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Kapasitets-beregninger 

 

1. Forord 
Denne rapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med 
reguleringsplanen for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder». Rapporten 
fokuserer på kapasiteten i kryss på den nye forbindelsen. Fagansvarlig for 
trafikk har vært Hans Christian Heisholt 

2. Sammendrag 
Det er gjennomført kapasitetsberegninger ved hjelp av SIDRA Intersection. Det er beregnet 
trafikkvolum med hjelp av Aimsun Next. Det er i rapporten fokusert på ettermiddagsrush, da det 
normalt er den perioden med mest trafikk. Det er likevel gjort beregninger av trafikken for hele 
Tønsberg – regionen i morgenrush i Aimsunmodellen og for noen av de mest belastede kryssene 
med SIDRA Intersection. 

Mål om nullvekst i personbiltrafikken, er et viktig mål i Bypakke Tønsberg - regionen. Det er likevel 
gjort beregninger med trafikkvekst. Det er for å teste sårbarheten i systemet og fordi det kan bli 
dreining av trafikkstrømmer selv uten trafikkvekst. 

Kapasitetsberegningene av de nye kryssene på den nye fastlandsforbindelsen fra Færder inneholder 
flere forutsetninger. Det poengteres at dersom disse endres, vil resultatene kunne endres mye.  

Beregningene med transportmodellene tyder foreløpig på at sambruksfeltet i Nøtterøyveien 
påvirker rutevalgene mye, men at Mammutkrysset er det som er mest utfordrende. Det er ikke i 
denne fasen, gjort dypere vurderinger av Mammutkrysset, men det er i nåværende form, laget for å 
avvikle mye trafikk mellom Kanalbrua og Nedre Langgate. Når Nedre Langgate er foreslått stengt, 
fungerer dette mindre godt. Det blir nødvendig å se på hvordan dette krysset, skal utformes med de 
nye trafikkstrømmene.  

Det er kun rundkjøringene ved Semslinna, Hogsnes og Ramberg som er beregnet for morgenrush. 
Det er de rundkjøringene med mest trafikk og med de største trafikale utfordringene. 

Resultatene under avhenger av at rundkjøringene utformes som foreslått i rapporten. Endringer i 
utforming eller at man ikke oppnår nullvekst, vil medføre endringer i resultatene. Det samme gjelder 
utbygginger som medfører endringer i trafikkbildet. 
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Rundkjøring 1 ved Semslinna vil sannsynligvis kunne fungere godt i ettermiddagsrushet, men den vil 
kunne få noe kø fra E18 og Hogsnes. Trafikkvekst vil medføre kø, spesielt i morgenrush. Forsøket 
med 10 % vekst, gav 200m kø fra Hogsnes og 150m kø fra E18 i morgenrush.  

Rundkjøring 2 ved travbanen virker å ha tilstrekkelig kapasitet, så lenge det ikke blir store endringer 
inne ved travbanen som medfører mye mer trafikk til og fra området. Det ligger beskjeden trafikk i 
modellen til og fra det området nå. 

Rundkjøring 3 ved Hogsnes vil kunne fungere godt, men det må forventes kø fra Hogsnesbakken, 
spesielt i morgenrush. Belastningsgraden for armen fra Hogsnesbakken er 1,0 og den bør ikke 
overstige 0,85. Trafikkvekst vil medføre kø både i ettermiddagsrush og morgenrush. Morgenrushet 
ser ut til å få mest avviklingsproblemer. Trafikkvekst på 10 % gav kølengder på ca. 500m fra 
Hogsnesbakken.   

Rundkjøring 4 ved Ramdal virker å skulle ha tilstrekkelig kapasitet, men at det i morgenrush kan 
tidvis oppstå kø fra rundkjøring inn mot tunnelåpning. Den virker også å kunne avvikle trafikken med 
en trafikkvekst, selv om det muligens vil stå kø inn i Teietunnelen i morgenrush. 

Rundkjøring 5 ved Eikeveien har i beregningene, tilstrekkelig kapasitet ved foreslått utforming. Den 
kan bygges med diameter 40m. 

Rundkjøringen 6 ved Kirkeveien virker å skulle fungere godt. Den virker også i stand til å avvikle 
trafikkmengdene også med trafikkvekst. 

Rundkjøring 7 ved Smidsrødveien virker ikke å ha avviklingsproblemer og vil også kunne avvikle en 
trafikkmengde med trafikkvekst. 

Rundkjøringene bør vurderes bygget med sperrefelt, der hvor det er mulig. Dette er vist på bilde 32. 
Det vil gi en bedre kapasitet.  

