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Forord 
Dette er en fagrapport benyttet for å velge og dimensjonere kryssløsninger for arbeidet med 
reguleringsplanen for rv. 862 ny forbindelse Breivika-Langnes. Sammendraget er utvidet, 
slik at andre interesserte ikke nødvendigvis trenger å lese rapporten i sin helhet. Hvert 
kryssområde/kryss inneholder en konklusjon i sammendraget. I tillegg kan det være greit å 
lese kapittelet som omtaler det generelle for kapasitetsberegningene av vegkryssene. 

Det er flere uavklarte ting både i og utenfor prosjektet, som kan ha betydning for endelig 
valgte kryssløsninger og utformingen av disse. Det kan derfor ennå komme endringer 
underveis i arbeidsprosessen for den aktuelle reguleringsplanen. Dette per august 2018. 

Rapporten er utarbeidet våren 2018 og supplert med beregninger av nye alternativer i 
august 2018 av Pål Jøran Digernes i Statens vegvesen, Region nord. 
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1. Utvidet sammendrag 
Det er utført kapasitetsberegninger for en rekke vegkryss. Dette er gjort tilknyttet arbeidet 
med reguleringsplanen for rv. 862, ny tunnel mellom Breivika og Langnes i Tromsø, og er et 
grunnlag for dimensjonering og valg av kryssløsninger.  

Ved utforming av kryssene er det fokus på enhetlige løsninger, kollektivtrafikken og at køer i 
tunnelene skal være begrenset. Også for næringstransporten må det være akseptable forhold 
for framkommelighet.  

Den aktuelle reguleringsplanen omfatter følgene kryssområder: 

Breivika: 
 Kryss 1a: ved Breivika, ny tunnel x Stakkevollvegen x Breivika havn  
 Kryss 1b: adkomst til/fra Botaniske hage 
 Kryss 1c: adkomst til videregående skole og annet lokalt 

 
I tillegg er nabokrysset, rundkjøringen ved UNN (kryss 2), omtalt. 
 
Langnes: 

 Kryss 3a: mellom postterminalen og Kjell Arnesen AS, ny tunnel x Kvaløyvegen x ny 
kulvert 

 Kryss 3b: eksisterende rundkjøring i sør, Langnesvegen x Kvaløyvegen 
 Kryss 3c: adkomst til/fra postterminalen, Kjell Arnesen AS og annet 
 Kryss 5: vest for kort tunnel under framtidig forlenget rullebane og eksisterende 

kulvert under rullebanen 
 
I tillegg er det utført beregninger for rundkjøringen ved Langnestunnelen (kryss 4), som 
absolutt må bli bygget om med økt kapasitet før bygging eller bruk av ny tunnel og 
tilhørende kryss (3a, 3b og 3c).  
 
Kapasitetsberegningene omfatter de kryssene med størst belastning av trafikk (1a, 3a, 2, 4 
og 5).  
 
Skiltet hastighet på veger tilknyttet kryssene i Breivika og Langnes er 50 km/t eller 60 km/t. 
N100, «Veg- og gateutforming», har ikke egen dimensjoneringsklasse for 50 km/t. Den 
mest nærliggende dimensjoneringsklasse er H6, som gjelder for 60 km/t og ÅDT større enn 
12 000.  Med dette skal kryss bygges som forkjørsregulert T-kryss, X-kryss med 
trafikksignalregulering, rundkjøring eller planskilt kryss. 

For samtlige alternativer i sammendraget blir det vist resultater for situasjon 

 uten trafikkøkning i hele perioden fra 2018 til 2047. 
 uten trafikkøkning i perioden fra 2018 til og med 2033 og deretter trafikkøkning på 

8 % i perioden fra 2034 til 2047 (fylkesprognoser NTP, etter avtale med 
Vegdirektoratet).  
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Det forutsettes blant annet at eksisterende 4-feltsveg/kulvert under rullebanen til flyplassen 
er åpen for trafikk. En eventuell stenging vil medføre svært lange forsinkelser og køer med 
tilbakeblokkeringer mellom en rekke vegkryss. Spesielt utsatt er rundkjøringen ved 
Langnestunnelen (Workinn). 

Kryssområdet ved Breivika (kryss 1a, 1b og 1c), ny tunnel x Stakkevollvegen x Breivika havn 
og adkomst til Botaniske hage og videregående skole: 
Alternativ A1: 
Aktuell løsning er 2 rundkjøringer i ett øvre og nedre plan og i tillegg tilhørende ramper. 
Med denne løsningen er det ønske om å skille biltrafikken på hovedvegene fra den øvrige 
trafikken (kollektiv, til/fra lokalt og selvsagt gange og sykkel). Alternativet gjør det mulig 
med gode løsninger for kollektivtrafikken i det øvre planet, tilnærmet egen kollektivtrase 
med holdeplasser tilknyttet rampene med gode gangforbindelser. Med utgangspunkt i alt 
dette er alternativet også relativt arealbesparende. Om nødvendig eller ønskelig er det 
mulighet til å styre noe av hovedvegstrafikk via det øvre planet. Hovedutfordringen er at 
nabokryssene ligger nært. Dette blant annet med tanke plassering av skilt (tilstrekkelige 
avstander), tilstrekkelig vekslingsstreking og tilsvarende. Dette kan være utfordrende for 
trafikksikkerheten. 

 

 
Kryss 1a, rundkjøring i nedre plan: Av de alternativene som er kapasitetsberegnet er 
avviklingen best for alternativ A1-2d, rundkjøring med 2 kjørefelt i selve rundkjøringen og 
filterfelt i alle fire armene. Løsningen er med forholdsvis gode avviklingsforhold for 
trafikken. Dårligst er det for kjørende fra Breivika havn med gjennomsnittlig forsinkelse på 
cirka 2 minutter og 30 sekunder (med 8 % trafikkøkning) i 2047. Uten trafikkvekst er 
forsinkelsen for trafikken tilsvarende cirka 1 minutt. 
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Alternativ A2 er i prinsippet den samme løsningen som A1, men med en litt annen og 
enklere byggekonstruksjon for den øvre rundkjøringen.  
 
Alternativ B: 
Alternativ B er kryssløsninger fra kommunedelplanen (KDP). I tillegg er det i KDP tegnet inn 
planskilt løsning for de myke trafikantene. Planen omfatter ikke egne traseer for 
kollektivtrafikken. 
 
Alternativet består av en 4-arma rundkjøring og to t-kryss, ett sør (1b) og ett vest (1c) for 
rundkjøringen. I t-kryssene kan trafikken kun kjøre høyre av/på, og må eventuelt kjøre via 
naborundkjøringene dersom de egentlig skal i motsatt retning. Trafikk fra blant annet den 
videregående skolen må kjøre ut fra krysset, 1c, til høyre og videre gjennom den nye 
tunnelen og eventuelt kjøre u-sving gjennom rundkjøringen ved Langnes og tilbake.  
 

 
 
Trafikkvolumet for rundkjøringen (1a) i alternativ B er forholdsvis likt Alternativ A1 og gir 
dermed ubetydelige forskjeller i resultatet for kapasitetsberegningene. 
Forslag til utformingen av rundkjøringen, alternativ B-2d, er derfor lik alternativ A1-2d (se 
prinsippskisse på neste side).  
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Utforming kryss 1a, rundkjøringen, og servicenivå for Alternativ A1-2d og B1-2d: 
Uten økning i trafikken fram til 2047 Med 8 % økning i trafikken fram til 2047 

  

 
 
Alternativ C: 
Løsningen består av to 4-arma rundkjøringer, en forbindelse over ny tunnel og bru over 
Stakkevollvegen.  
 

 
 
Ut ifra beregningene anbefales det 4 filterfelt i hovedrundkjøringen, alle med ekstra kjørefelt 
(kort lengde) i forkant av filteret, og i tillegg flettefelt for filtrene for tilfartene 
Stakkevollvegen nord og ny tunnel (se figur på neste side). Denne løsningen gir gode 
avviklingsforhold i krysset. Uten denne utformingen av filterfeltet for tilfarten fra havna, vil 
det ikke være tilstrekkelig kapasitet for trafikken fra Breivika havn. Dette selv uten 
trafikkøkning. Ytterligere trafikkøkning utover 8 % vil gi vesentlig lengre køer og 
forsinkelser. Dette gjelder hovedsakelig trafikken fra ny tunnel. 
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Utforming av hovedrundkjøringen for tilfredsstillende trafikkavvikling, alternativ C-1b:  
Uten økning i trafikken fram til 2047 Med 8 % økning i trafikken fram til 2047 

  

 
 
Konklusjon: 
Alternativ A1/A2 og C har ulike kvaliteter ved seg, og begge er helt klart å foretrekke 
framfor alternativ B, som ikke er en akseptabel løsning.  
  
Alternativ A1 og A2 har gode løsninger for kollektivtrafikken (egen trase, løsninger for 
holdeplasser med gode gangforbindelser). Korte avstander mellom rampene og 
nabokryssene gjør det utfordrende med tank på blant annet skilting og tilstrekkelig lang 
vekslingsstrekning. Løsningen har flere fravik fra normalene. 
 
