x Bjørnengveien (morgenrush - 07:00-09:00 og ettermiddagsrush - 15:00-17:00) 
- Fv.109 x Hatteveien (morgenrush - 07:00-09:00 og ettermiddagsrush - 15:00-17:00) 
- Fv.109 x fv. 112 (ettermiddagsrush - 15:00-17:00) 
- Fv.109 x fv. 1168 Greåkerveien (morgenrush - 07:00-09:00) 

Trafikktellinger for dagens situasjon er sammenlignet med eksisterende trafikktellinger fra 2014. 
Disse tellingene er brukt til å få en bedre forståelse for hvor mye trafikken har endret seg i forhold 
til eksisterende trafikkbilde, samt å oppdatere tellinger som skal benyttes i analysen for nedskalert 
løsning. 

 Observasjon av dagens trafikkavvikling 
Vi har observert trafikkavvikling i de mest kritiske kryssene i begge retninger på fv. 109. 
Konklusjonen fra befaringen har hjulpet oss til å oppdatere eksisterende trafikktellinger, slik at den 
presenterer virkelig trafikketterspørsel. 

Oppsummert beskrivelse av trafikkavviklingen for dagens situasjon er gitt i kapittel «4 Dagens 
situasjon». 

Basert på de tre kildene og i samarbeid med Viken er det utarbeidet et nytt trafikkgrunnlag som 
benyttes for beregninger for å nedskalere løsninger. Trafikktall som er benyttet for kryssene i denne 
analysen er presentert i vedlegg 2. 

4 Dagens situasjon 
På befaringen 14.10.2021 ble fv. 109 kjørt frem og tilbake flere ganger under morgen- og 
ettermiddagsrushet. Dette ble gjort for å få bedre forståelse for trafikkavviklingen og kjente 
flaskehalser i systemet. 

 Trafikkavvikling i morgenrush – (07:00 - 09:00) fra Fredrikstad mot Sarpsborg 
Det oppstod kø fra Rønningen bussholdeplass. Køen strakte seg bakover til rundkjøringen med 
Bjørnengveien og videre mot rundkjøringen ved Østfoldhallen, men køen kom ikke helt ned til 
denne rundkjøringen. Køen oppstår mest sannsynlig som følge av fotgjengere som krysser fv. 109 i 
gangfeltet ved Rønningen holdeplass, hvor det er bussavganger ca. hvert 7. minutt. Køen oppstår 
ca. mellom kl. 07.30 – 08.00. Denne situasjonen vises i figur 1.  
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Figur 1. Trafikkavvikling ved Rønningen bussholdeplass og krysset fv. 109 x Bjørnengveien (retning mot Sarpsborg, 
morgenrush 07:00-09:00) 

Nord for gangfeltet ved Rønningen holdeplass går det litt tregt i starten frem til Hatteveien, 
hovedsakelig fordi bilene må få tilstrekkelig avstand til hverandre. Etter Hatteveien er det god flyt 
nordover mot Alvim, men det kan gå noe tregt mellom Hatteveien og krysset med fv. 112, som 
følge av venstresvingende biler fra fv. 112. Trafikkavvikling i krysset fv. 109 x fv. 112 vises i figur 2. 

 
Figur 2. Trafikkavvikling mellom kryss fv. 109 x Hatteveien og kryss fv. 109 x fv. 112 (retning mot Sarpsborg, morgenrush 
07:00-09:00) 

 Trafikkavvikling i morgenrush – (07:00 - 09:00) fra Sarpsborg mot Fredrikstad 
I retning mot Fredrikstad oppstår køene i morgenrushet hovedsakelig som følge av at det oppstår 
fletting med trafikk fra sidevegene. Det er tre kryss hvor dette skjer, og det er i krysset med fv. 112, 
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krysset med fv. 1168 Greåkerveien/Opstadveien og i krysset med Nye Tindlundvei. I krysset med fv. 
1168 Greåkerveien/Opstadveien og i krysset med Nye Tindlundvei stanser i tillegg trafikken på fv. 
109 opp, for å slippe frem venstresvingende trafikk som kommer i motsatt retning og skal inn på 
sideveiene.  

Køen starter ca. kl. 07.30 og pågår frem til ca. kl. 08.15, hvor køene var løst opp. Totalt ble det målt 
ca. 13 minutters forsinkelse fra vi møtte køen øst for Nye Tindlundvei og frem til den løste seg opp 
etter krysset med fv. 112. 

Hovedinntrykket er at køen starter i krysset med fv. 112, ved at trafikk på fv. 109 starter å flette 
med biler fra fv. 112. I tillegg stanser de for å slippe frem venstresvingende trafikk fra fv. 112. Dette 
gjør at køen bygger seg opp bakover mot Greåker. Når køen nærmer seg krysset med fv. 1168 
Greåkerveien, starter trafikken også å flette i dette krysset, samt at trafikken på fv. 109 slipper frem 
biler som kommer i motsatt retning og som skal til venstre inn fv. 1168 Greåkerveien. Samtidig så 
øker trafikkmengden som skal både inn og ut fra fv. 1168 Greåkerveien/Opstadveien. Dette gjør at 
køen bakover på fv. 109 blir lengre, og etter hvert strekker den seg tilbake til Nye Tindlundvei, hvor 
tilsvarende situasjon med fletting oppstår. På befaringen ble det observert at køen gikk tilbake til 
omtrent Kirkebyveien. 