3. Innledning 

3.1. Bakgrunn 
Dagens eneste fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, med ca. 30 000 innbyggere, er Kanalbrua 
i Tønsberg sentrum. I 2009 ba fylkeskommune og kommunene i området om en 
konseptvalgutredning (KVU) av helhetlige transportløsninger for Tønsberg-området. Bakgrunnen for 
anmodningen var uro over et overbelastet vegnett, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, 
belastning av bymiljø og sårbar forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet. En ny 
fastlandsforbindelse skal legge til rette for at trafikk fra Smidsrødveien, Kirkeveien og 
Ramdal/Kaldnes får en alternativ trase til fastlandet uten bruk av Kanalbrua. En ny forbindelse skal 
dekke behovet for en effektiv, robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse, og håndtere 
trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte. Ny fastlandsforbindelse fra 
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Færder er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg - regionen. Bypakken skal løse oppgaven om et 
helhetlig transportsystem for Tønsberg. Interkommunal "Kommunedelplan for ny 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme" ble vedtatt i mars 2019, og denne 
detaljreguleringsplanen følger opp kommunedelplanen.  

3.2. Tiltaket 
Ny fastlandsforbindelse innebærer 4 felts forbindelse fra Semslinna til Ramdal, med tunnel under 
Hogsnes og bru over Vestfjorden. Videre fra den nye rundkjøringen på Ramdal, forsetter vegen som 
en 2 felts veg i tunnel under Teie til en ny rundkjøring ved utløpet av tunnelen på Kolberg, som 
kobler Bekkevegen og Kirkevegen til den nye fastlandsforbindelsen. Under vises dette på et kart. 

 

Bilde  1: Kart over ny fastlandsforbindelse 

 

3.3. Beregningsmetode og grunnlagsdata 
Beregningene er utført på enkeltkryssnivå med SIDRA Intersection som beregningsverktøy. Det er 
benyttet versjon 9.1.1.200. Det er utført beregninger for ettermiddagsrush, da det er mest trafikk i 
dette tidsrommet. Det er altså beregninger for makstimen med rushtidsprofil. 
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Beregningsgrunnlaget er hentet fra beregninger med Aimsun Next (versjon 22) av den nye 
fastlandsforbindelsen, for vedtatt løsning. RTM (Regional transportmodell) er benyttet med versjon 
3.12, for matriser til Aimsun. Det er i RTM tatt ut timestrafikk. Matrisene fra RTM er justert etter 
trafikktellinger og krysstellinger. 

Det er 2016 som er dagens situasjon i beregningene. Grunnen til at det er 2016, er fordi det er utført 
mange tellinger i 2016 og at det er kostbart å skaffe et godt nok grunnlag til å kalibrere en modell for 
nyere tid. Det ville på grunn av pandemien kun være 2019, som var siste hele normale år.  

Det er utført beregninger for år 2024 med ny fastlandsforbindelse.  

3.4. Forutsetninger 
Det er lagt inn en del forutsetninger i beregningene. Disse er det viktig å være klar over. Dersom 
noen av disse endres eller tas bort, vil det påvirke trafikkbildet i forhold til beregningene, som er 
gjort. 

Forutsetninger/tiltak som er lagt inn i beregningene for 2024: 

 Ny fastlandsforbindelse fra Smidsrødveien til Jarlsberg travbane med 4 felt frem til 
Teietunnelen hvor det er 2 felt. 

 Nøtterøyveien har sambruksfelt  
 Nedre Langgate er stengt for gjennomkjøring for bil 
 4 felt på Semslinna fra Jarlsberg travbane til E18 
 Det er også lagt inn noen mindre tiltak i sentrum fra gatebruksplanen 
 År 2024 har også økt trafikkmengde i forhold til 2016 

4. Aimsunberegninger 
Det ble gjort beregninger med Aimsun Next som grunnlag for kryssberegningene. Disse er utført 
med Aimsun Next versjon 22.00.1. Det ble først gjort beregninger for ettermiddagsrush og det ble 
også gjort beregninger av morgenrush i avslutningen av dette arbeidet. Det er gjort beregninger for 
perioden 1500-1700 og 0700-0900. Modellen virker å klare å gjenskape dagens trafikkforhold godt. 

Fremtidsåret er 2024. Der er det morgenrush, som har størst avviklingsproblemer i modellen. Det er 
store køer i Nøtterøyveien. Dette påvirker rutevalgene mye.  

Det er også klart at flere kryss fungerer dårlig med noen av omleggingene. Det er spesielt 
Mammutkrysset, som er merkbart i modellen. Dette krysset passer dårlig med at Nedre Langgate 
stenges for gjennomkjøring av biltrafikk. Det er egentlig laget for å ha stor kapasitet på denne 
trafikkstrømmen. Det bør utredes nærmere. Flere av kryssene i Stoltenbergsgate bør blant annet 
vurderes nærmere. 
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Tiltakene virker å ha redusert køen på Semslinna mot E18, slik at det i mindre grad vil stå kø ut på 
E18. 

Det kan også virke som at det har blitt noe mer trafikk i Ramdalveien, som følge av den nye 
forbindelsen. Det kan ha sammenheng med at Mammutkrysset fungerer dårlig og den reduserte 
kapasiteten i Nøtterøyveien. 