Alternativ C er forholdsvis arealkrevende, men løsningen har gode avviklingsforhold for 
trafikken. Også med 8 % trafikkøkning er avviklingen god, men vekst utover dette vil gi 
vesentlig lengre køer. Dette gjelder i hovedsak trafikken fra ny tunnel. 
 
Med de korte avstandene mellom rampene og nabokryssene i alternativ A1/A2, er alternativ 
C å foretrekke. Dette forutsetter gode løsninger også for kollektivtrafikken og de myke 
trafikantene, og i tillegg selvsagt at det er tilstrekkelig areal tilgjengelig. 
 
I alternativ B må trafikk til og fra botaniske hage og videregående skole og annen 
lokaltrafikk å kjøre omveger via nabokryssene. Omkjøring via den ny tunnelen, 
rundkjøringen på Langnes-siden og tilbake igjen er absolutt ikke bra. Kjøremønsteret for 
Alternativ B blir i tillegg enda mer utfordrende å skilte. Alternativ B er totalt sett ikke en 
akseptabel løsning og kan ikke bli anbefalt.  
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Kryss 2, rundkjøringen ved UNN, Tromsøsundtunnelen x Stakkevollvegen x Sykehusvegen: 
Det er kun utført kapasitetsberegning for dagens løsning. Beregningene viser det dårligste 
servicenivået (F) med tidvis lange køer og forsinkelser for Stakkevollvegen nord og 
Sykehusvegen i ettermiddagsrushet. 

I eksisterende reguleringsplan er det tegnet planskilt løsning; kulvert under rundkjøringen 
for tilfarten fra Stakkevollvegen nord til Stakkevollvegen sør (mot sentrum). 

Kryssområde ved Langnes (kryss 3a, 3b og 3c), mellom postterminalen og eksisterende 
rundkjøring i sør ved Langnesvegen: 
Alternativ A1:  
Løsningen er 2 rundkjøringer i ett øvre og nedre plan og i tillegg nødvendige ramper mellom 
planene, til/fra Kvaløyvegen og ny kort tunnel/kulvert.  

 

Også her har kollektiv-, gang- og sykkeltrafikken de samme fordelene som tilsvarende 
kryssløsning (alternativ A1) i Breivika, men det er her noe mer annen trafikk i det øvre 
rundkjøringen og tilhørende ramper.  

Forutsetning for en slik løsning er at trafikken fra Langnesvegen og Workinn-området har 
direkte adkomst til ny tunnel og kort tunnel under framtidig forlengelse av rullebanen. Dette 
blant annet på grunn av begrenset kapasitet i rundkjøringen ved Langnestunnelen, selv med 
ombygging. Planene for utvidelse av flyplassen kan gjøre denne rampe-forbindelsen 
utfordrende eller ikke mulig. 

I tillegg er avstanden mellom krysset/rampene og nabokrysset kort. Dette er utfordrende 
blant annet med tanke på skilting og tilstrekkelig lang vekslingsstrekning. Eventuelt vil det 
være fravik fra vegnormalene.  
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Rundkjøring i nedre plan (3a) består av 4 armer, arm fra ny tunnel, ny kulvert, Kvaløyvegen 
nord og sør og to kjørefelt i selve rundkjøringen. Med utgangspunkt i trafikkøkning på 8 % 
fram til 2047, er det nødvendig med filterfelt fra tunnelen. Det bør være 
breddeutvidelse/kort kjørefelt fra Kvaløyvegen sør (se figur), selv uten trafikkøkningen. 

Utforming av rundkjøringen og servicenivå for alternativ A1: 
Uten økning i trafikken fram til 2047, 
alternativ A1-1 

Med 8 % økning i trafikken fram til 2047 
alternativ A1-2 

  

 
Alternativ A2 er den samme løsningen som A1, men med en litt annen konstruksjon for det 
øvre planet/rundkjøringen.  
 
Alternativ B: 
Alternativ B består i 2 rundkjøringer og en ny adkomst til postterminalen og Kjell Arnesen 
AS. Den ene rundkjøringen er eksisterende ved Langnesvegen x Kvaløyvegen, kryss 3b. Ny 
rundkjøring, kryss 3a, er med 3 filterfelt for alle armene bortsett fra arm fra ny kort tunnel 
under rullebanen, og 2 kjørefelt i selve rundkjøringen (alternativ B-2). Krysset vil være cirka 
40 meter sør for eksisterende t-kryss ved postterminalen. 
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Uten trafikkøkning fram til 2047: 
Trafikkavviklingen i ny rundkjøring (3a) vil være forholdsvis god. I kortere perioder i 
ettermiddagsrushet er kølengden 95 meter i tilfarten fra Kvaløyvegen nord. Liten økning i 
trafikken vil gi vesentlig lengre køer. 
 
Med 8 % trafikkøkning fram til 2047: 
Beregningene viser kapasitetsgrensen er nådd, belastningsgrad er 1, for trafikken fra 
Kvaløyvegen nord. I kortere perioder er kølengden cirka 270 meter, som betyr 
tilbakeblokkering til rundkjøringen ved Langnestunnelen. Avstand mellom kryssene er cirka 
240 meter. 
 
Utforming av rundkjøringen og servicenivå for alternativ B-2: 
Uten økning i trafikken fram til 2047 Med 8 % økning i trafikken fram til 2047 
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Alternativ B-3: 
Alternativ B-3 er likt alternativ B-2, men består i tillegg av ei rampe/bru over rundkjøringen 
fra Kvaløyvegen nord til sør.  

Avviklingen av trafikken vil være forholdsvis god. Uten trafikkøkning vil det i korte perioder 
være kølengder nordover på litt over 60 meter. Med trafikkøkning på 8 % vil det tilsvarende i 
korte perioder være kølengde på 108 meter (avstanden til nabokrysset ved Langnestunnelen 
er cirka 230 meter). Ytterligere forholdsvis liten trafikkvekst gir vesentlige lengre køer og 
forsinkelser. Spesielt utsatt er trafikken i venstresvingefeltet fra Kvaløyvegen nord, som skal 
inn i den nye tunnelen.  

Utforming av rundkjøringen og servicenivå for Alternativ B-3 (figuren viser det ikke, men ett 
felt fra Kvaløyvegen nord skal gå planskilt med bru over rundkjøring til Kvaløyvegen sør): 
Uten 8 % økning i trafikken fram til 2047 Med 8 % økning i trafikken fram til 2047 

  

 
 
Alternativ C: 
Alternativ C består av ei 5-arma rundkjøring med tilfartene ny tunnel, Langnesvegen, 
Kvaløyvegen (nord og sør) og ny kort tunnel under framtidig forlengelse av rullebanen til 
flyplassen. Rundkjøringen er stor med ytre diameter 70 meter. 
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Beregninger med filterfelt for tilfarten fra tunnelen, kort kjørefelt i forkant og flettefelt i 
etterkant, viser gode avviklingsforhold.  
Prinsippskissen på forrige side viser skjev fordeling mellom vegarmene. Det må tilstrebes 
mest mulig lik vinkel mellom de ulike armene. Dette med tanke på avviklingen, sikten og 
trafikksikkerheten. 
 
Utforming av rundkjøringen og servicenivå for alternativ C-2: 
Uten 8 % økning i trafikken fram til 2047 Med 8 % økning i trafikken fram til 2047 

  

 
 
Konklusjon:  
Dersom vi får til en god utforming av alternativ C, der vi ivaretar god avvikling, sikt og 
trafikksikkerheten, anbefales denne løsningen. Det forutsettes også gode løsninger for 
kollektivtrafikken og de myke trafikantene. 
 
Alternativ A2 (og A1) er i utgangspunktet også en forholdsvis god løsning. Den mangler 
direkteadkomst fra Langnesvegen til ny tunnel. Dette medfører omkjøring via rundkjøringen 
ved Langnestunnelen, og belaster ett allerede svært trafikkert kryss med utfordrende 
avviklingsforhold. I tillegg har alternativet utfordringer med svært korte avstander mellom 
rampene og nabokrysset. Dette med tanke på blant annet skilting og tilstrekkelig lange 
vekslingsstrekninger.  Rundkjøring i nedre plan må ha filterfelt for arm fra tunnelen og 
breddeutvidelse fra Kvaløyvegen sør, alternativ A1-2. 
 
Alternativ B er følsom for trafikkøkning. Uten trafikkøkning er trafikkavviklingen forholdsvis 
bra. Med trafikkøkning på 8 % er kapasitetsgrensen nådd (belastningsgrad er over 1). I 
perioder er det tilbakeblokkering til naborundkjøringen ved Langnestunnelen. Løsningen 
mangler en god adkomstveg fra postterminalen og Kjell Arnesen. 
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Kryss 4, Langnestunnelen x Kvaløyvegen x Huldervegen (Workinn-rundkjøringen): 
Krysset må bli bygget om før ny tunnel mellom Breivika og Langnes kan bli etablert. Dette på 
grunn av at ny tunnel vil medføre mer trafikk i kryss 4. I dag er det lange køer og forholdsvis 
store forsinkelser i ettermiddagsrushet, spesielt i Langnestunnelen, men også noe på 
Kvaløyvegen sør. Det vil det også være med den framtidige ny forbindelsen fra Breivika til 
Langnes. Dette er uheldig, spesielt med tanke på sikkerheten tunnelen og at 
kollektivtrafikken står i de samme køene.  

