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Vurdering av krysset fv. 120 x Eivensstuen

1 Innledning
I forbindelse med detaljreguleringsplan for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum i Gjerdrum
kommune, er det ønskelig en nærmere vurdering av trafikkavvikling i krysset fv. 120 x
Eivensstuen. Krysset ligger sørvest for bussterminalen og ca. 40 meter sør for krysset fv. 120 x
fv. 428 Gjerivegen.

Vurderingen skal gjøres på grunnlag av trafikktellinger, befaring og kapasitetsberegning. Det
legges til grunn to utforminger av krysset som følger: krysset uten noe form for kanalisering,
men som prosjektert i planbeskrivelsen. Det vil si at Eivensstuen vil ha en bredde på 6 meter.
Den andre utformingen er med sideveikanalisering, det vil si med en dråpeøy i Eivensstuen.

Figur 1 viser lokalisering av krysset i planområdet for detaljreguleringsplan for del av fv. 120
gjennom Ask.
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Figur 1 -  Lokalisering av krysset i planområdet vist i stiplet rød linje

Bussterminal
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2 Trafikkbelastning
Trafikktelling av krysset fv.120 x Eivensstuen ble foretatt tirsdag 30.08.2016 i ettermiddagsrush
mellom kl. 15:00 og kl. 17:00.  De registrerte trafikktallene for den største timen er vist i figur 2.

Figur 2 - Fv120 x Eivensstuen - Trafikkbelastning i ettermiddagsrush, august 2016 (kjt/t)

Resultatet fra tellingen viser at ÅDT i fv. 120 trolig ligger på ca. 11 000 kjt/døgn hvis vi antar at
trafikkbelastning i rushtrafikken er ca. 10 % av ÅDT. Det er ikke i samsvar med ÅDT som er vist
i NVDB, som er på 7850 kjt/døgn i 2015.

Under trafikktellingen ble det observert at krysset har generelt god trafikkavvikling. I noen veldig
korte perioder som varte mindre enn ett minutt ble det observert tilbakeblokkering mot krysset
fra nabokrysset (fv. 120 x Gjerivegen).

3 Trafikkavvikling

3.1 Metode

Det er gjort kapasitetsberegninger av krysset med programmet SIDRA Intersection 7 som blant
annet gir resultater i form av belastningsgrad, forsinkelse og kølengde. Belastningsgraden
uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er
teoretisk sett all kapasitet utnyttet.

Ask
Ettermiddagsrush kl. 15:45-16:45
Trafikkbelastning, [kjt/t]
Andel tunge 3 %

309 779

69 240

164

Eivensstuen 113
157 44

95     666

284 761
Fv.120 S

Fv.120 N
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Kapasitet
umTrafikkvolsgradBelastning =

Belastningsgraden illustrerer graden av kapasitetsutnyttelse i vegnettet. Belastningsgrader opp
til 0,7 gir god avvikling, mellom 0,7 og 0,85 gir køer med noe forsinkelse, og mellom 0,85 og 1,0
er avviklingen ustabil (labil) med store variasjoner i køer og forsinkelser. Ved belastningsgrader
over 1,0 er tilfarten overbelastet med betydelige køer og forsinkelser som resultat.

I denne analysen er kapasitetsberegningene gjort for to forskjellige kryssutforminger:

· Alternativ 1 – krysset uten kanalisering.

· Alternativ 2 – krysset med fysisk sideveikanalisering (dråpeøy i Eivensstuen)

Figur 3 – Utforming av krysset Fv120 x Eivensstuen etter alternativ 1 og 2

Kapasitetsberegningene er tatt utgangspunktet i dagens trafikk basert på trafikktellingen som
ble tatt, og fremtidig trafikk.  Fremtidige trafikken er basert på videre utvikling av området Ask
vest som ligger nord for Eivensstuen. Sweco (Emilsen, 2014 ) gjennomførte en trafikkanalyse
ifm. utvikling av området med utbygging av boliger samt handelsvirksomhet. Utvikling av
området har skjedd i to byggetrinn. I følge Bunde Eiendom og observasjon under trafikktellingen
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er det konstatert at byggetrinn 1 er ferdigstilt, og at de fleste planlagte virksomhetene nå er
etablert i området.

3.2 Resultater
Fra beregningene er det tatt ut 3 typer resultater:

· Belastningsgrad som uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved
belastningsgrad 1,0 er all tilgjengelig kapasitet oppbrukt og avviklingen er ustabil.

· Gjennomsnittlig forsinkelse per kjøretøy i sekunder.
· 95-fraktil kølengde. Det er kølengden som kun blir oversteget i 5 prosent av analysetiden.

Resultatene er vist i figurene under.