Etter krysset med fv. 112 går det noe tregt frem til rundkjøringen med Hatteveien. Dette er pga. at 
kjøretøyene skal tilpasse seg hverandre i forhold til avstand, samt at det er en ganske krapp kurve i 
rundkjøringen med Hatteveien for trafikk som skal videre vestover på fv. 109. Det ble ikke observert 
køer etter Hatteveien i retning Fredrikstad. 

Trafikkavvikling mot Fredrikstad vises i figur 3.  

 
Figur 3. Trafikkavvikling på fv. 109 (retning mot Fredrikstad, morgenrush 07:00-09:00) 

 Trafikkavvikling i ettermiddagsrush – (15:00 - 16:00) fra Fredrikstad mot Sarpsborg 
Når det gjelder ettermiddagsrushet er det generelt inntrykk at det er veldig mye trafikk i begge 
retninger på fv. 109. Køene starter allerede en gang mellom kl. 15.00 og 15.15, og varer frem til ca. 
kl. 16.30. Generelt så er det veldig mye trafikk på fv. 109 i retning Sarpsborg. Dette gjør at det 
oppstår køer fra rundkjøringen med Bjørnengveien og videre bakover mot rundkjøringen ved 
Østfoldhallen. I starten oppstår køen som følge av mye trafikk, samt at de må vike for trafikk fra 
Sarpsborg som skal inn i Bjørnengveien. Etter rundkjøringen med Bjørnengveien går det i starten 
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noe tregt, uten at det oppstår saktegående kø. Når køen strekker seg tilbake til rundkjøringen ved 
Østfoldhallen og deretter videre sørover for rundkjøringen, starter flere å kjøre via 
Råkollveien/Rådalsveien og Hatteveien. Trafikk som kommer fra Hatteveien, har forkjørsrett foran 
trafikk som kommer på fv. 109 fra Fredrikstad. Når det blir mer trafikk i Hatteveien, blir det mer kø 
på fv. 109 fra Hatteveien og bakover til Bjørnengveien og Østfoldhallen. Det oppstår også tidvis kø i 
Bjørnengveien, men dette virker mer sporadisk og den løser seg raskt opp. 

Denne sitasjonen vises i figur 4.  

 
Figur 4. Trafikkavvikling i rundkjøring ved Østfoldhallen og rundkjøring fv. 109 x Bjørnengveiein (retning mot Sarpsborg, 
ettermiddagsrush 15:00-17:00) 

Etter rundkjøringen med Hatteveien er det noe redusert hastighet frem til krysset med fv. 112. 
Dette er hovedsakelig fordi trafikken slipper inn venstresvingende trafikk fra fv. 112 som skal mot 
Sarpsborg. Videre nordover mot Alvim er det god flyt i trafikken i ettermiddagsrushet. 

Denne situasjonen vises i figur 5.  



   multiconsult.no 

  

 

126531-10-RIT-NOT-00 21. mars 2022 / Revisjon 00 Side 9 av 28 

 
Figur 5. Trafikkavvikling på fv. 109 etter rundkjøring fv. 109 x Hatteveien (retning mot Sarpsborg, ettermiddagsrush 15:00-
17:00) 

 Trafikkavvikling i ettermiddagsrush – (15:00 - 16:00) fra Sarpsborg mot Fredrikstad 
På ettermiddagen oppstår samme kø som i morgenrushet ved krysset med fv. 112 og krysset med 
fv. 1168 Greåkerveien pga. fletting og at de slipper inn venstresvingende trafikk fra fv. 109. 
Kryssene er enda mer presset enn i morgenrushet som følge av mer trafikk. Køen går tilbake fra fv. 
112 og forbi krysset med fv. 1168 Greåkerveien. Køen starter allerede fra ca. kl. 15:15 og varer frem 
til ca. kl. 16:30 – 16:45. 

Køen bygger seg raskt opp bakover og går tilbake forbi Nye Tindlundvei (går antagelig lenger), og 
det er treg avvikling på strekningen. Det er veldig mange biler som skal inn på fv. 109 i krysset med 
fv. 1168 Greåkerveien, og det står derfor kø oppover i Opstadveien og i Eikveien, samt noe kø i fv. 
1168 Greåkerveien.  

Denne situasjonen vises i figur 6. 
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Figur 6. Trafikkavvikling på fv. 109 (retning mot Fredrikstad, ettermiddagsrush 15:00-17:00) 

Videre mot Fredrikstad oppstår det noe kø inn mot rundkjøringen ved Østfoldhallen. Køen oppstår 
pga. mye trafikk i rundkjøringen, som medfører mange vikesituasjoner. På befaringen ble det 
observert at køen gikk ca. 200 m bakover mot Sarpsborg, men køen var av kort varighet. 

5 Fremtidig situasjon – nedskalerte løsning 
Hovedfokus i den nedskalerte løsningen er å etablere god fremkommelighet for kollektivtransport 
på fv. 109. Det er viktig at buss ikke blir blokkert av øvrig trafikk, særlig når busser ankommer de 
meste kritiske kryssene. Det er vurdert lengde på kollektivfeltet ved å benytte SIDRA. 
Kollektivtransporten får bedre fremkommelighet ved å etablere kollektivfelt på fv. 109, og det er 
forventet at forsinkelsene for buss blir redusert.  Alle kryssene planlegges som rundkjøringer, med 
unntak av krysset med Nye Tindlundvei som blir signalregulert T-kryss. 

