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Ekstrakt: 
SIDRA INTERSECTION er et populært modelleringsverktøy som benyttes i veg- og trafikkplanlegging. Dette er en 

australsk datamodell, der en del parametre er basert på australske forhold. Hensikten med denne rapporten er derfor 

å undersøke i hvilken grad modellerte resultater i SIDRA stemmer overens med norske forhold, for deretter å kalibrere 

modellen for å få best mulig overensstemmelse mellom modellerte resultater og registrerte data. Det er gjort 

kalibrering på to ulike måter, ved hjelp av Environment Factor og med følgetid og kritisk tidsluke.   

Det er gjort videoopptak og registreringer på syv utvalgte rundkjøringer i Norge. Fire av disse er lokalisert i Trondheim, 

i tillegg til en rundkjøring i henholdsvis Oslo, Bergen og Stavanger.  

En sentral faktor som påvirker modelleringen av et trafikkbilde er Peak Flow Factor. Resultater som kapasitet og 

forsinkelse er veldig følsomme for endringer i faktoren. Kun små endringer i Peak Flow Factor gir store utslag for 

trafikkmengdene, som igjen får følger for kapasitets- og avviklingsparametre. Bruk av en faktor i området 0,90 – 0,95 

gir en modellering med resultater som er noenlunde realistisk.  

I Norge benyttes ofte verdien 1,10 for Environment Factor. Resultater fra kalibreringene har vist at denne verdien 

stemmer relativt godt for norske forhold. I SIDRA beregnes verdier for kritisk tidsluke og følgetid som en funksjon av 

geometri, sirkulerende trafikkmengde og andre parametre. De kalibrerte verdiene vil derfor i hovedsak være 

gjeldende for de utvalgte rundkjøringene. De vil imidlertid indikere størrelsesorden av nødvendige justeringer i SIDRA.  

Dersom det skal foretas en generell kalibrering basert på kritisk tidsluke og følgetid, må kalibreringen være basert på 

formelgrunnlaget for beregning av kritisk tidsluke og følgetid.  

Oppgaven er basert på et begrenset datagrunnlag, og noen usikkerheter knytter seg til resultatene. Det er derfor 

behov for ytterligere arbeid omkring modellen før man kan konkludere med hvordan SIDRA skal brukes på norske 

forhold.  

 
Stikkord: 

1. Trafikkavvikling 
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BAKGRUNN 
 
SIDRA er en anerkjent modell for å vurdere kapasitets – og avviklingsforhold i ulike 
krysstyper. Dette er en australsk modell som har vært i bruk i Norge i over 20 år. Modellen er 
i stadig utvikling, og versjon 4 ble lansert sommeren 2009 med flere nye muligheter. 
 
En del av de nye mulighetene ble testet ut i en prosjektoppgave høsten 2009, men det er i liten 
grad gjort norske sammenligninger med virkelig trafikkavvikling. I denne oppgaven skal 
kandidaten foreta en praktisk uttesting av SIDRA for å vurdere kapasitets- og 
avviklingsforhold i rundkjøringer. 
 
 
OPPGAVE 
 
Målsettingen med denne oppgaven er å teste ut SIDRA for å vurdere kapasitets- og 
avviklingsforhold i norske rundkjøringer. Det skal gjennomføres et opplegg for evaluering og 
kalibrering av modellen. 
 
Oppgaven består av fire deler: 
 
I den første delen skal kandidaten gi en relativt detaljert beskrivelse av SIDRA med hoved-
vekt på det teoretiske grunnlaget for å vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i 
rundkjøringer. 
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I den andre delen skal kandidaten finne fram til et antall rundkjøringer der modellen skal 
kalibreres og testes ut. Antall og type rundkjøringer må vurderes i samråd med veileder. I 
disse rundkjøringene må det gjennomføres datainnsamling både med hensyn til inngangsdata 
og grunnlag for kalibrering av modellen. 
 