Det er ellers også en del av de som skal nord i byen, som velger å kjøre den nye 
fastlandsforbindelsen. Den har sannsynligvis sammenheng med den reduserte kapasiteten i 
Nøtterøyveien og Mammutkrysset.  

Det er ikke gjort noen nærmere vurderinger av tiltakene/forutsetningene for beregningene. 

 

5. Kryssberegninger 

5.1. Innledning 
 

Det er gjort beregninger for 7 kryss på den nye fastlandsforbindelsen. Kryssene er vist på kartet på 
neste side. 
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Bilde 2 Kryssplassering 

Alle kryssene er utformet som rundkjøringer med diameter og utforming etter behov. 

5.2. Kryss 1 Jarlsberg 
Rundkjøringen ved Jarlsberg på Semslinna er der allerede i dag. Den er utformet som vist på bildet 
under. 
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Bilde 3 Rundkjøring 1 på Semslinna 

5.2.1.  Foreslått løsning 
Foreslått løsning innebærer 4 felt i retning E18 og Hogsnes. Det foreslås også å ta bort armen til 
dyreklinikken, da denne eiendommen er innløst og bygningene skal rives. Gangfeltet er fjernet og 
erstattet av en undergang. I SIDRA blir foreslått løsning seende ut som vist under. Diameter i 
beregningene er 50m. 
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Bilde 4 Foreslått løsning rundkjøring 1 

Det er gjort beregninger av denne løsningen i SIDRA Intersection. Det gir for 2024 følgende forhold 
mellom volum og kapasitet. 
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Bilde 5 Forholdet mellom volum og kapasitet 

Bildet over viser at det blir særdeles mye kø og forsinkelser for trafikken fra Tønsberg og fra E18. Det 
er også nærme kapasitetsgrensa i armen fra Hogsnes. Forholdstall over 0,85 betyr egentlig 
sammenbrudd med mye kø og store forsinkelser.  

5.2.2. Filterfelt 
Det ble gjort uttesting med å legge inn filterfelt fra E18 og fra Tønsberg sentrum. Det betyr at 
trafikken fra E18, som skal mot Hogsnes kan kjøre utenom rundkjøringen og havner i et eget felt i 
retning Hogsnes.  

Trafikken fra Tønsberg mot E18, legges også i et filterfelt utenom rundkjøringen og ender også i et 
eget felt i retning E18. Det betyr at denne trafikken blir tatt bort fra rundkjøringen. 
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Rundkjøringen blir i SIDRA seende ut som vist under. 

 

Bilde 6 Rundkjøring 1 med filterfelt 

Beregningene av denne løsningen gir bedre resultater for trafikken fra E18 og fra Tønsberg. Under 
viser belastningsgraden (Volum/kapasitet) for denne løsningen. 
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Bilde 7 Rundkjøring 1 Belastningsgrad med filterfelt 

Dette viser at det er blitt gode forhold for de fleste bevegelser i rundkjøringen, men det er litt for 
dårlig kapasitet fra Hogsnes. Det er ikke bra i forhold til at flest mulig skal benytte den nye 
forbindelsen og køer vil stå til rundkjøringen bakenfor. 

5.2.3. Filterfelt i alle armer 
Det ble foreslått å legge inn filterfelt i alle armer i rundkjøringen og at 2 felt fra Hogsnes, kan svinge 
til venstre. Det medfører at trafikken i filterfeltet fra Tønsberg sentrum, ikke lenger havner i et eget 
felt, men må flette inn i retning E18. 

Filterfeltet fra Hogsnes, vil også måtte flette inn i retning Tønsberg sentrum. 
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Bilde 8 Rundkjøring 1 med filterfelt i alle armer 

Denne løsningen gir en belastningsgrad som vist under for ettermiddagsrush i 2024.  
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Bilde 9 Rundkjøring 1 belastningsgrad med filterfelt i ettermiddagsrush 2024 

Bildet over viser at det med denne løsningen er tilgjengelig kapasitet og god flyt i rundkjøringen.  

5.2.4.  Rundkjøringen i morgenrush 
Underveis i prosessen ble også modellen for morgenrush klar, slik at det ble mulig å beregne 
hvordan rundkjøringen sannsynligvis ville kunne håndtere morgenrush i 2024 med ny 
fastlandsforbindelse. 