Følgende kryss er analysert: 

1. Fv. 109 x Fv. 114 Grålumveien (morgen- og ettermiddagsrush), 
2. Fv. 109 x fv. 1168 Greåkerveien (morgen- og ettermiddagsrush), 
3. Fv. 109 x Fv. 112 (morgen- og ettermiddagsrush), 
4. Fv. 109 x Hatteveien (morgen- og ettermiddagsrush), 
5. Fv. 109 x Bjørnengveien (ettermiddagsrush), og 
6. Fv. 109 x Rådalsveien (morgen- og ettermiddagsrush). 

Kryssene er bygget i SIDRA og analysert i makstimen (07:30-08:30) under morgenrush og 
makstimen (15:00-16:00) under ettermiddagsrush. 

Plassering og avstand mellom kryssene på fv. 109 vises i figur 7.  
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Figur 7. Avstand mellom kryss på fv. 109 

 Forutsetninger og begrensninger for beregningene 
Det er gjort enkelte forutsetninger knyttet til trafikkgrunnlaget som er benyttet i beregningene. 
Trafikkberegningene baserer seg på 0-vekstmålet. Det betyr at det i beregningene ikke er lagt inn 
noen vekst i ÅDT på fv. 109. Det vurderes også å etablere en ny kryssing over Glomma. Eventuelle 
trafikkendringer på fv. 109 som følge av ny Glomma-kryssing er ikke tatt med i trafikkgrunnlaget 
som er benyttet i beregningene.  

I kryssene med Nye Tindlundvei, Fredheimveien og Ordfører Karlsens vei er det lite sideveistrafikk 
og det er ikke registrert kø-problematikk i dagens situasjon. Disse kryssene inngår derfor ikke i 
trafikkberegningene.  

Krysset med Nye Tindlundvei er i dag et vikepliktsregulert T-kryss. Av hensyn til 
bussframkommelighet og trafikksikkerhet planlegges dette som et signalregulert T-kryss. Ved 
Råbekken er det ikke foreslått nedskaleringstiltak som har medført behov for nye 
trafikkberegninger av rundkjøringen fv. 109 x Evjebekkveien. 

 Modellering av effekten av fletting i SIDRA 
Befaringen har vist at fletting hovedsakelig skjer i T-kryssene: fv.109 x fv.112 og fv.109 x fv. 1168 
Greåkerveien. Trafikken som kommer fra sideveier, fletter stort sett med trafikken på fv. 109 som 
skal mot Fredrikstad. I fremtidig situasjon er det forventet at fletting fortsatt skjer i de to nevnte 
kryssene, samt i rundkjøringen fv. 109 x fv. 114. Det finnes ikke en standard måte til å simulere 
denne type situasjonen i SIDRA. Når rundkjøring blir simulert i SIDRA får sideveier vikeplikt. Det gjør 
at ovennevnte kryss opererer mye bedre enn i virkeligheten, og særlig trafikken som skal rett fram 
mot Fredrikstad får bedre trafikkavvikling i beregningene enn det som er observert i faktisk 
situasjon, og med vesentlig kortere køer og forsinkelse. SIDRA klarer med andre ord ikke å vise den 
reelle situasjonen som er observert i dagens situasjon. 

For å estimere effekten av fletting og undersøke trafikkavvikling på fv. 109, har vi gjort noen 
justeringer i modeller av kryssene hvor fletting skjer. I utgangspunktet vil ikke all trafikk som skal 
rett fram gjennomføre fletting med biler fra sideveier. Vi har gjort flere tester og konkludert med at 
hvis 75% av trafikken fra sideveien får prioritet over rett fram bevegelsen på fv. 109, så gir dette 
fornuftige resultater sammenliknet med observert køsituasjon. For å estimere hvordan dette 
påvirker trafikken på fv. 109 mot Fredrikstad, er 75% av trafikken fra sidevegen flyttet til 
venstresvingende bevegelse i motsatt retning på fv. 109. På den måten vil trafikkstrømmen som 
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skal rett fram mot Fredrikstad, gi prioritet til trafikk fra sideveier (fordi de har vikeplikt for trafikk fra 
venstre i rundkjøringen), noe som er lignende den kølengde og forsinkelsessituasjonen man i dag 
observerer med fletting.  

 Rundkjøring: Fv.109 x Fv.114 Grålumveien 
I denne rundkjøring er det forventet at bilistene i tilfarten fra Grålumveien i nord, fletter med rett 
fram trafikken som skal mot Fredrikstad. Dårlig trafikkavvikling forventes stort sett i tilfarten fra øst 
(retning mot Fredrikstad) under ettermiddagsrush, noe som vil ha en negativ innvirkning på 
fremkommelighet for kollektivtransport. For å øke kapasiteten og redusere sannsynligheten for at 
buss blir blokkert, foreslås det å ha to felt åpent til rett-fram trafikken i denne armen, i tillegg til at 
det etableres kollektivfelt tilbake til krysset med Nye Tindlundvei. Ut av krysset mot Fredrikstad blir 
en del av ytterste feltet åpent for vanlig trafikk slik at de kan gjennomføre fletting etter 
rundkjøringen. Bygget SIDRA-modell av rundkjøringen og foreslåtte tiltak vises i figur 8. 

 
Figur 8. Nedskalert løsning for rundkjøring - fv. 109 x fv. 114 

Det er usikkert hvor mange av bilene som skal mot Fredrikstad, som kommer til å bruke det ytterste 
feltet i tilfarten fra øst. Det er gjort flere iterasjoner hvor antall biler som benytter dette feltet 
endres. Vi har sjekket resultater når 10%, 20% og 30% av biler som skal rett fram bruker det 
ytterste feltet. Hvordan det påvirker maksimal kølengde i tilfarten fra øst vises i tabell 1. 