I den tredje delen skal kandidaten skal gjennomføre en uttesting og kalibrering med sikte på 
generelle anbefalinger for hvordan SIDRA bør benyttes for å vurdere kapasitets- og 
avviklingsforhold i rundkjøringer. 
 
Til slutt skal kandidaten oppsummere arbeidet og komme med forslag til videre arbeid og 
anbefalinger om hvordan SIDRA bør benyttes for å vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i 
norske rundkjøringer.  
 
 

GENERELT 
 
Oppgaveteksten er ment som en ramme for kandidatens arbeid. Justeringer vil kunne skje 
underveis, når en ser hvordan arbeidet går. Eventuelle justeringer må skje i samråd med 
veileder og faglærer ved instituttet. 
 
Ved bedømmelsen legges det vekt på grundighet i bearbeidingen og selvstendighet i 
vurderinger og konklusjoner, samt at framstillingen er velredigert, klar, entydig og ryddig 
uten å være unødig voluminøs. 
 
Besvarelsen skal inneholde  
� standard rapportforside http://www.ntnu.no/selvhjelpspakken/ppt-dokmaler/Masteroppgave/  
�  tittelside med ekstrakt og stikkord (mal finnes på siden http://www.ntnu.no/bat/skjemabank) 
�  sammendrag på norsk og engelsk, innholdsfortegnelse inklusive oversikt over figurer, tabeller og 

vedlegg 
� hovedteksten 
� referanser til kildemateriale som ikke er av generell karakter, dette gjelder også for 

muntlig informasjon og opplysninger 
� oppgaveteksten (signert) 
� besvarelsen skal ha komplett paginering (sidenummer) 
� Besvarelsen kan evt. utformes som en vitenskapelig artikkel. Arbeidet leveres da også 

med rapportforside og tittelside og om nødvendig med vedlegg som dokumenterer arbeid 
utført i prosessen med utforming av artikkelen. 

 

Hva skal innleveres? 
� Besvarelsen i original (uinnbundet) 
� To innbundne kopier  
� I tillegg skal det leveres to tilleggskopier for formidling til ekstern samarbeidspartner (dekkes av 

instituttet eller ekstern partner) 
� CD med besvarelsen i digital form  i pdf-format eller word-format med underliggende 

materiale (for eksempel datainnsamling) i digital form (f. eks. excel)) 
� En kortfattet (tilsv. 1-2 A4-sider inkl. evt. illustrasjoner) populærvitenskapelig 

oppsummering av arbeidet, på html-mal gitt av instituttet, beregnet for publisering på 
internettet. Oppsummeringen bør redegjøre for hensikten med arbeidet og for 
gjennomføringen og de vesentligste resultater og konklusjoner av arbeidet. Mal finnes på: 
http://www.ntnu.no/bat/skjemabank 
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Se forøvrig «Råd og retningslinjer for rapportskriving ved prosjektarbeid og masteroppgave 
ved Institutt for bygg, anlegg og transport». Finnes på http://www.ntnu.no/bat/skjemabank 
 
Dokumentasjon som med instituttets støtte er samlet inn under arbeidet med oppgaven skal 
leveres inn sammen med besvarelsen. 
 
Besvarelsen er etter gjeldende reglement NTNUs eiendom. Eventuell benyttelse av materialet 
kan bare skje etter godkjennelse fra NTNU (og ekstern samarbeidspartner der dette er 
aktuelt). Instituttet har rett til å bruke resultatene av arbeidet til undervisnings- og 
forskningsformål som om det var utført av en ansatt. Ved bruk ut over dette, som utgivelse og 
annen økonomisk utnyttelse, må det inngås særskilt avtale mellom NTNU og kandidaten. 
 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS): 
NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den enkeltes 
sikkerhet skal komme i første rekke og ingen skal ta unødige sjanser for å få gjennomført 
arbeidet. Studenten skal derfor ved uttak av masteroppgaven få utdelt brosjyren ”Helse, miljø 
og sikkerhet ved feltarbeid m.m. ved NTNU”. 
 