Figur 4 -  Beregningsresultater i ettermiddagsrush for dagens trafikk og fremtidig trafikk etter alternativ 1 og
2.

Beregningene viser at sideveikanalisering av krysset ikke har noe innvirkning på kryssets
kapasitet. Imidlertid vil sideveikanalisering bidra positivt til organisering av trafikken som igjen
kan i utgangspunktet bedre trafikksikkerhet. Når det gjelder virkning av sideveikanalisering på
ulykkene og fremkommelighet heter det i Trafikksikkerhetshåndboken (TØI, 2012)
«sidevegkanalisering har vist seg å medføre færre ulykker i X-kryss, men ikke i T-kryss på
resultatene basert på før-etter studier». «Sidevegkanalisering innføres som regel i vegarmer
hvor trafikken har vikeplikt. I slike kryss er det trafikkmengden på hovedvegen, ikke
kanaliseringen, som avgjør hvor lang ventetiden blir for sidevegstrafikken.»

Resultatene viser også at krysset vil ha god trafikkavvikling med noe ledig kapasitet for både
dagens- og fremtidig trafikk. Den største utnyttelsen av veiens kapasitet vil skje i tilfarten fv. 120
sør, som har høyere belastningsgrad enn i de andre to tilfartene. 95-fraktil kølengde beregnes å
være på 11 meter i Eivensstuen for dagens trafikk, og 16 meter for fremtidig trafikk. Som
forventet vil den største forsinkelsen oppleves for trafikken ut fra Eivensstuen som skal mot

Ask Ask
Ettermiddagsrush Ettermiddagsrush
- Belastningsgrad - Belastningsgrad
- Forsinkelse, sekund - Forsinkelse, sekund
- Dim. kø (95 %), meter - Dim. kø (95 %), meter

0 m 0 m 0 m 0 m
2,7 s 0 s 3,4 s 0 s
0,17 0,17 0,18 0,18

Eivensstuen Eivensstuen
0,39 0,52

14,4 s 20,9 s
11 m 0,45 0,45 16 m 0,52 0,52
0,39 5,8 s 0,5 s 0,52 6,3 s 0,7 s
4,5 s 11 m 11 m 6,8 s 15 m 15 m
11 m 16 m

Fv. 120 S Fv. 120 S

Fv.120 N Fv.120 N

0,45 0,52
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nord. Her er det beregnet en forsinkelse på ca. 21 sekunder per kjøretøy i fremtidige
situasjonen.

3.3 Springskurve

Det har blitt tegnet sporingskurve for personbil og lastebil (9,5 meter) inn og ut Eivensstuen med
planlagt utforming, det vil si uten sideveikanalisering. Figurene 5, 6, 7 og 8 viser sporingskurve
ved krysset for personbil og lastebil. Trafikktellingen viser en tungtrafikkandel i Eivenstuen på 1
%. Under trafikktellingen ble det ikke observert tilfelle hvor to lastebiler inn og ut veien møtt
samtidig.

Figurene 5 og 6  viser at to personbiler kan avvikles samtidig inn og ut Eivenstuen, men ikke to
lastebiler. Figur 7 viser at en lastebil som kjører inn i Eivensstuen ikke kan avvikles samtidig
med en personbil som kjører ut av veien. Figur 8 viser at en personbil som kjører inn i
Eivensstuen kan avikles samtidig med en lastebil som kjører ut av veien.

Figur 5 -  Sporingskurve for personbil inn og ut Eivensstuen
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Figur 6 -  Sporingskurve for lastebil (9,5 m) inn og ut Eivensstuen

Figur 7 -  Sporingskurve for lastebil (9,5 m) og personbil henholdvis inn og ut Eivensstuen



8 (8)

NOTAT
05.09.2016

m
em

o0
2.

do
cx

20
12

-0
3-

28

s:\oppdrag\ski\221\16912001 detaljregulering for del av fv. 120 gjennom ask sentrum\08 rapporter\02 notater\trafikk\vurdering av krysset fv120 x
eivensstuen_05.09.2016.docx

Figur 8 -  Sporingskurve for personbil og lastebil (9,5 m) henholdvis inn og ut Eivensstuen

4 Konklusjon/Anbefaling
Planlagt detaljregulering av Ask sentrum legger opp til en utforming av fv. 120 x Eivensstuen
uten noe form for kanalisering. Resultatene viser at krysset vil ha god kapasitet til å håndtere
dagens og fremtidig trafikk uten store forsinkelser.

Kanalisering av krysset vil kreve større areal uten at det forventes å påvirke trafikkavviklingen.
Av den grunnen ser vi ikke behov for å anlegge kanalisering i sideveien.
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