Når det gjelder morgenrush ser vi at maksimal kølengde ikke overstiger 360 meter, som er 
avstanden mellom rundkjøring fv.109 x fv.114 og T-kryss fv.109 x Nye Tindlundvei. Under 
makstimen i ettermiddagsrush ser vi at det ikke blir tilbakeblokkering til Nye Tindlundvei hvis det 
ytterste feltet benyttes av minst 20% av trafikken som skal rett-fram. Dersom det kun blir ca. 10 % 
som benytter det ytterste feltet vil køen strekke seg tilbake forbi Nye Tindlundvei, noe som kan 
medføre at bussene kan oppleve noe forsinkelse frem mot krysset med Nye Tindlundvei.  

Tabell 1. Maksimal kølengde i tilfarten fra øst i krysset: fv.109 x fv.114 for morgen- og ettermiddagsrush. % angir hvor stor 
andel som benytter ytterste felt rett fram gjennom rundkjøringen. 

Maksimal kølengde (morgenrush 07:30-08:30) 
(meter) 

Avstand til nabokrysset i øst (fv. 
109 x Ny Tindlundvei)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt) 
(meter) Iterasjoner 0 % 10 % 20 % 30 % 

Mot 
Fredrikstad  151 101 74 57 360 120 + 240 = 360  

 Maksimal kølengde (ettermiddagsrush 15:00-16:00) 
(meter) 

Avstand til nabokrysset i øst (fv. 
109 x Ny Tindlundvei)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt) 
(meter) 

Mot 
Fredrikstad  

1142 716 350 153 360 120 + 240 = 360  

 

mot Fredrikstad: 

- to felt åpent for rett-fram trafikken i tilfarten fra øst. 

- det ytterste feltet i tilfarten fra øst er åpent for all trafikk 120 meter før 
krysset. 

- det etableres kollektivfelt med lengde på 240 meter i tilfarten fra øst mot 
Nye Tindlundvei. 

- ut av krysset mot Fredrikstad er en del av det ytterste feltet brukt for 
fletting med lengde på 120 meter. 

mot Sarpsborg: 

- det ytterste feltet i tilfarten fra vest er åpent 60 meter før krysset til høyre 
svingende trafikk og buss som skal rett fram. 

- det etableres kollektivfelt med lengde på 465 meter i tilfarten fra vest. 

- ut av krysset mot Sarpsborg etableres kort felt på 30 meter slik at buss kan 
gjennomføre fletting på fv. 109. 
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I motsatt retning, mot Sarpsborg, er det beregnet maksimal kølengde for morgen- og 
ettermiddagsrush på henholdsvis 35 og 102 meter. Total lengde på ytterste feltet (felles- og 
kollektivfelt) i denne armen er ca. 520 meter. Det blir ingen fare for at kollektivfelt blir blokkert i 
denne armen.   

 Fv.109 x fv. 1168 Greåkerveien 
I denne rundkjøringen er det forventet at bilister i retning Fredrikstad oppfører seg på samme måte 
som i rundkjøringen fv.109 x fv.114. Det betyr at det oppstår fletting mellom trafikk fra fv. 1168 
Greåkerveien og trafikk på fv.109 som skal rett-fram mot Fredrikstad. I tilfarten fra øst blir det to 
felt inn mot rundkjøringen som er åpent for trafikk som skal rett fram. Ut av rundkjøringen er det 
også to felt som er åpent for all trafikk, før det ytterste feltet går over i et kollektivfelt. Dette gjør at 
trafikk i det ytterste feltet må gjennomføre fletting over i venstre felt. Disse tiltakene sikrer god 
avvikling gjennom rundkjøringen i retning Fredrikstad. SIDRA-modellen og foreslått tiltak vises i 
figur 9. 

 
Figur 9. Nedskalert løsning for rundkjøring - fv. 109 x fv. 1168 Greåkerveien 

Flere iterasjoner er gjort der antall biler i retning Fredrikstad som benytter det høyre feltet i den 
østlige armen endres. Resultater presenteres når 10%, 20% og 30% av bilene som skal rett fram, 
bruker det ytterste feltet. Hvordan dette påvirker maksimal kølengde i tilfarten fra øst vises i tabell 
2. 

Når det gjelder morgenrush ser vi at maksimal kølengde ikke overstiger avstanden på 525 meter 
mellom de to rundkjøringene fv.109 x fv. 1168 Greåkerveien og fv.109 x fv.114. Resultater for 
ettermiddagsrush viser at det ikke blir tilbakeblokkering hvis det ytterste feltet benyttes av minst 
10% av trafikken som skal rett-fram mot Fredrikstad. 

Tabell 2. Maksimal kølengde i tilfarten fra øst i krysset: fv.109 x fv. 1168 Greåkerveien for morgen- og ettermiddagsrush. 
% angir hvor stor andel som benytter ytterste felt rett fram gjennom rundkjøringen. 

 Maksimal kølengde (07:30-08:30) 
(meter) 

Avstand til nabokrysset i øst  
(fv. 109 x fv. 114)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt + 
fellesfelt) (meter) Iterasjoner 0 % 10 % 20 % 30 % 

Mot 
Fredrikstad  176 110 75 54 525 60 + 345 + 120 = 525 

 Maksimal kølengde (15:00-16:00) 
(meter) 

Avstand til nabokrysset i øst  
(fv. 109 x fv. 114)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt + 
fellesfelt) (meter) 

Mot 
Fredrikstad  

845 418 182 103 525 60 + 345 + 120 = 525 

 

mot Fredrikstad: 

- to felt åpent for rett-fram trafikken i tilfarten fra øst. 