Foreløpig anbefalt løsning er rundkjøring med 2 sirkulasjonsfelt og filterfelt i 3 tilfarter og 3 
felt i rundkjøringen for trafikken fra tilfarten fra Giæverbukta til Kvaløyvegen sør. 

I tillegg er det nødvendig å unngå u-sving for trafikken fra Kvaløyvegen sør, noe som tilsier 
at kryss 3 (ved ny tunnel) må ha direkte adkomst fra Langnesvegen til ny tunnel og ny kort 
tunnel tilknyttet flyplassen.  

Beregningene viser at trafikk fra Huldervegen vil kunne stå i vesentlig kø i korte perioder, 
spesielt med situasjon med trafikkøkning fram til 2047. Dette kan sannsynlig bli unngått ved 
at kjørende velger alternative kjøreruter via området til handelsparken (Jekta/K1). I 
beregningene med antatt økt trafikkvolum på 8 % vil Langnestunnelen i kortere perioder i 
ettermiddagsrushet ha en kølengden på cirka 200 meter. Uten trafikkøkning er det 
tilsvarende kun 78 meter. 

Forslag til utforming av rundkjøringen og servicenivå, alternativ A-3b: 
Uten 8 % økning i trafikken fram til 2047 Med 8 % økning i trafikken fram til 2047 

  
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  
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Kryss 5, ny kulvert x eksisterende kulvert, på vestsiden ved flyplassen: 

Forslag til kryssløsning er rundkjøring med filterfelt fra tilfarten fra Giæverbukta. Filteret er 
nødvendig for tilstrekkelig god avvikling og kapasitet, dette uten eller med trafikkøkning på 
8 % fram til 2047. Filterfeltet er spesielt viktig for framkommeligheten til kollektivtrafikken, 
men også for den øvrige trafikken. 

 
 
 

Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  
 

2. Generelt 
Arbeidet med reguleringsplan for rv. 862 ny forbindelse fra Breivika til Langnes omfatter 
følgende kryss (direkte eller indirekte): 

 Sted Merknad 
Kryss 1: 
Kryss 1a 
Kryss 1b 
Kryss 1c 

 
Nytt kryss tunnel x Stakkevollvegen 
Ny adkomst botanisk hage 
Ny adkomst videregående skole 

 

Kryss 2 Stakkevollvegen x Tromsøsundtunnelen (UNN), E8 Eksisterende rundkjøring 
Kryss 3: 
Kryss 3a 
Kryss 3b 
Kryss 3 c 

 
Nytt kryss tunnel x Kvaløyvegen 
Forbindelse/kryss med Langnesvegen 
Ny adkomst postterminalen/Kjell Arnesen AS 

 
Ny (A1) eller eksisterende (B) 

Kryss 4 Langnestunnelen x Kvaløyvegen (Workinn) Eksisterende/bygges om 
Kryss 5 Ny kort tunnel x eksisterende kulvert, rv. 862 Nytt 
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Det er utført kapasitetsberegninger for kryssene 1a, 2, 3a, 4 og 5. 
 
Aktuell dimensjoneringsklasse og kryssløsninger fra håndbok N100 «Veg- og 
gateutforming»: 
ÅDT Fartsgrense Standardklasse Tillatte kryssløsninger 

12-20 000 60 km/t H6 T-kryss, X-kryss med signalregulering, 
rundkjøring og planskilt kryss >20 000 60 km/t H6 

 
N100 har ingen dimensjoneringsklasse for fartsgrensen 50 km/t, som gjelder flere veger 
tilknyttet kryssene i de aktuelle områdene. Skiltet hastighet 60 km/t er også benyttet. Dette 
gjelder veger tilknyttet kryss 5, vest for rullebanen. 
 
Generelt er det korte avstander mellom flere av kryssene, som kan være utfordrende med 
tanke på avvikling, skilting og trafikksikkerhet. Det vil være flere fravik, men de vil bli 
behandlet på siden av denne rapporten. 
 
Oversiktskart over midtre del av Tromsøya, Langnes og Breivika på henholdsvis vest- og 
østsiden: 

 
 
Beregningene, som er utført i dataverktøyet SIDRA, er et grunnlag for dimensjonering og 
valg av type veg-/gatekryss. 

Trafikkvolum er beregnet i transportmodellen AIMSUN for 2018. Mest belasta time er mellom 
klokken 1515 og 1615. Volumet fra modellen er ett gjennomsnittlig ettermiddagsrush av 
året. I fra håndbok V121 «Geometrisk utforming av veg- og gatekryss», dimensjonerende 
time; den timen som har en trafikkmengde som kun overskrides 29 ganger i løpet av et år, 
det vil si den timen med det 30. høyeste trafikktallet. Det er derfor lagt til 15 % for å 
kompensert for dette og vekst i næringstrafikken (begge grovt antatt).  
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Normalt planlegges det for en forventet trafikkmengde 20 år etter åpningsåret. Plankryss 
dimensjoneres for forventet trafikkmengde 10 år etter åpningsår (fra håndbok N100 «Veg- 
og gateutforming»). 

Dimensjonerende time er i dette tilfellet år 2047. Dette med antagelse i at tunnelen er ferdig 
bygget i 2027 (første år med bevilgninger er 2024, anleggsperiode 3 år).  

Det er utført beregninger for situasjonene uten og med trafikkvekst fram til 2047.  

 Uten trafikkøkning:  
o Gjelder hele perioden mellom 2018 og 2047 

 Med trafikkøkning 
o Uten mellom 2018-2033 
o 8 % trafikkøkning mellom 2034-2047 

Fra og med 2034 og fram til 2047 er det estimert en trafikkøkning på 8 %. Dette er basert på 
fylkesprognosene for NTP. Dette er i samråd med Vegdirektoratet (VD). Videre 
trafikkutvikling etter 2034 blir for tiden (per april 2018) drøftet i VD. Hvordan skal 
trafikkutviklingen være etter 2033? Fortsatt nullvekst? I følge VD er det sannsynlig at dette 
skal opp på departement-nivå for drøfting og endelig avklaring. 

Beregninger med trafikkøkning på 8 % er kun utført på de alternativene som er mest aktuelle 
og har tilstrekkelig kapasitet for en slik vekst.  

Forutsetninger for vegnettet og annet: 

1. Kryss 4, Workinn-rundkjøringen (ved Langnestunnelen) bygges om med tilstrekkelig 
kapasitet. 

2. Kryss 8, ny rundkjøring/kryssløsning på Erling Kjeldsens veg (tverrforbindelsen) er 
etablert øst for kryss 7, rundkjøringen i Giæverbukta. 

3. Veg mellom rundkjøringen i Giæverbukta og ny rundkjøring på Erlings Kjeldsens veg 
reguleres som i dag (2-feltveg) eller terminalgate.  

4. Eksisterende kulvert under flyplassens rullebane reguleres som i dag (4-felts veg). 
5. Trafikktallene fra Aimsun er gitt med uten kapasitetsproblemer i nabokryssene. Dette 

for å få trafikkstrømmer for en situasjon der nabokrysset har tilstrekkelig kapasitet 
og som vil gi økt trafikk de det krysset det blir beregnet kapasitet for. 

Stenging av eksisterende 4-feltsveg/kulvert under rullebanen til Langnes lufthavn: 

I transportmodellen Aimsun er det simulert en situasjon der eksisterende 4-felts vegen/ 
kulvert under rullebanen er stengt. Dette med forutsetning i at ny kort tunnel under 
framtidig forlenget rullebane er etablert. Det betyr at over 1 100 kjøretøy i beregnet time 
i ettermiddagsrushet må kjøre en annen veg via kryss 4 (Langnestunnelen x Kvaløyvegen, 
ved Workinn). Dette er ett kryss som i utgangspunktet er svært belastet med trafikk. 
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Simuleringen for ettermiddagsrushet viser lange køer i Langnestunnelen, 
tilbakeblokkeringer mellom en rekke vegkryss. Dette gjelder blant annet mellom: 

 kryss 3 (ny tunnel x Kvaløyvegen) og kryss 4 (Langnestunnelen x Kvaløyvegen) 
 kryss 4 og nærmeste rundkjøring i tunnelen (Langnestunnelen x 

Sentrumstangenten) 
 kryss 4 og kryss 7 (rundkjøringen ved Giæverbukta) 
 kryss 4 og kryss 8 (nytt på på Erling Kjeldsens veg) 
 kryss 7 og rundkjøringen ved Jekta 

Videre er det lange køer på Ringvegen, Huldervegen og internt på vegene i handelspark-
området.  