Dersom studenten i arbeidet med masteroppgaven skal delta i feltarbeid, tokt, befaring, 
feltkurs eller ekskursjoner, skal studenten sette seg inn i ”Retningslinje ved feltarbeid m.m.”. 
Dersom studenten i arbeidet med oppgaven skal delta i laboratorie- eller verkstedarbeid skal 
studenten sette seg inn i og følge reglene i ”Laboratorie- og verkstedhåndbok”. Disse 
dokumentene finnes på fakultetets HMS-sider på nettet, se http://www.ntnu.no/ivt/adm/hms/. 
 
Studenter har ikke full forsikringsdekning gjennom sitt forhold til NTNU. Dersom en student 
ønsker samme forsikringsdekning som tilsatte ved universitetet, anbefales det at han/hun 
tegner reiseforsikring og personskadeforsikring. Mer om forsikringsordninger for studenter 
finnes under samme lenke som ovenfor. 
 
 
Innleveringsfrist: 
Arbeidet med oppgaven starter 18. januar 2010. Besvarelsen i original (uinnbundet) og to 
innbundne kopier, samt besvarelsen i digital form skal leveres innen 14. juni 2010 kl 1500. 
 
Faglærer/veileder ved instituttet: Arvid Aakre 
 
Kontaktpersoner hos ekstern samarbeidspartner:  
Pål Hauge, Statens vegvesen 
Torbjørn Haugen, Statens vegvesen 
 
 
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU 
Dato: 18.01.2010  
 

 
Arvid Aakre 
(faglærer og hovedveileder) 
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Forord 
Denne rapporten er et resultat av mitt arbeid med masteroppgaven ved Institutt for Bygg, anlegg og 

transport, faggruppe Veg og samferdsel ved NTNU våren 2010. Omfanget av oppgaven tilsvarer en 

arbeidsbelastning på 30 studiepoeng.  

Masteroppgaven er en videreføring av mitt fordypningsprosjekt høsten 2009 med tittelen ”Tilpasning 

av SIDRA til norske forhold og uttesting av nye muligheter i versjon 4”. Det ble her laget en ny modell 

i SIDRA med parametre tilpasset norske forhold. Det er denne modellen som er benyttet i arbeidet 

med modellering og kalibrering i masteroppgaven. En oversikt over hvilke parametre som er endret i 

den ”nye” modellen er gitt i vedlegg 3. I mitt arbeid med fordypningsprosjektet fikk jeg anledning til å 

bli kjent med deler av den teoretiske bakgrunnen i SIDRA. Dette har vært svært nyttig for det videre 

arbeidet med masteroppgaven.  

En stor takk rettes til faglærer og veileder på masteroppgaven, amanuensis Arvid Aakre, som har 

vært til stor hjelp både ved formulering av oppgaven og med faglige innspill undervegs. Jeg vil også 

rette en takk til Rahmi Akcelik, sentral under utviklingen av SIDRA INTERSECTION, som har vært 

behjelpelig med å svare på enkelte spørsmål jeg har hatt. Takk til Torbjørn Haugen, fra Statens 

vegvesen Vegdirektoratet, som kom med ideen til denne oppgaven.  

Videre vil jeg takke alle de som har hjulpet meg med å få gjennomført alle filmopptakene. Stig Nyland 

Andersen og Ingve Lygre Undheim, begge ansatt i Statens vegvesen, har bidratt med filmopptak fra 

henholdsvis Bergen og Stavanger. I tillegg har Eivind Jamholt Bæra, ansatt i Multiconsult på Skøyen, 

vært behjelpelig med å finne aktuelle rundkjøringer i Oslo.  

Til slutt må jeg få takke Rolf Skjønberg, seniorkonsulent i Trondheim Energi, og vaktmestertjenesten 

på ICA-Maxi på Moholt for å ha hjulpet meg med å få muligheten til å filme fra et tak i nærheten av 

rundkjøringene på Nidarvoll og Moholt. 