Under vises belastningsgraden i morgenrush for 2024. 
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Bilde 10 Belastningsgrad for rundkjøring 1 i morgenrush i 2024 

Som bildet over viser er det mer anstrengt i morgenrush for denne rundkjøringen. Det må forventes 
noe kø fra Hogsnes og noe fra E18 i retning sentrum. Det er likevel i størrelsesordenen 10 biler. Det 
er viktig at flettefeltet i retning sentrum, lages så langt som mulig. Flettestrekningen er viktig for 
avviklingen av trafikken i rundkjøringen. Følsomhetsanalyse av kryss 1 

Det er fornuftig å gjøre en følsomhetsanalyse av rundkjøringen. Det er for å sjekke hvordan 
rundkjøringen fungerer med økt trafikk og om for å sjekke om modellen virker å fungere fornuftig. 
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Måten det ble gjort på, var å legge inn en trafikkøkning på 10 og 20 prosent. 10 og 20 prosent økning 
i trafikkmengden i alle armer er en stor økning, men det er likevel en god måte å sjekke robustheten 
til løsningen. Under vises belastningsgraden med 10 prosent økning. 

  

Bilde 101 Rundkjøring 1 filterfelt med 10 % økning i ettermiddagsrush i 2024 

I morgenrushet med 10 % økning blir det noe mer utfordrende. Under vises belastningsgraden. 
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Bilde 12 Belastningsgrad i morgenrush med 10 % økning for 2024. 

Morgenrushet viser seg å være mest kritisk for rundkjøringen på Semslinna. Det må forventes over 
200 meter kø fra Hogsnes og 150 meter kø fra E18 i morgenrush med 10 % økning. Rundkjøringen er 
således rustet godt for en trafikkøkning i ettermiddagsrush, men vil ikke håndtere en trafikkvekst i 
morgenrush uten store forsinkelser og lange køer. Rundkjøringen bør i hvert fall bygges som vist på 
bilde 8, med så langt flettefelt som mulig mot sentrum. 
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5.3. Kryss 2 Travbanen 
Kryss 2 er i dag et vikepliktsregulert T-kryss med gangfelt over sidevegen. Det er plass til 2 biler ved 
siden av hverandre fra sidevegen, noe som gir økt kapasitet fra sidevegen. Sidevegen er i dag 
avkjørsel til travbanen, bilbutikker, bensinstasjon, matbutikk og noen andre butikker med mer. 
Krysset er foreslått bygget om til en rundkjøring med diameter 45m.  

Det blir 4 feltsveg på fylkesveg 303, Hogsnesbakken. Det er kun lagt inn et kjørefelt fra Travveien. 

Rundkjøringen blir i SIDRA seende ut som vist under. 

 

Bilde 13 Rundkjøring 2 

Det er egentlig ikke stor trafikk til og fra sidevegen i modellen. Det er derfor heller ikke store 
kapasitetsproblemer i denne rundkjøringen. Under vises belastningsgraden av den foreslåtte 
løsningen. 
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Bilde 114 Rundkjøring 2 belastningsgrad i ettermiddagsrush i 2024 

Bildet over viser at det er lite problemer i denne rundkjøringen. Dersom det av forskjellige årsaker, 
skal legges annen bruk på området, bør det gjøres nye beregninger av rundkjøringen. 

5.4. Kryss 3 Hogsnes 
Hogsneskrysset blir på en måte et nytt kryss med den nye fastlandsforbindelsen. Det er i dag et 
vikepliktsregulert T-kryss med et gangfelt. Det blir helt andre trafikkmengder med den nye 
fastlandsforbindelsen og det er behov for et annet type kryss. Det foreslås en rundkjøring med 
diameter 50m. Rundkjøringen vil forbinde den nye fastlandsforbindelsen, Bjellandveien og 
Hogsnesbakken/Smørbergveien. Under vises dagens kryss. 
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Bilde 125 Dagens kryss ved Hogsnes 

Den nye rundkjøringen vil erstatte dagens to T-kryss og koble alle vegene sammen i samme kryss. 
Under vises foreslått løsning for rundkjøringen, slik den ser ut i SIDRA Intersection. Rundkjøringen vil 
bli seende noe annerledes ut i virkeligheten, men det gir et godt bilde på utformingen. 
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Bilde 16 Rundkjøring 3 foreslått utforming 

Det er utført beregninger i SIDRA for denne utformingen. Under vises belastningsgraden for den nye 
rundkjøringen i år 2024 i ettermiddagsrush. 
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Bilde 137 Rundkjøring 3 belastningsgrad i ettermiddagsrush i 2024 

Bildet over viser at det er på kapasitetsgrensen for Hogsnesbakken/Smørbergveien. De andre 
armene har noe tilgjengelig kapasitet. Det viktigste for at den nye fastlandsforbindelsen skal bli 
brukt i størst mulig grad, er at det blir minst mulig kø og forsinkelser på fylkesveg 303. Lengden på 
køene i Hogsnesbakken/Smørbergveien vil være i størrelsesorden 60m i makstimen, det tilsvarer ca. 
10 biler i ettermiddagsrush. 
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Dette krysset er nok mest problematisk i morgenrush på grunn av trafikkstrømmene og det er gjort 
beregninger av det nå i etterkant for 2024. Under vises belastningsgraden for morgenrush i 2024. 