Tilknyttet bygging av ny forbindelse mellom Breivika og Langnes, samt ny kort tunnel under 
framtidig forlenget rullebane, mener Statens vegvesen at eksisterende kulvert ikke kan bli 
stengt for trafikk. Dette vil medføre en uholdbar situasjon på store deler av det øvrige 
vegnettet i området. Kollektivtrafikken vil stå i flere av de samme køene.  

Utsnitt fra simulering i Aimsun (ettermiddagsrush, uten trafikkøkning fram til 2047): 
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3. Definering av belastningsgrad 
Belastningsgrad uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. 

Belastningsgrad = Trafikkvolum 
                           Kapasitet  

Belastningsgrad illustrerer graden av kapasitetsutnyttelse i vegkrysset. Ved belastningsgrad 
lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. 

Sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse for bilistene er tilnærmet 
eksponentiell, slik at forsinkelsen øker raskere jo høyere belastningsgrad det er. Når 
belastningsgraden er under 0,7 er det liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. Ved 
belastningsgrad over 0,85 begynner den eksponentielle effekten å slå kraftigere ut, slik at 
forsinkelse og kølengder øker raskt ved stigende belastningsgrad. Når belastningsgraden 
overstiger 1,0 er tilsiget av biler inn mot krysset større enn kapasiteten i selve tilfarten i 
krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil vokse, og den vil først begynne å avta igjen når 
tilsiget av biler er mindre enn kapasiteten. 

  
Figur: Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse. 
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4. Kryssområde 1, ny tunnel x Stakkevollvegen/Botaniske 
hage/videregående skole 

Kryssområde 1 består av kryss tilknyttet ny tunnel og ny adkomst til botaniske hage og 
videregående skole. 

4.1 Alternativ A1, to rundkjøringer i ett øvre og ett nedre plan 

Alternativ A1:  
Krysset består av to rundkjøringer i ett nedre (kryss 1a) og øvre plan (kryss 1b/1c) og 
ramper til/fra det øvre planet. I det øvre planen er det i utgangspunktet tenkt kun kollektiv- 
og lokaltrafikk og løsninger for gående og syklende. Hovedvegene og Breivika havn er 
tilknyttet det nedre planet. Det øvre plan er veg blant annet til botaniske hage og 
videregående skole. 

Per definisjon er ikke dette et planskilt kryss, men har flere av elementene til denne 
krysstypen. Definisjonen på planskiltkryss er i håndbok N100, «Veg- og gateutforming»: «Et 
kryss er planskilt når to kryssende veger er koblet sammen med ramper. Minst en av vegene 
(primærvegen) har ingen kryssende trafikkstrømmer.»  

N100 har ikke egen dimensjoneringsklasse for 50 km/t. Den mest nærliggende 
dimensjoneringsklasse er H6, som gjelder for 60 km/t og ÅDT større enn 12 000.  Med dette 
skal kryss bygges som forkjørsregulert T-kryss, X-kryss med trafikksignalregulering, 
rundkjøring eller planskilt kryss. 

Det er kun utført kapasitetsberegninger for rundkjøringen i det nedre plan, kryss 1a. 

 
Alternativ A2: 
Alternativet har en rimeligere konstruksjon enn alternativ A1. Utover dette er alternativene i 
prinsippet lik. 
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4.1.1 Trafikkvolum uten vekst for kryss 1a, alternativ A1 

Trafikkvolum fra Aimsun for kryss 1a, ettermiddagsrush i 2018 (gjennomsnitt for året): 

 
 
Samme trafikkvolum gjelder for alternativ A2. 
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Trafikkvolum for kryss 1a, dimensjonerende time 2047 (trafikkvekst kun for 
næringstrafikken):

 

 

For alternativ A1-2d er det også utført beregninger med alternativ trafikkvolum basert på 
trafikkvekst på 8 % for perioden mellom 2030 og 2047. Trafikktallene er presentert i det 
aktuelle kapittelet 4.1.2.1. 
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4.1.1.1 Alternativene A1-1a, A1-1b, A1-1c og A1-1d, rundkjøring 

Prinsippskisse rundkjøring uten filter: 

 
 

 Ytre diameter: 45 meter 
 Sentraløy, diameter: 19 meter 
 2 sirkulasjonsfelt 
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Alternativ A1-1a, service med dagens trafikkvolum (ettermiddagsrush): 

 
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  

 

Med dagens trafikk (2018) vil det være forholdsvis gode avviklingsforhold i rundkjøringen. 
Laveste servicenivå er D; for trafikk fra den planlagte nye tunnelen og havna. 
Belastningsgrad for tunnelen (venstresving) er 0,96. Liten trafikkøkning i fra tunnelen og 
Breivika havn vil gi vesentlig større forsinkelser. 
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Servicenivå for dimensjonerende time 2047: 
Alternativ A1-1a: fra tunnel: ett felt til 
venstre 

Alternativ A1-1b: fra tunnel: begge felt til 
venstre 

  
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  

 

Alternativ A1-1a og A1-1b er ikke aktuelle alternative løsninger. 

Alternativ A1-1a: Beregningene viser at det generelt vil være for dårlige avviklingsforhold i 
rundkjøringen, med servicenivå F og belastningsgrad over 1 (gjelder fra tunnelen).  

Alternativ A1-1b (trafikk fra tunnel: begge felt med venstresving, samme trafikkvolum som 
alternativ A1-1a): Dårlig løsning og avvikling av trafikken.   
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Alt. A1-1a: fra tunnel, ett felt til venstre Alt. A1-1b: fra tunnel: begge felt til venstre 
Belastningsgrad: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlig forsinkelse: Gjennomsnittlig forsinkelse: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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Alternative trafikktall (alternativ A1-1c og A1-1d): 

Alle kjøretøy nordfra fra Stakkevollvegen som skal mot sentrum kjører via øvre plan (figur til 
venstre, A1-1c) og tilsvarende alle kjøretøy både nordfra og sørfra via øvre plan (figur til 
høyre, A1-1d). Trafikkavvikling i nedre plan (servicenivå): 

Alt. A1-1c: Trafikk nordfra via øvre plan , 
servicenivå for nedre plan: 

Alt. A1-1d: Trafikk nordfra og sørfra via 
øvre plan , servicenivå for nedre plan: 

  
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  

 

Beregningene viser at det vil være dårlige avviklingsforhold for alternativ A1-1c, servicenivå 
F og belastningsgrad over 1.  

For alternativ A1-1d vil det være god avvikling med nest beste servicenivå B for 3 tilfarter og 
A for tunnelen.  

Det er ikke utført kapasitetsberegninger for rampene og fletting av trafikken på 
Stakkevollvegen. 
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4.1.1.2 Alternativene A1-2a og A1-2b, rundkjøring med to filterfelt 

Prinsippskisser med to filter: 
Alternativ A1-2a Alternativ A1-2b 

  
 
Servicenivå for dimensjonerende time i 2047 (uten generell trafikkøkning): 
Alternativ A1-2a Alternativ A1-2b 

  
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F 

Alternativ A1-2a: Med filterfelt fra Stakkevollvegen nord og tunnelen er avviklingsforholdene 
ikke tilfredsstillende, spesielt ikke for trafikk fra tunnelen (servicenivå F og belastningsgrad 
over 1). Belastningsgrad er også høy for Stakkevollvegen sør og Breivika havn, begge 0,99.  I 
korte perioder kan køen være cirka 550 meter inn i tunnelen. 

Alternativ A1-2b: Ekstra kjørefelt for filter i tilfarten fra tunnelen gir en bedre avvikling for 
trafikken fra tunnelen, men ikke helt tilfredsstillende fra Stakkevollvegen sør og Breivika 
havn. Belastningsgrad er henholdsvis 1,08 og 0,99, gjennomsnittlig forsinkelse 109 
sekunder og 106 sekunder og gjennomsnittlig kølengde 150 meter og 55 meter. 
Beregningene viser at i korte perioder kan køen være henholdsvis 373 meter og 138 meter. 
Liten trafikkøkning gir vesentlige lengre kølengder og forsinkelser. 
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Alternativ A1-2a Alternativ A1-2b 
Belastningsgrad: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 

  



30 
 

Revidert 5. september 2018 
 

4.1.1.3 Alternativene A1-2c og A1-2d, rundkjøring med fire filterfelt 

Prinsippskisse: 
Alternativ A1-2c Alternativ A1-2d 

  
 

Skissene over er kun prinsipper for utformingen av rundkjøringen. For å begrense 
plassbehovet bør filtrene bli utformet som eksempel vist på ortofoto under (rundkjøringen 
ved Workinn). 

 
Bilde: Workinn-rundkjøringen med filter (smal rabatt). 
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Alternativ A1-2c, servicenivå (2047) Alternativ A1-2d, servicenivå (2047) 

Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F 

 
Forskjellen mellom alternativ A1-2c og A1-2d er utformingen av filteret fra Stakkevollvegen 
sør til havna. A1-2d har ett tredje kjørefelt (kort) med filter. Dette gir bedre kapasitet både 
for trafikken fra sør og Breivika havn. 
 