På grunn av de langvarige vinterforholdene i vår, kom filopptakene i gang noe senere enn jeg hadde 

håpet på forhånd. Dette har nok bidratt til at omfanget og bredden av datagrunnlaget oppgaven er 

basert på er noe mindre enn ønskelig.  

På vedlagt CD finnes alle relevante excelark og SIDRA-filer. 

 

Trondheim, 11. juni 2010 

 

 

Hilde Kristine Myre 
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Sammendrag 
Problemer med dårlige kapasitets- og avviklingsforhold er ofte knyttet til byer og tettsteder med mye 

trafikk, og særlig i rushperioder. Det kan da være aktuelt å benytte modeller for å analysere hvilken 

effekt andre reguleringsformer eller utforminger kan ha på situasjonen. I tillegg kan bruk av modeller 

være aktuelt når man skal velge reguleringsform og utforming av kryssløsninger ved bygging av nye 

vegsystemer. 

Et populært modelleringsverktøy som benyttes i veg- og trafikkplanlegging er SIDRA INTERSECTION 

(Akcelik, 2009). Dette er en australsk datamodell, der en del parametre er basert på australske 

forhold. Hensikten med denne rapporten er derfor å undersøke i hvilken grad modellerte resultater 

stemmer overens med norske forhold, for deretter å kalibrere modellen for å få best mulig 

overensstemmelse mellom modellerte resultater og registrerte data.  

Det er gjort videoopptak og registreringer på syv utvalgte rundkjøringer i Norge. Fire av disse er 

lokalisert i Trondheim, i tillegg til en rundkjøring i henholdsvis Oslo, Bergen og Stavanger. Det er gjort 

registreringer av følgende data:  

• geometri 

• antall kjøretøy for hver svingebevegelse 

• antall fotgjengere for hver tilfart  

• kølengder 

• kritisk tidsluke og følgetid  

Registreringene fra felt er videre sammenlignet med modellerte verdier i SIDRA INTERSECTION. For å 

oppnå en modell som gir resultater som stemmer bedre overens med registreringer i felt, er det 

utført kalibreringer av modellen. Det er gjort kalibrering på to ulike måter, ved hjelp av Environment 

Factor og med følgetid og kritisk tidsluke.   

For å kunne kalibrere modellen mot registreringer på norske forhold, er det nødvendig å modellere 

rundkjøringene på en god måte. En sentral faktor som påvirker modelleringen av et trafikkbilde er 

Peak Flow Factor. Denne faktoren brukes for å ta hensyn til trafikkvariasjoner under 

registreringsperioden. Faktoren påvirker hvilke trafikkmengder SIDRA benytter i modelleringen. 

Resultater som kapasitet og forsinkelse er veldig følsomme for endringer i Peak Flow Factor. Kun små 

endringer i faktoren gir store utslag for trafikkmengdene, som igjen får følger for kapasitets- og 

avviklingsparametre. Dersom man beregner Peak Flow Factor for hver svingebevegelse, vil 

trafikkmengdene på alle tilfartene økes mye, samtidig som kapasiteten reduseres på grunn av økt 

sirkulerende trafikk. Dette kan føre til at SIDRA beregner urimelig høye belastningsgrader og større 

forsinkelser enn reelt. På bakgrunn av dette anbefales det å benytte en faktor i området 0,90 – 0,95. 

Dette gir en modellering med resultater som er noenlunde realistiske.  