 

Bilde 18 belastningsgraden for den nye rundkjøring 3 i morgenrush for 2024 

Belastningsgraden i morgenrush tyder på store utfordringer i rundkjøringen, spesielt i morgenrush. I 
morgenrush kan det bli opptil 130 m kø fra Hogsnesbakken/Smørbergveien og en belastningsgrad på 
1,0 tilsier store forsinkelser og kø.  
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5.4.1.  Kryss 3 Følsomhetsberegninger  
 

Det er gjort en beregning av hvor følsom denne rundkjøringen er for trafikkvekst. Det er gjort 
beregning med 10 prosent økning i trafikkmengden i alle armer i rundkjøringen. Under vises 
belastningsgraden av denne økning i trafikkmengde for rundkjøringen for ettermiddagsrush i 2024. 

 

Bilde 149 Rundkjøring 3 belastningsgrad med økt trafikk i ettermiddagsrush i 2024 
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Bildet over viser at hovedretningen fortsatt unngår å overstige kapasitetsgrensen, men at det er blitt 
over kapasitetsgrensen for Hogsnesbakken/Smidsrødveien. Der er belastningsgraden over 1 og 
køene er blitt 220m lange. Køene fra Semslinna, er på det meste ca. 80m.  

I morgenrushet med 10 % økning, blir det mer kø og forsinkelser enn i ettermiddagsrush. Under 
vises belastningsgraden. 
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Bilde 20 viser belastningsgraden for rundkjøring 3 i morgenrush med 10% økning i 2024 

Rundkjøringen virker ikke å ha kapasitet til å håndtere en trafikkvekst på 10 %. Det gjelder for det 
meste for trafikken fra Hogsnesbakken/Smørbergveien hvor det må forventes meget store 
forsinkelser og køer opp mot 480 meter. Belastningsgrad på 1,3 er egentlig langt over det som er 
tilrådelig. 0,85 er det man i teorien ikke bør overstige. Det er ikke sett på tiltak for å øke kapasiteten 
i denne rundkjøringen. 

 

5.5. Kryss 4 Ramdal 
Det er foreslått et nytt kryss på Ramdal i tilknytning til den nye fastlandsforbindelsen. Krysset skal 
binde sammen den nye forbindelsen med Ramdalveien og Munkerekkveien. Krysset er foreslått som 
en rundkjøring. Det er testet både en diameter på 45m og 50m. Under vises ca. plassering av den 
nye rundkjøringen i kart. 

 

Bilde 21 Rundkjøring 4 Ramdal 

Det vil være ca. 70m fra rundkjøringen til tunnelåpningen i øst og ca. 70m til tunnelåpning i vest før 
bru. Det ble gjort mange beregninger av denne rundkjøringen, men her vises kun de som blir 
gjeldene for vedtatt løsning med 4 felt frem til Ramdal og 2 felt i Teietunnelen. Det er allerede 
bestemt at det må være 2 felt fra Teietunnelen, slik at dette tas ikke opp på nytt. 

5.5.1.  Rundkjøring med diameter 50 m og et felt nord/sør 
Det er foreslått at rundkjøringen utformes med kun 1 felt fra Ramdalveien og Munkerekkvegen. Det 
er en diameter på 50m og 2 felt inn fra Teietunnelen. Fra Vestfjorden, blir det 2 felt inn og ut i og 
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med at det er bestemt at det skal være 4 felt på den nye brua. Rundkjøringen blir i SIDRA seende ut 
som vist under. 

 

Bilde 22 Rundkjøring 4 Ramdal 50m med 1 felt nord/sør 

Som bildet over viser vil man kunne kjøre rett frem fra begge feltene fra Teietunnelen, mens man 
må legge seg i venstre felt fra Vestfjorden, når man skal til Teietunnelen. Det er gjort ut ifra antall 
kjøretøy per svingebevegelse. Det er mange flere som skal til høyre fra Vestfjorden, enn som skal til 
venstre (230 mot 88 kjøretøy i makstimen). Det vil uansett måtte bli en overgang ved denne 
rundkjøringen, når man går fra 4 felts veg til 2 felts veg. 
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Det er gjort beregninger av denne løsningen med tanke på kapasitet. Under vises belastningsgraden 
for rundkjøringen med denne løsningen i ettermiddagsrush for 2024. 

 

Bilde 23 Rundkjøring 4 belastningsgrad i ettermiddagsrush i 2024 

Bildet over viser at det er forholdsvis lav belastningsgrad for rundkjøringen med denne utformingen 
og diameter 50m. Armen fra Ramdalveien er armen i rundkjøringen med størst belastning. 
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5.5.2.  Rundkjøring 4 med diameter 45m 
Det var et ønske å gjøre beregninger av rundkjøringen med en redusert diameter til 45m. Det vil i 
praksis si at det er sentraløya, som blir mindre. Rundkjøringen ellers er lik i beregningene. Under 
vises belastningsgraden med den reduserte diameteren. 