Alternativ A1-2c har forholdsvis dårlig avviklingsforhold for Stakkevollvegen sør og Breivik 
havn. Servicenivået er henholdsvis E og F. Tilsvarende belastningsgrad er 1,02 og 0,95, 
gjennomsnittlig forsinkelse er på 69 sekunder og 85 sekunder og gjennomsnittlig kølengde 
er 106 meter og 43 meter.  I korte perioder kan kølengden være henholdsvis 262 meter og 
106 meter. 
 
Beregningene viser at Alternativ A-2d har gode avviklingsforhold, spesielt for tre av 
tilfartene (tunnelen og Stakkevollvegen sør og nord). Tunnelen har belastningsgrad 0,79, 
gjennomsnittlig forsinkelse er 17 sekunder og gjennomsnittlig kølengde 25 meter. I korte 
perioder kan køen være på 62 meter. 
Belastningsgrad for trafikken fra havna er 0,88, gjennomsnittlig forsinkelse er 57 sekunder 
og gjennomsnittlig kølengde er 57 meter. 
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Alternativ A1-2c: 4 filterfelt  Alternativ A1-2d: 4 filterfelt + kort kj.f sørfra 
Belastningsgrad: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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4.1.1.4 Alternativene A1-3 og A1-4, rundkjøring med delvis tre 
sirkulasjonsfelt 

Prinsippskisse og servicenivå for dimensjonerende time uten vekst fram til 2047: 
Alternativ A1-3: Delvis 3 sirk.felt, 1/4: Alternativ A1-4: Delvis 3 sirk.felt, 2/4: 
 

  
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  

 

Alternativ A1-3, rundkjøring med ¾ to sirkulasjonsfelt og ¼ tre sirkulasjonsfelt, gir dårlige 
avviklingsforhold for samtlige tilfarter; servicenivå F og belastningsgrad over 1 for tilfartene 
Stakkevollvegen sør og Breivika havn. Tilsvarende for tunnelen og Stakkevollvegen nord har 
begge servicenivået D med belastningsgrad henholdsvis 0,94 og 0,97.  

Alternativ A1-4, med 2/4 tre sirkulasjonsfelt, har tilsvarende dårlig avviklingsforhold for 
trafikk fra Stakkevollvegen sør og Breivika havn, belastningsgrad over 1. Tunnelen har 
belastningsgrad 0,92. 

Med alternativ trafikkvolum med økning på 8 % for perioden mellom 2030 og 2047 er 
belastningsgrad over 1 også for trafikken fra tunnelen. I tillegg er det vesentlige køer for 
trafikken fra Stakkevollvegen sør og Breivika havn. 
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Alternativ A1-3: delvis 3 sirk.felt, 1/4: Alternativ A1-4: Delvis 3 sirk.felt, 2/4: 
Belastningsgrad: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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4.1.1.5 Alternativene A1-5a og A1-5b, rundkjøring med 3 sirkulasjonsfelt 

Prinsippskisser: 
Alternativ A1-5a: Alternativ A1-5b: 

  
 
Alternativ A1-5a har to tilfarter med 3 kjørefelt, fra ny tunnel og Stakkevollvegen nord, og 
alternativ A1-5b har 3 kjørefelt i alle tilfartene inn mot rundkjøringen. 

Servicenivå for dimensjonerende time uten trafikkøkning fram til 2047: 
Alternativ A1-5a: 2 tilfarter med 3 kjørefelt Alternativ A1-5b: Alle tilfarter med 3 kj.felt 

   
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  

 
Alternativ A1-5a, rundkjøring med 3 sirkulasjonsfelt og 2 tilfarter med breddeutvidelse med 
3 kjørefelt, har dårlig avvikling for Stakkevollvegen sør, belastningsgrad over 1. Høy 
belastningsgrad (0,91) for trafikken fra tunnelen tilsier at forsinkelser og kølengder vil bli 
vesentlig større med liten trafikkøkning (liten reservekapasitet).  

Alternativ A1-5b, rundkjøring med 3 sirkulasjonsfelt og breddeutvidelse med 3 felt i alle 
tilfartene, gir forholdsvis grei trafikkavvikling, men høy belastningsgrad for trafikken fra 
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tunnelen tilsier at liten trafikkøkning vil gi vesentlige større forsinkelser og lengre køer. Med 
gitt trafikkgrunnlag vil forsinkelsene være på cirka 30 sekunder og gjennomsnittlig kølengde 
på 44 meter. I korte perioder kan kølengden være 109 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Revidert 5. september 2018 
 

Alternativ A1-5a: 2 tilfarter med 3 kjørefelt Alternativ A15b: Alle tilfarter med 3 kj.felt 
Belastningsgrad: (uten vekst fram til 2047) Belastningsgrad: (uten vekst fram til 2047) 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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Graf: Belastningsgrad og forsinkelse for prosentvis økning i trafikken for alternativ A1-5b. 

For Alternativ A1-5b kan trafikken øke med 4 % for å oppnå belastningsgrad 1. 
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Sammenstilling (for dimensjonerende time 2047, uten trafikkvekst) for nedre plan: 
Alternativ A1-1a Alt. A1-1d (trafikk sør/nord i øvre plan) 

  
Alternativ A1-2a (2 filterfelt) Alternativ A1-2d (4 filterfelt) 

  
Alternativ A1-3 (1/4 med 3 sirkulasjonsfelt) Alternativ A1-5a (3 sirkulasjonsfelt) 

  
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  
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4.1.2 Trafikkvolum med vekst (+8 %) for kryss 1a, alternativ A1 

Det er utført alternative beregninger for alternativ A1-2d med trafikkvekst i perioden mellom 
2034 og 2047. Med utgangspunkt i fylkesprognosene for NTP er det beregnet en generell 
trafikkøkning på 8 % for denne perioden. 

Trafikkvolum med 8 % trafikkøkning fra 2030 til 2047: 
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4.1.2.1 Alternativ A1-2d, rundkjøring med fire filterfelt 

Alternativ A1-2d med trafikkvekst på 8 % for perioden 2030 til 2047: 
Servicenivå Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige kølengder 

  
 
 
Med trafikkvekst på 8 % i perioden fra 2030 til 2047 vil trafikkavviklingen være forholdsvis 
god for tre av tilfartene. Trafikk fra Breivik havn har derimot belastningsgrad over 1, 
gjennomsnittlig forsinkelse på cirka 2 minutter og 30 sekunder. Tunnelen og 
Stakkevollvegen sør har belastningsgrad henholdsvis 0,90 og 0,91, gjennomsnittlig 
forsinkelse er tilsvarende 25 sekunder og 33 sekunder og gjennomsnittlig kølengde 39 
meter og 50 meter. I korte perioder kan kølengden være henholdsvis 96 meter og 125 
meter. Liten trafikkøkning vil gi vesentlige lengre forsinkelser og kølengder. 
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4.2 Alternativ B, rundkjøring og to t-kryss med høyre av/på 

Alternativ B består av 

 Kryss 1a: 4-arma rundkjøring, tunnel x Stakkevollvegen x Breivika havn 
 Kryss 1b: t-kryss, Botaniske hage (sør for rundkjøringen, kryss 1a) 
 Kryss 1c: t-kryss, videregående skole (ved tunnelåpningen) 

I kryss 1b og 1c er kun tillatt å kjøre høyre av/på. 

Løsningen er fra aktuell kommunedelplan. 

Det er kun utført kapasitetsberegninger for rundkjøringen, kryss 1a. 

 

4.2.1 Trafikkvolum uten vekst for alternativ B, kryss 1a 

Trafikkvolum for dimensjonerende time 2047. 

 

Trafikkvolumet for rundkjøringen (kryss 1a), alternativ B, er kun forskjellig fra alternativ A 
med noe høyere tall for tilfarten fra Stakkevollvegen sør. 49 kjøretøy er prosentvis fordelt for 
de ulike kjøreretningene. Trafikken inn til botaniske hage og videregående skole i 
ettermiddagsrushet er ubetydelig i denne sammenheng. 
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4.2.1.1 Alternativ B-2d for kryss 1a, rundkjøring med fire filterfelt 

Prinsippskisse for alternativ B-2d (som i alternativ A1-2d): 
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Alternativ B-2d med trafikkvolum for Alternativ B (dim.time 2047, uten vekst) 
Servicenivå: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige kølengder: 

  
 

Trafikkvolum for Alternativ B er forholdsvis lik trafikkvolum for Alternativ A1 og gir 
ubetydelige forskjeller i resultatene. 