I Norge benyttes ofte verdien 1,10 for Environment Factor. Resultater fra kalibreringene har vist at 

denne verdien stemmer relativt godt for norske forhold. Gjennomsnittsverdien for faktoren var her 

på 1,07, med en median på 1,10. Variasjonsområdet for faktoren i denne oppgaven var fra 0,84 til 

1,23. Resultatene indikerer at høyt hastighetsnivå for konflikterende trafikkstrøm vil fremme bruken 

av noe høyere verdi for Environment Factor, og motsatt.  Også i tilfeller med svært god eller dårlig 

sikt kan faktoren benyttes for å tilpasse modellen trafikantenes atferd.  
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Det ble også gjennomført kalibrering av modellen ved hjelp av kritisk tidsluke og følgetid. I SIDRA 

beregnes disse parametrene som en funksjon av geometri, sirkulerende trafikkmengde og andre 

parametre. De kalibrerte verdiene vil derfor kun være gjeldende for de utvalgte rundkjøringene. De 

vil imidlertid indikere størrelsesorden av nødvendige justeringer i SIDRA. Dersom det skal foretas en 

generell kalibrering basert på kritisk tidsluke og følgetid, må kalibreringen være basert på 

formelgrunnlaget for beregning av kritisk tidsluke og følgetid. Det er da konstantene i de ulike 

formlene, evt. formen på uttrykket, som må justeres. Da uttrykkene er avhengig av svært mange 

faktorer, blir det en komplisert og tidkrevende prosess som krever et langt større datagrunnlag. 

På bakgrunn av dette, anbefales det å benytte Environment Factor til kalibrering av SIDRA 

INTERSECTION. Oppgaven er basert på et begrenset datagrunnlag, og det er noen usikkerheter 

knyttet til resultatene. Det er derfor behov for ytterligere arbeid omkring modellen før man kan 

konkludere med hvordan SIDRA skal brukes på norske forhold.  
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Summary 
Problems with poor capacity and quality of traffic flow in urban areas are often related to large traffic 

flows, especially during peak hours. In such cases traffic models may be used to analyze the effect of 

changing the traffic management or adjusting basic characteristics of the intersection (number of 

lanes, lane with, lane length, lane type etc). Traffic models are also useful for planning new 

intersections.  

SIDRA INTERSECTION is a popular computer program for traffic analysis. The program has its origin in 

Australia, and some of the parameters are based on Australian conditions. Based on this, it is 

desirable to compare results from field registrations in Norway and results obtained by SIDRA. This 

thesis addresses this issue along with a calibration process based on the differences.   

The thesis present results from records and registrations from seven roundabouts in Norway. Four of 

the roundabouts are localized in Trondheim, in addition to one in each of the cities Oslo, Bergen and 

Stavanger. The following data is gathered: 

• geometry 

• number of vehicles on each movement 

• number of pedestrians crossing each approach 

• queue length 

• critical gap and follow-up headway 

To achieve a model that matches the current traffic situation, the model is calibrated using two 

different calibration methods; adjustments of the Environment Factor and the Follow-up Headway 

and Critical Gap.  

Before the calibration can take place, a realistic model of the intersection is necessary. Many factors 

affect the results of the traffic situation modeling. One essential parameter that has proven to have a 

large impact on the results is the Peak Flow Factor (PFF). It is used in order to allow for the effects of 

peaking during the Total Flow Period. Small changes of the PFF return large variations in the demand 

flow rate, which affects capacity- and performance results. In light of the results presented in this 

thesis, it is recommended to use a value for the PFF spanning from 0.90 to 0.95.  

 
The Environment Factor is often set to 1.10 when using SIDRA for modeling Norwegian conditions.  

Results from the calibration processes confirm this. The average value obtained for the Environment 

Factor was 1.07, and the median 1.10. The results varied from 0.84 to 1.23. Field observations in 

conjunction with the results from the calibrations indicate: 

 
• A high speed level for the conflicting traffic flow requires the use of a higher value for the 

Environment Factor and vice versa. 

• In cases with very good or bad visibility, the factor can be used to fit the model to the driver 

behavior. 

 

Another calibration technique using the Critical Gap and Follow-up Headway is used. In SIDRA these 

parameters are computed based on the roundabout geometry, circulating flow and other factors. 