 

Bilde 24 Rundkjøring 4 belastningsgrad D=45m i ettermiddagsrush for 2024 

Bildet over viser at reduseringen av diameteren, gir en noe lavere kapasitet, spesielt for 
Ramdalsveien. Det er planlagt utbygging langs denne vegen og det er et ønske om at mest mulig av 
trafikken, skal benytte den nye fastlandsforbindelsen. Det bør derfor ikke være for liten kapasitet på 
denne armen i rundkjøringen. 
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Resultatene for morgenrush er nesten identiske bortsett fra mindre tilgjengelig kapasitet fra 
Teietunnelen. Under vises belastningsgraden i morgenrush for 2024. Det henger sammen med at 
det er ulike trafikkstrømmer morgen og ettermiddag. 

 

Bilde 25 Belastningsgraden for rundkjøringen 4 i morgenrush i 2024 

5.5.3.  Rundkjøring 4 med 2 felt fra Ramdalveien 
Et ekstra felt fra Ramdalveien, vil øke kapasiteten for denne armen i rundkjøringen. Det er gjort 
beregninger av dette. Under vises hvordan dette vil se ut i SIDRA. 
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Bilde 26 Rundkjøring 4 ekstra felt fra nord 

Bildet over viser at det er lagt inn et ekstra felt fra nord for de som skal mot brua. Det vil øke 
kapasiteten for denne armen i rundkjøringen. Under vises belastningsgraden for denne løsningen i 
ettermiddagsrush. 
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Bilde 27 Rundkjøring 4 belastningsgrad ekstra felt fra nord i ettermiddagsrush for 2024 

Bildet over viser at det å legge inn 2 felt fra nord, vil øke kapasiteten betraktelig i armen fra nord. 
Spesielt når man minsker diameteren på rundkjøringen. Det er også sjekket for morgenrush. Under 
vises belastningsgraden for morgenrush i 2024. 
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Bilde 28 Belastningsgraden for Rundkjøring 4 i morgenrush for 2024 med ekstra felt fra nord 

Bildet over viser at rundkjøringen virker å ha tilstrekkelig kapasitet både i morgenrush og 
ettermiddagsrush for 2024. Det er morgenrushet, som virker å påvirke krysset mest med armen fra 
Teietunnelen som mest belastet. 
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5.5.4.  Følsomhetsberegning 
Det er gjort en følsomhetsberegning for å sjekke hvor godt rundkjøringen, vil kunne håndtere en 
trafikk vekst. Det er gjort beregninger både med 10 prosent vekst og 20 prosent vekst. Under vises 
belastningsgraden med 10 prosent vekst i trafikken i alle armene. 

 

Bilde 29 Belastningsgraden for rundkjøring 4 med 10 % økning i ettermiddagsrush i 2024 

Bildet over viser at rundkjøringen med denne utformingen er i stand til å tåle en vekst på 10 prosent 
i trafikkmengde, men at det er opptil 30m kø fra nord. 
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I morgenrush er det litt mer kritisk, da køene er helt bak til tunnelåpningen. Under vises 
belastningsgraden for morgenrush i 2024. 

 

Bilde 30 Belastningsgraden for rundkjøring 4 på Ramdal med 10 % trafikkvekst i morgenrush. 

 

Det er derfor også utført en beregning av 20 prosent vekst i trafikkmengden. Under vises 
belastningsgraden for dette i ettermiddagsrush i 2024.  
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Bilde 31 Rundkjøring 4 20 % økning i ettermiddagsrush i 2024 

Belastningsgraden viser at rundkjøringen vil ha avviklingsproblemer i ettermiddagsrush i 2024 med 
en trafikkvekst på 20 %.  

Det er også benyttet oppmalte sperrefelt i disse beregningene i sør og i vest, da det øker 
kapasiteten. Under vises et bilde av hvordan dette er gjort andre steder. Uten dette øker 
belastningsgraden fra sør til 1,07 og fra vest til 0,77. 
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Bilde 32 Hovenga rundkjøring i Porsgrunn 

Bildet viser utforming av rundkjøringen på Hovenga i Porsgrunn med oppmalte sperrefelt for økt 
kapasitet. Det foreslås at dette legges inn for denne rundkjøringen i sør og i vest og vurderes i de 
andre rundkjøringene også. 