Beregningene viser at Alternativ B-2d har gode avviklingsforhold, spesielt for tre av tilfartene 
(tunnelen og Stakkevollvegen sør og nord). Tunnelen har belastningsgrad 0,79, 
gjennomsnittlig forsinkelse er 17 sekunder og gjennomsnittlig kølengde 25 meter. I korte 
perioder kan køen være på 62 meter. Alle verdiene er de samme som trafikkvolum for 
Alternativ A1. 
Belastningsgrad for trafikken fra havna er 0,92, gjennomsnittlig forsinkelse er 70 sekunder 
og gjennomsnittlig kølengde er 36 meter. 
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4.2.2 Trafikkvolum med vekst (+8 %) for kryss 1a, alternativ B-2d 

Det er utført alternative beregninger for alternativ B-2d. Her er det tatt høyde for noe 
trafikkvekst i perioden mellom 2034 og 2047. Med utgangspunkt i fylkesprognosene for NTP 
vil det være en generell trafikkøkning på 8 % for denne perioden. 

Trafikkvolum med 8 % trafikkøkning fra 2034 til 2047: 
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4.2.2.1 Alternativ B-2d for kryss 1a, rundkjøring med fire filterfelt 

Alternativ B-2d med trafikkvolum for Alternativ B (dim.time 2047 med vekst,+ 8%) 
Servicenivå: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige kølengder: 

  
 

Beregningene viser for alternativ B-2d med trafikkøkning på 8 % gode avviklingsforhold for 
to av tilfartene; fra tunnelen og Stakkevollvegen. Belastningsgrad for trafikken fra tunnelen 
er 0,90, men gjennomsnittlig forsinkelse er kun 24 sekunder og gjennomsnittlig kølengde 
38 meter. Liten trafikkøkning vil gi vesentlige større køer og forsinkelser. For trafikken fra 
Stakkevollvegen sør er belastningsgrad 0,95, gjennomsnittlig forsinkelse er 41 sekunder og 
gjennomsnittlig kølengde er 63 meter. Tilsvarende for trafikk fra Breivika havn er 
belastningsgrad over 1, gjennomsnittlig forsinkelse 3 minutter og gjennomsnittlig kølengde 
101 meter.  
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4.3 Alternativ C, to rundkjøringer og to bruer 

Alternativet består av ei hovedrundkjøring med 4 vegarmer (kryss 1a). Tilfartene er ny 
tunnel, Stakkevollvegen sør og nord og Breivika havn. Videre består løsningen av ei mindre 
4-arma rundkjøring, bru over Stakkevollvegen og en forbindelse over tunnelen. 

 

4.3.1 Trafikkvolum uten trafikkvekst for alternativ B, kryss 1a 

Trafikkvolum fra Aimsun for kryss 1a, hovedrundkjøringen, dimensjonerende time i 2047 
(trafikkvekst kun for næringtrafikken): 
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4.3.1.1 Alternativ C-1a 

For alternativ C-1a er det tatt utgangspunkt i rundkjøringen for alternativ A1-2d. Dette med 
at trafikkvolum er likt med unntak av trafikken fra Breivika havn, som er en del større. 

Alternativ C-1b er med tanke på å forbedre avviklingen av trafikken fra havna. Vegarmen fra 
havna er supplert med 3. kjørefelt (lengde 30 meter) for filterfeltet. 

Prinsippskisser for alternativene C1-1a og C1-1b: 

  
 
Alternativ C-1b: Beregningene viser gode avviklingsforhold både for alternativ C-1a og C-
1b. Unntaket er trafikken fra havna for alternativ C-1a med avviklingskvalitet F (svært dårlig). 
Gjennomsnittlig kølengde er 166 meter. Dette betyr tilbakeblokkering til naborundkjøringen 
i havneområdet og videre bakover. Gjennomsnittlig forsinkelse er 4 minutter. 

Alternativ C-1b: Ved å etablere et ekstra kjørefelt tilknyttet filterfeltet fra havna til 
Stakkevollvegen vil avviklingen fra havna også være god. Gjennomsnittlig kølengde og 
forsinkelse er henholdsvis 16 meter og 23 sekunder. 

Avviklingskvalitet/servicenivå 
Alternativ C-1a Alternativ C-1b 
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Alternativ C-1a:  Alternativ C-1b, ekstra felt fra havna 
Belastningsgrad: (uten vekst fram til 2047) Belastningsgrad: (uten vekst fram til 2047) 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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4.3.2 Trafikkvolum med vekst (+8 %) for kryss 1a, alternativ C-1b 

Selv med generell økning av trafikken på 8 % er trafikkavviklingen forholdsvis god for 
alternativ C-1b. Forholdsvis høy belastningsgrad på 0,97 og 0,92 for henholdsvis trafikken 
fra tunnelen og Stakkevollvegen sør, indikerer at med ytterligere forholdsvis liten 
trafikkøkning vil gi vesentlig lengre køer og forsinkelser. 

Avviklingskvalitet Belastningsgrad 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser (sekunder) Gjennomsnittlige kølengder (meter) 

  

 

 

 



51 
 

Revidert 5. september 2018 
 

5. Kryss 2, UNN-rundkjøringen 
Dette krysset vil eventuelt bli kapasitetsberegnet for andre alternativer enn dagens løsning 
på ett senere tidspunkt.  

Eksisterende reguleringsplan viser en løsning med kulvert under rundkjøringen. Denne 
kulverten gjelder for trafikkstrømmen fra Stakkevollvegen nord til Stakkevollvegen sør (mot 
sentrum). 

5.1 Trafikkvolum 

Trafikkvolum fra Aimsun for ettermiddagsrushet i 2018: 
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5.2 Dagens utforming av rundkjøringen 

Prinsippskisse dagens utforming: 

 
 

Servicenivå, trafikkvolum ettermiddagsrush 2018: 

 

 

Krysset har i dag store vesentlige forsinkelser i tilfartene fra Stakkevollvegen nord og 
Sykehusvegen. 
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6. Kryssområde 3, ny tunnel x Kvaløyvegen 
/Langnesvegen/Posten/Kjell Arnesen AS 

Kryssområde 3 består av  

 Kryss 3a: tilknyttet ny tunnel x Kvaløyvegen x ny kort tunnel  
 Kryss 3b: eksisterende rundkjøring i sør, Langnesvegen x Kvaløyvegen  
 Kryss 3c: adkomst til/fra postterminalen, Kjell Arnesen AS og annet lokalt 

 

6.1 Alternativ A1, to rundkjøringer i ett øvre og ett nedre plan 

Alternativ A1: 
Krysset består av to rundkjøringer i ett øvre og nedre plan og ramper til/fra det øvre planet, 
inkludert også ramper mot ny kulvert. Det øvre planen er for lokaltrafikken (fra 
Langnesvegen, postterminalen og annet). Ny tunnel, ny kort tunnel (under framtidig 
forlenget rullebane) og Kvaløyvegen er tilknyttet det nedre planet. 

Krysset må bli plassert så nært Kjell Arnesen AS sin eiendom som mulig, slik at kryss og 
ramper ikke bli for nært kryss 4, ved Langnestunnelen. 

Det er kun utført kapasitetsberegninger for rundkjøringen i det nedre plan. 

Alternativ A2: 

Alternativet har en rimeligere konstruksjon enn alternativ A1, eller i prinsippet likt. 
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6.1.1 Trafikkvolum uten vekst for kryss 3a, alternativ A1 

Trafikkvolum fra Aimsun for gjennomsnittlig ettermiddagsrushet i 2018 (for alt. A1): 
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Trafikkvolum for dimensjonerende time 2047 (for alt. A1): 
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6.1.1.1 Kryss 3a, alternativ A1-1, rundkjøring 

Prinsippskisse: 

 

 

 Ytre diameter: 45 meter 
 Sentraløy, diameter: 45 meter 
 2 sirkulasjonsfelt, total bredde: 13 meter 
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Alternativ A1-1: Servicenivå for dimensjonerende time: 
Dagens trafikkvolum (ettermiddagsrush 2018) Dimensjonerende time 2047 

  
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  

 

Rundkjøringen vil ha god avvikling (servicenivå A og B) både med dagens trafikkvolum og 
dimensjonerende time i 2047.  
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Dagens trafikkvolum Dimensjonerende time i 2047 
Belastningsgrad: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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6.1.2 Trafikkvolum med vekst (+ 8%) for kryss 3a, alternativ A1 

Det er utført beregninger med alternativ trafikkvolum der trafikken øker med 8 % i perioden 
mellom 2030 og 2047. Dette er ut i fra fylkesprognoser for NTP. 

Alternativ trafikkvolum for dimensjonerende time 2047 (+8 %): 
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6.1.2.1 Alternativ A1-1 og A1-2, rundkjøring uten og med filterfelt 

Servicevolum med alternativ trafikkvolum for dimensjonerende time 2047, + 8%: 
Alternativ A1-1 Alternativ A1-2 

  
 

Alternativ A1-2 har filter fra tunnelen til Kvaløyvegen nord og et kort felt ekstra for tilfarten 
fra Kvaløyvegen sør. 

Beregninger med alternativ trafikkvolum (+8 %) gir forholdsvis gode avviklingsforhold for 
alternativ A1-2. For alternativ A1-1 er det større fare for kø i korte perioder helt bak til kryss 
4 (ved Langnestunnelen).  