- det ytterste feltet i tilfarten fra øst er åpent for all trafikk 60 meter før 
krysset. 

- det etableres kollektivfelt med lengde på 340 meter i tilfarten fra øst. 

- ut av krysset mot Fredrikstad etableres feltet for fletting med lengde på 
120 meter. 

mot Sarpsborg: 

- det ytterste feltet i tilfarten fra vest er åpent 60 meter før krysset for 
vanlig trafikk som skal rett fram. 

- det etableres kollektivfelt med lengde på 500 meter i tilfarten fra vest. 
Filterfelt i rundkjøringen benyttes kun av kollektivtrafikk. I 
utgangspunktet viser beregningene at det ikke er behov for fillterfelt 

- ut av krysset mot Sarpsborg blir det ytterste feltet brukt kun av 
kollektivtrafikk. Lengde på kollektivfeltet er 465 meter.  
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I motsatt retning, mot Sarpsborg, er det beregnet maksimal kølengde for morgen- og 
ettermiddagsrush på henholdsvis 32 og 50 meter. Inn mot rundkjøringen er det 60 m med to 
kjørefelt, hvor det venstre er for venstresvingende trafikk og det høyre for trafikk rett frem mot 
Sarpsborg. Dette betyr at det ikke er fare for tilbakeblokkering til kollektivfeltet, slik at bussene er 
sikret god fremkommelighet gjennom rundkjøringen og inn i filterfeltet. Beregningene viser at det i 
utgangspunktet ikke er behov for filterfelt for kollektivtrafikken. Det kan derfor gjøres nærmere 
vurderinger om filterfeltet skal bygges eller ikke. I forkant av de to kjørefeltene, er det ytterste 
feltet kollektivfelt med lengde på 500 meter over Rolvsøysund bru. 

 Fv. 109 x Fv. 112 
Som i de to ovennevnte rundkjøringene, og basert på befaringen, er det forventet at det blir fletting 
mellom trafikk fra sideveien – fv. 112 og trafikken på hovedveien – fv. 109 som skal rett-fram mot 
Fredrikstad. I tilfarten fra øst blir det to felt åpent for trafikk som skal rett fram. Ut av krysset mot 
Fredrikstad er det også to felt, hvor det ytterste feltet er åpent for trafikk til å gjennomføre fletting 
over mot venstre felt. Det høyre feltet fortsetter som et kollektivfelt. SIDRA-modell og foreslått 
tiltak vises i figur 10. 

  
Figur 10. Nedskalert løsning for rundkjøring - fv. 109 x fv. 112 

Flere iterasjoner er gjort hvor antall biler som benytter det høyre feltet i østlige armen endres. 
Resultater presenteres når 10%, 20% og 30% av biler som skal rett fram, bruker det ytterste feltet. 
Hvordan dette påvirker maksimal kølengde i tilfarten fra sør vises i tabell 3. 

For morgenrush viser resultater at maksimal kølengde ikke overstiger avstanden på 560 meter 
mellom fv. 109 x fv. 112 og nabokrysset - fv. 109 x fv. 1168 Greåkerveien. Resultater for 
ettermiddagsrush viser at det ikke blir tilbakeblokkering hvis det ytterste feltet benyttes av minst 
20% av trafikken som skal rett-fram mot Fredrikstad. Dersom kun 10 % av trafikken benytter det 
høyre feltet, vil køen kunne strekke seg tilbake til rundkjøringen med fv. 1168 Greåkerveien.   

Tabell 3. Maksimal kølengde i tilfarten fra øst i krysset: fv.109 x fv.112 for morgen- og ettermiddagsrush. % angir hvor stor 
andel som benytter ytterste felt rett fram gjennom rundkjøringen. 

 Maksimal kølengde (morgenrush 07:30-08:30) 
(meter) 

Avstand til nabokrysset i øst  
(fv. 109 x fv. 1168 
Greåkerveien)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt + 
fellesfelt) (meter) Iterasjoner 0 % 10 % 20 % 30 % 

Mot 
Fredrikstad  306 146 89 60 560 60 + 380 + 120 = 560 

 Maksimal kølengde (ettermiddagsrush 15:00-16:00) 
(meter) 

Avstand til nabokrysset i øst  
(fv. 109 x fv. 1168 
Greåkerveien)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt + 
fellesfelt) (meter) 

Mot 
Fredrikstad  

1349 799 342 138 560 60 + 380 + 120 = 560 

mot Fredrikstad: 

- to felt åpent for rett-fram trafikken i tilfarten fra øst. 

- det ytterste feltet i tilfarten fra øst er åpent for all trafikk 60 meter 
før krysset. 

- det etableres kollektivfelt med lengde på 380 meter i tilfarten fra 
øst. 

- ut fra krysset mot Fredrikstad etableres det to felt, hvor det høyre 
får en lengde på 400 meter. Først del av dette feltet benyttes for 
fletting med foreslått lengde på 120 meter. Etter det er det 
kollektivfelt med lengde på 260 meter. Til slutt er det fellesfelt med 
lengde på 120 meter, mot nabo krysset – fv. 109 x Hatteveien.  

mot Sarpsborg: 

- det etableres to felt mot rundkjøring; et felt for venstre svingende 
trafikk og et felt for trafikk rett fram. 
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I motsatt retning mot Sarpsborg etableres to felt inn mot rundkjøringen med en lengde på 60 m. 
Det er beregnet maksimal kølengde for morgen- og ettermiddagsrush på henholdsvis 52 og 105 
meter. Her er det forventet god trafikkavvikling og at det ikke trengs etablering av kollektivfelt i den 
vestlige armen.  