5.6. Rundkjøring 5 Eikevegen 
Krysset ved Eikevegen er et nytt kryss for den nye fastlandsforbindelsen og ligger rett etter 
Teietunnelen på østsiden i nærheten av Kirkeveien. Det er foreslått utformet som en rundkjøring 
med 3 armer. Det har vært utredet flere løsninger og plasseringer for denne rundkjøringen, men i 
denne rapporten tas det utgangspunkt i fastsatt plassering. Under viser utforming I SIDRA 
Intersection med diameter 50m.  
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Bilde 33 Rundkjøring 5 Eikevegen 

Bildet over viser at det er 2 felt inn mot rundkjøringen fra Teietunnelen, hvor ytre felt er for 
høyresving mot Kirkeveien. Feltet er modellert med 60 meters lengde. De andre armene i 
rundkjøringen har kun et felt. En slik utforming gir belastningsgrad som vist under. 
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Bilde 34 Rundkjøring 5 belastningsgrad D=50m i ettermiddagsrush for 2024 

Bildet over viser at det er tilstrekkelig kapasitet i rundkjøringen med denne utformingen. De lengste 
køene fra tunnelen ble ca. 15m. Det var et ønske om å redusere størrelsen av rundkjøringen for å 
spare areal. Under vises utformingen av rundkjøringen med diameter 40m. 



Kryssberegninger  41 
 

 

Kapasitets-beregninger 

 

Bilde 35 Rundkjøring 5 D=40m 

Samme rundkjøring med en redusert diameter 40m, gir en noe økt belastningsgrad, som vist under. 
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Bilde 36 Rundkjøring 5 D=40m belastningsgrad i ettermiddagsrush for 2024 

Bildet over viser at belastningsgraden øker litt med mindre diameter, men det er fortsatt god 
kapasitet. Køene fra Teietunnelen holder seg på ca. 15m 

5.6.1.  Følsomhetsanalyse 
Rundkjøringen har fått redusert størrelse, så det virker fornuftig å foreta en beregning med økt 
trafikk, for å sjekke i hvilken grad rundkjøringen, kan avvikle den økte trafikkmengden. Under vises 
belastningsgraden med 20 prosent økning. Viser ikke 10 prosent, da det var lite forskjell. 
Rundkjøringen har samme utforming som tidligere. 
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Bilde 37 Rundkjøring 5 D=40m 20% økning i ettermiddagsrush for 2024 

Bildet over viser at rundkjøringen virker meget kapasitetssterk og er i stand til å tåle en betraktelig 
økning i trafikkmengde i ettermiddagsrush. Det gjøres derfor ikke flere beregninger av 
rundkjøringen. 

5.7. Kryss 6 Kirkeveien 
Dette krysset er i dag et T-kryss med vikepliktsregulering. Det er plassert som vist på bildet under. 
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Bilde 38 Dagens plassering av kryss ved Kirkeveien 

Det nye krysset er tenkt plassert slik at det erstatter dagens T-kryss og kobler sammen Kirkeveien i 
nord og sør, Kolbergveien og rampe ned til rundkjøring nummer 5 ved Teietunnelen. Rundkjøring 5 
og 6 vil altså ligge i direkte kontakt med en rampe mellom seg. Under vises et utsnitt av dette fra 
trafikkmodellerings programmet Aimsun Next. 
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Bilde 39 Modellutklipp av rundkjøring 5 og 6 

Den nye rundkjøringen ved Kirkeveien er beregnet med en diameter med 50m og kun et felt i hver 
arm. Det er lagt inn gangfelt i armen fra rampen, Kolbergveien og fra Kirkeveien syd. Under vises 
utformingen blir i SIDRA Intersection. 

Nr5 

Nr6 
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Bilde 40 Rundkjøring 6 Kolberg D=55m 

Det er gjort beregninger av denne rundkjøringen med denne diameteren i SIDRA Intersection. Under 
vises belastningsgraden av denne utformingen. 
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Bilde 41 Rundkjøring 6 Belastningsgrad D=55m i ettermiddagsrush for 2024 

Bildet over viser at det er lite problemer med denne utformingen av rundkjøringen. Lite kø og 
forsinkelser. 

Det var et ønske om å gjøre beregninger med redusert størrelse på rundkjøringen til en diameter på 
40m. Under vises belastningsgraden for en redusert størrelse av rundkjøringen. 
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Bilde 42 Rundkjøring 6 Belastningsgrad D=40m i ettermiddagsrush for 2024 

Bildet over viser at det er tilstrekkelig kapasitet selv med en redusert diameter på rundkjøringen. 

5.7.1.  Følsomhetsanalyse av rundkjøring 6 
Det er gjort en følsomhetsanalyse av rundkjøring nummer 6 ved Kirkeveien. Utformingen er lik. Det 
er bare lagt inn en økning i trafikk. Under vises belastningsgraden med 20 prosent økning i 
trafikkmengde i ettermiddagsrush for 2024. 
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Bilde 43 Rundkjøring 6 D=40m belastningsgrad 20 % økning i ettermiddagsrush i 2024 

Bildet over viser at rundkjøringen vil kunne håndtere en trafikkøkning i forhold til beregnet trafikk på 
20 %, men at det nærmer seg å bli noe mer anstrengt fra nord. 