For Alternativ A1-1 og alternativ A1-2 er belastningsgrad for trafikk fra Kvaløyvegen nord 
henholdsvis 0,94 og 0,90, med tilhørende gjennomsnittlig forsinkelse på 45 sekunder og 35 
sekunder, og gjennomsnittlig kølengder er 60 meter og 46 meter. I korte perioder kan køen 
være henholdsvis 148 meter og 113 meter. 
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Alternativ trafikkvolum for dimensjonerende time 2047, + 8% 
Belastningsgrad: (alternativ A1-1) Belastningsgrad: (alternativ A1-2) 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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6.2 Alternativ B, to rundkjøringer og ett t-kryss 

Alternativ B består av to rundkjøringer og ett t-kryss: 

 Kryss 3a: rundkjøring, ny tunnel x Kvaløyvegen x ny kort tunnel/kullvert 
 Kryss 3b: eksisterende rundkjøring, Langnesvegen x Kvaløyvegen 
 Kryss 3c: T-kryss, påkoblet Langnesvegen for trafikk fra Postterminalen, Kjell 

Arnesen AS og annen lokal trafikk i området 

 

6.2.1 Trafikkvolum uten vekst for kryss 3a, alternativ B 

Trafikkvolum er for rundkjøring 3a, ny tunnel x Kvaløyvegen x ny kulvert. 

Trafikkvolum for dimensjonerende time 2047: 
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6.2.1.1 Alternativ B-1, B-2 og B-3, to rundkjøringer og ett t-kryss 

Alternativ B-1 Alternativ B-2 (med 3 filter) og 3 (planfritt) 

  

 

Alternativ B-1 for kryss 3a, ny tunnel x Kvaløyvegen, er tegnet med to sirkulasjonsfelt uten 
filter. 

Alternativ B-2 har i tillegg 3 filterfelt med kort kjørefelt i forkant (se prinsippskissen over). 

Alternativ B-3 er som alternativ B-2, men med bru over rundkjøringen fra Kvaløyvegen nord 
til sør. 

Alt. B-3: Bru over rundkjøringen fra nord til sør  

 

Kommentar til figuren til venstre: 
Rødt kjørefelt fra Kvaløyvegen nord 
føres over rundkjøringen med bru 
mot Kvaløyvegen sør. 
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Servicenivå for alternativ B-1: 

 

Alternativ B-1 viser at løsningen uten filterfelt ikke har tilstrekkelig kapasitet. 
Belastningsgrad er over 1 med lange køer og forholdsvis store forsinkelser for tilfartene fra 
Kvaløyvegen nord og sør. Dette medfører tilbakeblokkering til kryss 4 (ved Langnestunnelen) 
og kryss Kvaløyvegen x Langnesvegen. 

Alternativ B-2 og B-3: Servicenivå for dimensjonerende time 2047: 
Alternativ B-2 Alternativ B-3 (planfritt fra nord til sør, PF) 

  
 

Alternativ B-2 omfatter 3 filterfelt er med tilhørende kort kjørefelt i forkant av filteret (se 
prinsippskisse). Dette er utformingen av rundkjøringen for å få høvelig god trafikkavvikling. 
Belastningsgrad er 0,89 for tilfarten fra Kvaløyvegen nord. Tilsvarende gjennomsnittlig 
forsinkelse og kølengde er henholdsvis 31 sekunder og 38 meter, men kølengden kan være 
opptil 95 meter i korte perioder.  

Alternativ B-3: Det er også utført beregninger for ett variant med planfri kryssing over 
rundkjøringen for tilfarten fra Kvaløyvegen nord til Kvaløyvegen sør. Sidra er i 
utgangspunktet for beregning av kapasitet for kryssløsninger i plan. Beregningen er utført 
ved å sette volum lik 0 for aktuell tilfart, planfritt fra nord til sør. 
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Alternativ B-2 Alt. B-3 (planskilt filter fra nord til sør) 
Belastningsgrad: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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Alternativ B-2, figur som viser belastningsgrad og forsinkelse for prosentvis økning i 
trafikken: 

 

Det skal omtrent ingen trafikkvekst til før belastningsgrad er 1. Det vil si tilnærmet ingen 
reservekapasitet. 

Alternativ B-3, figur som viser belastningsgrad og forsinkelse for prosentvis økning i 
trafikken: 

 

Belastningsgrad 0,85, 0,90 og 1,00 oppnås med en trafikkøkning på henholdsvis cirka 4 %, 8 
% og 14 %. 
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6.2.2 Trafikkvolum med vekst (+ 8%) for kryss 3a, alternativ B 

Alternativ trafikkvolum for dimensjonerende time 2047 (+ 8 %): 
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6.2.2.1 Alternativ B-2 og B-3, rundkjøring med tre filterfelt 

Servicevolum for alternativ B-2 Servicevolum for alternativ B-3 

  
 

Alternativ B-2 har ikke gode avviklingsforhold for tilfarten fra Kvaløyvegen nord; 
belastningsgrad er over 1 og i korte perioder er kølengden cirka 270 meter. 

For alternativ B-3, med planskilt filter for tilfarten fra Kvaløyvegen nord til sør, har 
forholdsvis gode avviklingsforhold. For venstresvingende trafikk fra tilfarten fra Kvaløyvegen 
nord er belastningsgrad 0,91, gjennomsnittlig forsinkelse 37 sekunder og gjennomsnittlig 
kølengde 43 meter. Tilfarten fra tunnelen har belastningsgrad 0,82, gjennomsnittlig 
forsinkelse 26 sekunder og gjennomsnittlig kølende 26 meter. 
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Alternativ B-2 (volum +8%, også alt. 3) Alternativ B-3 (bru fra nord til sør) 
Belastningsgrad: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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6.3 Alternativ C, 5-arma rundkjøring 

Alternativ C består av ei 5-arma rundkjøring med de følende tilfartene: 
 Ny tunnel 
 Langnesvegen 
 Kvaløyvegen sør 
 Ny kort tunnel under framtidig forlengelse av rullebanen til flyplassen 
 Kvaløyvegen nord 

Bilde under er en prinsippskisse, og i det eventuelle videre arbeidet med løsningen bør det 
bli tilstrebet mest mulig lik vinkel mellom de ulike armene. Dette for å forbedre avviklingen, 
sikten og trafikksikkerheten. 
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6.3.1 Trafikkvolum uten vekst for kryss 3a, alternativ C 

Trafikkvolum fra Aimsun for rundkjøring 3a, ny tunnel x Kvaløyvegen x ny kort tunnel x 
Langnesvegen. 

Dimensjonerende time 2047 (ettermiddagsrush, uten vekst): 
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6.3.1.1 Alternativ C-1 og alternativ C-2, 5-arma rundkjøring 

Prinsippskisser for alternativ C-1 og C-2: 

  
 
Aviklingskvalitet: 
Alternativ C-1 Alternativ C-2 

 

Beregningene for alternativ C-1 viser forholdsvis gode avviklingsforhold, men en 
belastningsgrad på 0,97 (tilfart fra Kvaløyvegen nord) viser at en liten trafikkøkning vil gi 
vesentlig større forsinkelser og kølengder. Gjennomsnittlig forsinkelse og kølengde for 
samme tilfart er henholdsvis 1 minutt og 6 sekunder og 54 meter. I korte perioder er 
kølengden 134 meter. 
Tilsvarende beregninger for alternativ C-2 med filterfelt inkludert flettefelt gir gode 
avviklingsforhold, belastningsgrad er 0,86, forsinkelse er 33 sekunder og kølengde 29 meter 
(i korte perioder 71 meter). 
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Alternativ C-1 (uten vekst) Alternativ C-2 (uten vekst) 
Belastningsgrad: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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6.3.2 Trafikkvolum med 8 % vekst for kryss 3a, alternativ C 

Trafikkvolum fra Aimsun for rundkjøring 3a, ny tunnel x Kvaløyvegen x ny kort tunnel x 
Langnesvegen. 

Dimensjonerende time for 2047 med 8 % trafikkøkning (ettermiddagsrush): 

 

6.3.2.1 Alternativ C-1 og C-2 

Avviklingskvalitet med 8 % økning i trafikken: 
Alternativ C-1 Alternativ C-2 

  
 

Beregningene med 8 % økning i trafikken viser at alternativ C-1 ikke har gode 
avviklingsforhold. For tilfartene Kvaløyvegen nord og ny tunnel er belastningsgrad over 1. 
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For alternativ C-2 er avviklingen forholdsvis god for alle tilfartene med unntak for 
Kvaløyvegen nord, der belastningsgrad er over 1. Gjennomsnittlig forsinkelse og kølengde er 
henholdsvis 1 minutt og 26 sekunder og 86 meter. I korte perioder er kølengden 187 meter. 
Dette er akseptabelt med tanke på at dette er med 8 % trafikkvekst. 

Alternativ C-1 (med 8 % vekst) Alternativ C-2 (med 8 % vekst) 
Belastningsgrad: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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7. Kryss 4, Langnestunnelen x Kvaløyvegen (Workinn) 
For rundkjøringen Langnestunnelen x Kvaløyvegen, Workinn-rundkjøringen, er det utført 
beregninger for dagens utforming. I tillegg er det sett på alternative utforminger med tanke 
på å øke kapasiteten. 