 Fv.109 x Hatteveien 
Krysset fv.109 x Hatteveien blir en firearmet rundkjøring. For å øke kapasiteten i rundkjøringen er 
det foreslått at begge felt på fv. 109 åpnes for trafikk i retning mot Fredrikstad og Sarpsborg. SIDRA-
modell av rundkjøringen og alle foreslåtte tiltak vises i figur 11. 

 
Figur 11. Nedskalert løsning for rundkjøring - fv. 109 x Hatteveien 

Beregnet maksimal kølengde for begge retninger for morgen- og ettermiddagsrush vises i tabell 4 
og 5. Resultater viser at det oppnås god fremkommelighet for kollektivtransport. I retning 
Fredrikstad er maksimal beregnet kølengde for det innerste feltet på 207 meter. Dette betyr at i 
enkelte tilfeller så kan køen i det venstre feltet strekke seg tilbake forbi fellesfeltet, noe som gjør at 
trafikken ikke får tilgang til dette feltet uten å benytte seg av kollektivfeltet i forkant. Men her 
forventes veldig liten forsinkelse for kollektivtrafikk, noe som regnes som akseptabelt. 

I den sørlige armen er det beregnet at maksimal kølengde blir svært liten, og overstiger ikke 100 
meter. Det betyr at det ikke blir fare for blokkering av kollektivfeltet.  

Tabell 4. Maksimal beregnet kølengde på fv. 109 i retning mot Fredrikstad i krysset:  
fv.109 x Hatteveien for morgen- og ettermiddagsrush   

Maksimal kølengde  
(morgenrush 07:30-08:30) 
(meter) 

Avstand til nabokrysset i 
øst (fv. 109 x fv. 112)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt + fellesfelt)  
(meter) 

Tilfarten fra 
nord 69 400 120 + 160 + 120 = 400 
 

Maksimal kølengde  
(ettermiddagsrush 15:00-
16:00) (meter) 

Avstand til nabokrysset  
til høyre (fv. 109 x fv. 112)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt + fellesfelt)  
(meter) 

Tilfarten fra 
nord  207 400 120 + 160 + 120 = 400 

 
 
Tabell 5. Maksimal beregnet kølengde på fv. 109 i retning mot Sarpsborg i krysset:  
fv.109 x Hatteveien for morgen- og ettermiddagsrush  

Maksimal kølengde  
(morgenrush 07:30-08:30) 
(meter) 

Avstand til nabokrysset i 
øst (fv. 109 x fv. 112)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt)  
(meter) 

Tilfarten fra 
sør 50 760 60 + 700 = 760  
 

Maksimal kølengde  
(ettermiddagsrush 15:00-
16:00) (meter) 

Avstand til nabokrysset 
til høyre (fv. 109 x fv. 112)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt)  
(meter) 

Tilfarten fra 
sør  

95 760 60 + 700 = 760  

mot Fredrikstad: 

- to felt åpent for rett-fram trafikk i tilfarten fra nord. 

- det ytterste feltet i tilfarten fra nord er åpent for all trafikk 120 meter før krysset. 

- det etableres kollektivfelt med lengde på 160 meter i tilfarten fra nord. 

- ut fra krysset mot Fredrikstad etableres det to felt, hvor det høyre får en lengde på 
150 meter. Første del av dette feltet benyttes for fletting med foreslått lengde på 60 
meter. Etter det er det kollektivfelt med lengde på 90 meter. 

mot Sarpsborg: 

- det ytterste feltet i tilfarten fra sør er åpent 60 meter før krysset for all trafikk.  

- det etableres kollektivfelt med lengde på 700 meter i den sørlige armen. 

- ut fra krysset mot Sarpsborg etableres felt for fletting med lengde på 120 meter.  
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 Fv. 109 x Bjørnengveien 
Som befaringen har vist, er trafikkavviklingen i rundkjøringen i ettermiddagsrush særlig kritisk. Det 
gjelder spesielt trafikkavvikling i den sørlige armen. Befaringen har vist at køen som oppstår i denne 
armen strekker seg tilbake til rundkjøringen ved Østfoldhallen. Bygget SIDRA-modell av 
rundkjøringen og foreslått tiltak vises i figur 12. 

 

 
Figur 12. Nedskalert løsning for rundkjøring - fv. 109 x Bjørnengveien 

Beregnet maksimal kølengde i ettermiddagsrush i sørlige armen er 947 meter. Total lengde for 
ytterste feltet er på 990 meter, hvorav 930 m med kollektivfelt. Det er forventet god 
fremkommelighet for kollektivtrafikken og at bussene ikke blir blokkert av øvrig trafikk. 

Tabell 6. Maksimal beregnet kølengde på fv. 109 i retning mot Sarpsborg i krysset: 
fv.109 x Bjørnengveien for ettermiddagsrush  

Maksimal kølengde  
(ettermiddagsrush 15:00-
16:00) (meter) 

Avstand til nabokrysset i 
sør (fv. 109 x Rådalsveien)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt)  
(meter) 

Tilfarten fra 
sør 

947 990 60 + 930 = 990  

 

I motsatt retning, mot Fredrikstad, er det beregnet maksimal kølengde for ettermiddagsrush på 81 
meter for rett fram bevegelse. I denne armen er det ytterste feltet, med lengde på 60 meter, brukt 
av trafikken som skal rett fram mot Fredrikstad. Det betyr at i enkelte tilfeller så kan trafikk i det 
ytterste feltet blokkere tilgangen til venstresvingefeltet, slik at kapasiteten i dette feltet ikke blir 
fullt utnyttet. Befaringen viste imidlertid veldig liten kø og forsinkelse i denne armen, og derfor 
forventes det god fremkommelighet for kollektivtrafikk i retning Fredrikstad.  