5.8. Kryss 7 Smidsrødveien 
Den nye fastlandsforbindelsen vil medføre at det kommer et større kryss ved Smidsrødveien, der 
hvor den i dag treffer Bekkeveien. Under vises et kartutsnitt av området. 
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Bilde 44 Kartutsnitt kryssplassering Rundkjøring 7 

Det foreslås en rundkjøring med 3 armer. Den er beregnet med en diameter 45m og 40m. Det 
foreslås et sirkulasjonsfelt og et kjørefelt i hver arm i rundkjøringen. Rundkjøringen var egentlig 
tenkt å skulle ha en diameter på 35 meter, men det er mindre enn det kravet i Håndbok N100. 

Rundkjøringen blir seende ut i SIDRA Intersection, som vist under. 
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Bilde 45 Rundkjøring 7 Smidsrødveien 

Det er gjort beregninger av foreslått utforming med diameter 45m. Under vises belastningsgraden 
for rundkjøringen med gitte parametere i ettermiddagsrush i 2024. 
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Bilde 46 Rundkjøring 7 D=45m belastningsgrad i ettermiddagsrush for 2024 

Bildet over viser at rundkjøringen har lite problemer å håndtere trafikkmengden i modellen. 

Det var et ønske om å teste en diameter på 40m for å spare areal. Rundkjøringen er ellers lik. Under 
vises belastningsgraden for dette. 
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Bilde 157 Rundkjøring 7 D=40m belastningsgrad i ettermiddagsrush for 2024 

Bildet over viser at det bør være uproblematisk å redusere diameteren til 40m 

5.8.1.  Følsomhetsanalyse 
Det ble gjort en test med økning i trafikken for å se hvor følsom rundkjøringen er for trafikkvekst. 
Under vises belastningsgraden for en økning på 20%. 
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Bilde 48 Rundkjøring 7 20% økning belastningsgrad i ettermiddagsrush for 2024 

Bildet over viser at rundkjøringen er i stand til å håndtere en trafikkvekst på 20 prosent. Det betyr at 
den er robust, men sier også samtidig at det er beskjedne trafikkmengder i rundkjøringen. 

6. Konklusjon 
Det er i denne rapporten gjort beregninger av 7 enkelt kryss med SIDRA Intersection. Trafikktallene 
er hentet fra Aimsunberegninger. Det er alltid usikkerheter ved beregninger, selv om man forsøker å 
gjøre de minst mulig. Den største usikkerheten i disse beregningene er trafikktallene, som baserer 
seg på nullvekst i biltrafikken. Det er heller ikke utført beregninger for alle kryssene i morgenrush. 
Det er derfor også gjort noen beregninger med trafikkvekst.  
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Rundkjøringen 1 ved Semslinna vil være krysset som må håndtere mest trafikk. Det blir derfor viktig 
å utforme den best mulig. Den bør utformes som foreslått i rapporten. Beregningene viser at det må 
forventes å bli kø i morgenrush fra Hogsnesbakken/Smørbergveien og noe fra E18 mot sentrum. 
Trafikkvekst vil forsterke dette problemet. 

Rundkjøring 2 ved travbanen er beregnet til å ha større kapasitet og dersom den bygges som 
anbefalt i rapporten, bør den ha mindre avviklingsproblemer. Det forutsetter at det ikke endres på 
trafikken til og fra travbanen. En økning i trafikken som følge av utbygging, vil påvirke rundkjøringen 
og muligens rundkjøringen ved Semslinna. Denne rundkjøringen er ikke testet for morgenrush. 

Rundkjøring 3 ved Hogsnes er beregnet til å skulle fungere godt i ettermiddagsrush, men det vil bli 
kø fra Hogsnesbakken/smørbergveien i morgenrush. Den store trafikkstrømmen fra den nye 
fastlandsforbindelsen, gjør det tidvis vanskelig å komme inn i rundkjøringen. 

Rundkjøring 4 ved Ramdal er beregnet til å ha tilstrekkelig kapasitet i ettermiddagsrush og litt 
mindre tilgjengelig kapasitet i morgenrush. Det nærmer seg at det blir kø tilbake til Teietunnelen. 
Rundkjøringen virker likevel å skulle fungere greit med foreslått utforming. Bør benyttes sperrefelt i 
vest og i sør. 

Rundkjøring 5 ved Eikevegen er beregnet til å ha god avvikling og virker å kunne avvikle enda større 
trafikkmengder i hvert fall i ettermiddagsrush. Den er ikke testet for morgenrush. 

Rundkjøring 6 ved Kirkeveien er beregnet til å ha god avvikling. Den er ikke testet for morgenrush. 

Rundkjøring 7 ved Smidsrødveien er beregnet til å ha tilstrekkelig kapasitet. Den er ikke testet for 
morgenrush.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konklusjon  56 
 

 

Kapasitets-beregninger 

 

 

 

 

 

 
  



Konklusjon  57 
 

 

Kapasitets-beregninger 

 

 

 

 

 

 

Vestfold og Telemark fylkeskommune  
vtfk.no 

Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien 
Besøksadresser: Torggata 18, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg 
Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no 