Kryss 3, ny tunnel x Kvaløyvegen (nedre plan) og Langnesvegen x Kvaløyvegen (øvre plan) 
ble først tegnet uten ramper fra øvre plan og ned mot ny kulvert. Uten disse rampene må 
kjørende, som skal til flyplassen eller Kvaløya, enten via kryss 4 og kryss 7 (rundkjøringen i 
Giæverbukta) eller ta en u-sving i kryss 4 og tilbake via kryss 2 igjen og videre mot 
flyplassen og Kvaløya. Dette er ikke en god løsning og dessuten tar den en vesentlig del av 
kapasiteten i kryss 4. Det er beregnet kapasitet (for dimensjonerende time) for kryss 4 med 
og uten u-sving fra Kvaløyvegen sør. 

 

7.1 Trafikkvolum uten vekst med/uten u-sving 

Trafikkvolum fra Aimsun for ettermiddagsrushet i 2018: 
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Trafikkvolum for dimensjonerende time 2047 (uten vekst): 
Med u-sving fra Kvaløyvegen sør Uten u-sving fra Kvaløyvegen sør 

  
 
 

7.1.1 Alternativ A-1, dagens utforming av rundkjøringen (med kollektivfelt) 

Prinsippskisse: 
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Servicenivå for dagens utforming av krysset (i tillegg planlagt kollektivfelt):  
Ettermiddagsrushet 2018 
(med u-sving) 

Dim. time 2047 (med u-
sving): 

Dim. time 2047 (uten u-
sving): 

   
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  

 
 
Dagens rundkjøring har ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er i ettermiddagsrushet til tider 
lange køer og forsinkelser i Langnestunnelen. Kapasiteten er heller ikke tilstrekkelig for 
trafikken fra Huldervegen og Kvaløyvegen sør. 
 

7.1.2 Alternativ A-2a, rundkjøring med tre sirkulasjonsfelt 

Prinsippskisse: 
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Med u-sving fra Kvaløyvegen sør Uten u-sving fra Kvaløyvegen sør 

  
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  

 
Med u-sving: Kapasitetsberegningene viser forholdsvis gode avviklingsforhold, men 
restkapasiteten for trafikken fra Langnestunnelen og Kvaløyvegen sør er forholdsvis liten. 
Liten trafikkøkning vil gi vesentlig større forsinkelser og kølengder. Ingen tilfarter har 
dårligere servicenivå enn C (kun Huldervegen). 

Uten u-sving: Beregningene viser at avviklingsforholdene er gode, korte forsinkelser og 
kølengder. 

I stedet for 3 sirkulasjonsfelt kan løsningen være 2 sirkulasjonsfelt med filter for alle 
tilfartene. Se alternativ A-3a og A-3b i kapittel 7.1.3. 
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Resultater for dimensjonerende time: 
Med u-sving fra Kvaløyvegen sør Uten u-sving fra Kvaløyvegen sør 
Belastningsgrad: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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7.1.3 Alternativ A-3a og A-3b, rundkjøring med 2 sirkulasjonsfelt og filterfelt 

Prinsippskisse for alternativ A-3a: 

 

I tillegg til rundkjøring med 3 sirkulasjonsfelt, som ikke er benyttet i Tromsø, er det utført 
kapasitetsberegninger for rundkjøring med 2 sirkulasjonsfelt og filterfelt for alle tilfartene. 

Servicenivå (med u-sving) Servicebivå (uten u-sving) 

  
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  
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Resultater for dimensjonerende time 2047: 
Med u-sving Uten u-sving 
Belastningsgrad: Belastningsgrad: 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser: Gjennomsnittlige forsinkelser: 

  
Gjennomsnittlige kølengder: Gjennomsnittlige kølengder: 
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7.2 Trafikkvolum med vekst (5 % og 10 %) 

Det er utført alternative beregninger der det er lagt til ytterligere 5 % og 10 % mer 
trafikkvolum for alle tilfartene, følsomhetsanalyse.  

I tillegg er det utført beregninger for variant uten u-sving fra Kvaløyvegen sør. Dette 
forutsetter at trafikken fra Langnesbakken kan kjøre direkte i ny kulvert uten å kjøre via 
kryss 4, Workinn-rundkjøringen. Dette vil totalt sett være en bedre løsning for avviklingen. 

Alternativ A-3a, dim. time 2047 pluss 5 % Alternativ A-3a, dim. time 2047 pluss 10 % 

  
Uten u-sving fra Kvaløyvegen sør (+5%) Uten u-sving fra Kvaløyvegen sør (+10%) 

  
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  
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Alternativ A-3 med økt trafikkvolum, 5 % og 10 % (med u-sving): 
Dimensjonerende time 2047 pluss 5 % Dimensjonerende time 2047 pluss 10 % 
Belastningsgrad Belastningsgrad 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser Gjennomsnittlige forsinkelser 

  
Gjennomsnittlige kølengder Gjennomsnittlige kølengder 
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Alternativ 3 med økt trafikkvolum, 5 % og 10 % (uten u-sving): 
Dimensjonerende time 2047 pluss 5 % Dimensjonerende time 2047 pluss 10 % 
Belastningsgrad Belastningsgrad 

  
Gjennomsnittlige forsinkelser Gjennomsnittlige forsinkelser 

  
Gjennomsnittlige kølengder Gjennomsnittlige kølengder 
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7.3 Trafikkvolum uten og med vekst (+ 8%) 

7.3.1 Alternativ A-3b, rundkjøring med 3 filterfelt og ¼ 3 sirkulasjonsfelt 

Prinsippskisse og trafikkvolum med 8% vekst fra 2030 til 2047, alternativ A-3b: 

 

 
 
Servicenivå: 
Trafikkvolum 2047, uten vekst  Trafikkvolum, med vekst (+8 %) 
Servicenivå Servicenivå 

  
Uten økning i trafikken fram til 2047 vil det være gode avviklingsforhold i rundkjøring, 
alternativ 3b. Med antatt trafikkøkning på 8 % i perioden 2030 til 2047 vil avviklingen også 
være forholdsvis god, men i korte perioder vil det være kølengder for trafikken fra 
Langnestunnelen, Huldervegen og Kvaløyvegen sør på henholdsvis 193 meter, 187 meter og 
109 meter. Belastningsgrad for de samme tilfartene er på henholdsvis 0,99, 0,99 og 0,93. 
Liten trafikkøkning utover de 8 % vil gi vesentlig lengre kølengder. 
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Trafikkvolum 2047, uten vekst  Trafikkvolum, med vekst (+8 %) 
Belastningsgrad Belastningsgrad 

  
Gjennomsnittlig forsinkelse Gjennomsnittlig forsinkelse 

  

Gjennomsnittlig kølengde Gjennomsnittlig kølengde 
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8. Kryss 5, ny kulvert x eksisterende kulvert, ved flyplassen 

8.1 Trafikkvolum uten vekst 

Trafikkvolum for ettermiddagsrush i 2018 (fra Aimsun): 
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Trafikkvolum for dimensjonerende time 2047: 

 
 
 

8.1.1 Alternativ A-1 (uten filter) og alternativ A-2 (med filter) 

Prinsippskisse rundkjøring uten filter: 
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Servicenivå for dimensjonerende time 2047: 
Rundkjøring uten filter Rundkjøring med filter 

 
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  

 

Kapasitetsberegningene viser at det er behov for filter med fletting for tilfarten fra 
Giæverbukta. Servicenivå F for beregningene uten filter indikerer dette. 

Også med direkteadkomst fra Langnesvegen til ny kulvert tilknyttet kryss 2 (ny tunnel x 
Kvaløyvegen og Langnesvegen x Kvaløyvegen) vil gi gode avviklingsforhold i kryss 5 (vest for 
ny kulvert og eksisterende kulvert). 
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Uten filter Med filter og fletting 
Belastningsgrad Belastningsgrad 

  
Gjennomsnittlige forsinkelse Gjennomsnittlige forsinkelse 

  
Gjennomsnittlige kølengder Gjennomsnittlige kølengder 
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8.1.2 Alternativ B-1, trafikksignalregulering 

Alternativ 3a Alternativ 3b 

  
Colour code based on Level of Service  

      

LOS A  LOS B  LOS C  LOS D  LOS E  LOS F  

 

Beregningene viser at det må ganske mange kjørefelt til inn mot krysset for å kunne avvikle 
trafikken på en grei måte med trafikksignalregulering. 
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8.2 Trafikkvolum med vekst (+8 %) 

 

 

8.2.1 Alternativ A-2 

Servicenivå med alternativt trafikkvolum (+8 %): 

 

Det vil være god avvikling også med 8 % mer trafikkvolum. 
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Grafen under viser belastningsgrad og forsinkelse for prosentvis økning i trafikken for 
alternativ 2. Belastningsgrad er 0,85, 0,9 og 1 med en trafikkøkning på henholdsvis cirka 13 
%, 17 % og 24 %. 
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