 Fv.109 x Rådalsveien 
I denne rundkjøringen er det vurdert lengde for kollektivfelt i tilfarten fra nord og sør. I fremtidig 
situasjon skal Råkollveien stenges mot fv. 109 ved Råbekken, noe som gir noe større trafikkmengde 
for venstre svingende trafikk i den sørlige armen i rundkjøringen enn det som er telt. Dette vil, i noe 
grad, påvirke trafikkavviklingen for trafikkstrømmen som skal rett fram mot Fredrikstad. Beregnede 
SIDRA resultater og foreslått tiltak vises i figur 13.  

mot Fredrikstad: 

- det etableres to felt i tilfarten fra nord; et felt for venstre svingende trafikk og et 
kort felt på 60 meter for rett fram trafikk.  

mot Sarpsborg: 

- det etableres to felt i den sørlige armen; et felt for rett fram trafikk og et 
kollektivfelt. Lengde på kun kollektivfelt er 930 meter. Mot rundkjøringen fortsettes 
det med fellesfelt som er åpent for trafikk til høyre mot Bjørnengveien. Lengden på 
dette feltet blir 60 meter. Feltet blir åpent for at busser kan kjøre rett frem i 
rundkjøringen og videre inn i kollektivfeltet etter rundkjøringen. 

- ut av rundkjøringen, mot Sarpsborg, blir det etablert kort felt på 30 meter, kun for 
buss til å gjennomføre fletting på fv. 109. 
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Figur 13. Nedskalert løsning for rundkjøring - fv. 109 x Rådalsveien 

Resultater for morgenrush viser at det kan forventes maksimal kølengde på 105 meter i tilfarten fra 
nord. Kollektivtrafikk får god fremkommelighet i denne armen.  

I ettermiddagsrush øker maksimal beregnet kølengde til ca. 420 meter. Total foreslått lengde for 
det ytterste feltet er 210 meter (60 meter før krysset som fellesfelt + kun kollektivfelt med lengde 
på 150 meter). Dette betyr at det i ettermiddagsrush kan oppstå enkelte situasjoner hvor bussene 
blir stående i kø inn mot rundkjøringen, som følge av at køen fra rundkjøringen strekker seg forbi 
kollektivfeltet. Befaringen bekreftet at det under ettermiddagsrushet oppstår noe kø i den nordlige 
armen på fv. 109. Sammenlignet med andre kritiske steder/kryss på fv. 109, er det imidlertid 
observert at den nordlige armen i rundkjøringen fv. 109 x Rådalsveien har en del kortere kølengde i 
virkeligheten enn beregnet kølengde. I makstimen i ettermiddagsrushet, forventes det derfor kun 
kortvarige køer i denne armen. Dette vil gi liten forsinkelse for kollektivtrafikk, noe som regnes som 
akseptabelt. Å etablere et kollektivfelt med lengde 150 meter ser derfor fornuftig ut. 
 
Tabell 7. Maksimal beregnet kølengde på fv. 109 i retning mot Fredrikstad i krysset:  
fv.109 x Rådalsveien for morgen- og ettermiddagsrush  

Maksimal kølengde  
(morgenrush 07:30-08:30) 
(meter) 

Avstand til nabokrysset i nord (fv. 
109 x Bjørnengveien)   
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt)  
(meter) 

Tilfarten fra 
nord 105 990 60 + 150 = 210  
 

Maksimal kølengde  
(ettermiddagsrush 15:00-
16:00) (meter) 

Avstand til nabokrysset i nord (fv. 
109 x Bjørnengveien)  
(meter) 

Lengde på ytterste feltet  
(fellesfelt + kollektivfelt)  
(meter) 

Tilfarten fra 
nord 

421 990 60 + 150 = 210  

 

I retning mot Sarpsborg, er det beregnet maksimal kølengde for morgen- og ettermiddagsrush på 
henholdsvis 100 og 58 meter. Total lengde på ytterste feltet (felles- og kollektivfelt) i denne armen 
er 1385 meter. Her er det forventet god trafikkavvikling for kollektivtrafikk med lite forsinkelse. 

 Oppsummering av nedskalert løsning for hele strekning  
Figur 14, 15 og 16 viser en oppsummering av den nedskalerte løsningen for hele strekningen fra 
rundkjøringen ved Østfoldhallen – fv. 109 x Rådalsveien til T-kryss – fv. 109 x Ny Tindlundvei. 
Lengde på kollektivfelt vises i grønt.   

mot Fredrikstad: 

- det ytterste feltet i tilfarten fra nord er åpent 60 meter før krysset for trafikk som skal 
rett fram mot Fredrikstad, og til høyre mot Rådalsveien.  

- det etableres kollektivfelt med lengde på 150 meter i tilfarten fra nord. 

- ut av rundkjøringen, mot Fredrikstad, blir det etablert kollektivfelt på 1385 meter, 
hele veien til rundkjøring – fv. 109 x Evjebekkveien. 

mot Sarpsborg: 

- det ytterste feltet i tilfarten fra sør er åpent 60 meter før krysset for trafikk som skal 
til høyre mot Dikeveien og buss som skal rett fram mot Sarpsborg.  

- det etableres kollektivfelt, som begynner etter rundkjøring – fv. 109 x Evjebekkveien, 
med lengde på 1325 meter i tilfarten fra sør. 
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Figur 14. Nedskalert løsning for kryss: fv. 109 x Rådalsveien, fv. 109 x Bjørnengveien og fv. 109 x Hatteveien (kollektivfelt 
vises i grønt) 

 
Figur 15. Nedskalert løsning for kryss: fv. 109 x fv. 112, fv. 109 x fv. 1168 Greåkerveien og fv. 109 x fv. 114 (kollektivfelt 
vises i grønt) 

 
Figur 16. Nedskalert løsning for kryss: fv. 109 x fv. 114 (kollektivfelt vises i grønt) 
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6 Usikkerhet i beregningene  
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til bruk av dataverktøy for beregning av trafikk. Flere forhold 
vil være avgjørende for avviklingen enn det som det er mulig å ta høyde for i absolutt detalj. Lokale 
adferdsmønstre kan variere mye fra simulerte adferdsmønstre, og kølengder kan være lengre eller 
kortere enn simulert kø. Derfor er det viktig å påpeke at modeller alltid er en forenkling av 
virkeligheten og resultatene må sees i lys av dette. 

I denne analysen er det usikkerhet knyttet til brukt trafikketterspørsel i modellen. 
Trafikketterspørsel er ikke målt i kryssene, men er heller estimert basert på eksisterende 
trafikktellinger og erfaring.  

Trafikken er telt kun en dag som betyr at det er også mye usikkerhet i det estimerte 
trafikkgrunnlaget som er benyttet i analysen.  

Videre er det usikkerhet knyttet til modelleringen for å se effekten av fletting, samt hvordan 
oppførselen til bilistene på fv. 109 blir i kryssene hvor fletting vil skje. Hvilket felt som blir benyttet i 
virkeligheten vil bli påvirket av hvordan bilføreren opplever trafikksituasjonen og bilførerens egne 
preferanser.  

Det er også en usikkerhet i hvor mange av bilene som skal mot Fredrikstad, som kommer til å 
benytte ytterste feltet i de kritiske kryssene. For å unngå tilbakeblokkering av nabokryssene og gi 
kollektivtrafikken god avvikling, viser resultater at minst 20% av alle bilister som skal mot 
Fredrikstad bør benytte det ytterste feltet i rundkjøringer Fv. 109 x Fv. 114 og Fv. 109 x Fv. 112. Når 
det gjelder rundkjøringen Fv. 109 x fv. 1168 Greåkerveien er det beregnet at det ytterste feltet bør 
benyttes av minst 10% av trafikken som skal mot Fredrikstad. Det er en usikkerhet knyttet til 
hvordan bilistene kommer til å oppføre seg når de ankommer kryssene, men basert på lignende 
løsninger i Norge ser de overnevnte prosenter oppnåelig ut. 

7 Konklusjon 
I dette notatet er det gjennomført trafikkberegninger i SIDRA for seks planlagte rundkjøringer på fv. 
109, hvor alle ligger på strekningen fra krysset med Rådalsveien til og med krysset med fv. 114 
Grålumveien. Beregningene er gjort som grunnlag for dimensjonering av kollektivfelt og som 
grunnlag for nedskalering av fv. 109.  

Fokuset i analysen har vært å avdekke nødvendig lengde på kollektivfelt for buss, slik at bussene er 
sikret god fremkommelighet på fv. 109. I tillegg er det vurdert hvilken lengde som er nødvendig 
med to kjørefelt inn og ut av rundkjøringene, for å sikre god avvikling gjennom rundkjøringene. 
Disse feltene er i hovedsak åpne for all trafikk. Effekten av tiltakene er analysert i SIDRA.  

Beregningene viser at ved å legge inn kollektivfelt med lengder basert på disse beregningene, vil 
det i hovedsak bli god fremkommelighet for kollektivtrafikken i begge retninger på fv. 109. Basert 
på beregnet maksimal kølengde er estimert lengde på kollektivfeltene slik at kollektivtrafikk får 
akseptabel avvikling og minst mulig forsinkelse.  

Avviklingen gjennom kryssene for øvrig trafikk vil også bli god, men det kan oppstå tilfeller hvor 
køene strekker seg tilbake forbi der det er to kjørefelt, noe som gjør at trafikken bak ikke vil få 
tilgang til det ekstra kjørefeltet inn mot rundkjøringen.  
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8 Vedlegg 1 – Eksiterende trafikktellinger fra 2014 
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9 Vedlegg 2 – Trafikkgrunnlag benyttet i nedskalerte løsning 
 

Rundkjøring: Fv. 109 x Rådalsveien  

 
 

Rundkjøring: Fv. 109 x Bjørnengveien 

 
 

 

Morgen Ettermiddag 

Ettermiddag 
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Rundkjøring: Fv. 109 x Hatteveien 

 
 

Rundkjøring: Fv. 109 x Fv. 112 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgen Ettermiddag 

Morgen Ettermiddag 



   multiconsult.no 

  

 

126531-10-RIT-NOT-00 21. mars 2022 / Revisjon 00 Side 28 av 28 

Rundkjøring: Fv. 109 x fv. 1168 Greåkerveien 

 
Rundkjøring: Fv. 109 x Fv. 114 

 

 
 

 

Morgen Ettermiddag 

Morgen Ettermiddag 