The calibrated values are therefore valid only for the selected roundabouts. Nevertheless these 

results indicate the magnitude of necessary adjustments in SIDRA. For the calibrations to be valid on 
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a general basis the adjustments has to be made to the equations used in SIDRA (the form and the 

constants). This is naturally complicated and time-consuming and it requires a large amount of data. 

 

Among the presented parameters that may be used for calibration, it is recommended to use the 

Environment Factor. The thesis is based on a limited amount of data and has some natural 

uncertainties. Further work is required before any final conclusions may be stated. 
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1. Innledning 
Problemer med dårlige kapasitets- og avviklingsforhold er ofte knyttet til byer og tettsteder med mye 

trafikk, og særlig i rushperioder. Det kan da være aktuelt å benytte modeller for å analysere hvilken 

effekt andre reguleringsformer eller utforminger kan ha på situasjonen. I tillegg kan bruk av modeller 

være aktuelt når man skal velge reguleringsform og utforming av kryssløsninger ved bygging av nye 

vegsystemer. 

SIDRA INTERSECTION er et program for analyse av kapasitets- og avviklingsforhold i enkeltkryss, 

utviklet i Australia. Flere bedrifter, deriblant Statens vegvesen, benytter dette programmet i slike 

analyser. Fordi SIDRA er en australsk modell, kan det være nyttig å undersøke om modellen faktisk gir 

resultater som stemmer med forholdene her i Norge. I denne oppgaven er det derfor gjort 

registreringer i norske rundkjøringer. Disse registreringene er så sammenlignet med resultatet fra 

modellen. På bakgrunn av denne sammenligningen er det gjennomført en kalibrering for å tilpasse 

enkelte parametre bedre til norske forhold. Slike analyser er ikke tidligere gjort på norske forhold, og 

utgjør derfor et viktig bidrag til videre arbeid med tilpasning av modellen til bruk i Norge. 

Første delen av rapporten tar for seg teorien som gir grunnlag for den praktiske delen av oppgaven. 

Kap. 2 gir et lite innblikk i ulike modelltyper, med fokus på SIDRA INTERSECTION. Her blir også det 

sentrale begrepet tidsluker definert. I Kap. 3 blir parametre for modellering og kalibrering 

gjennomgått. Da oppgaven er konsentrert til rundkjøringer, er det lagt spesielt vekt på parametre 

knyttet til modellering og kalibrering av rundkjøringer. I rapportens Kap. 4 blir det presentert en 

modell for aksept av tidsluker. Her beskrives også analogien mellom rundkjøringer og signalregulerte 

kryss.  Hva en kalibreringsprosess er, samt hvilke feltobservasjoner som bør gjøres ved kalibrering av 

en modell, er presentert i Kap. 5. I tillegg er det her beskrevet noen metoder som kan benyttes for å 

kalibrere en modell.  

Den praktiske delen av oppgaven starter med en kartlegging av aktuelle rundkjøringer til bruk i 

kalibreringsarbeidet. Denne kartleggingen er presentert i Kap. 6. Videre i Kap. 7 er metode for 

registreringsarbeidet beskrevet. Dette kapittelet omfatter metode for både registreringer gjort i felt, 

samt registreringer gjort fra filmopptak i etterkant. Alle resultatene fra registreringene er presentert i 

Kap. 8. I rapportens Kap. 9 blir først noe av grunnlaget for modelleringen gjennomgått, før resultater 

fra modelleringen i SIDRA sammenlignes med registrerte data. Videre kalibreres modellen for å få 

mer sammenfallende resultater. Resultatene fra denne kalibreringen er gitt i Kap. 10. 

Rapporten avslutter med å gi en anbefaling på bruk av SIDRA INTERSECTION på norske forhold i Kap. 

11. Til slutt er det en beskrivelse av muligheter for videre arbeid i Kap. 12. 
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2. Modeller for beskrivelse av trafikksituasjoner 
I forbindelse med analyse og vurdering av trafikksituasjoner og utforming av kryss, er det ofte nyttig 

å kunne modellere dagens trafikksituasjon og en fremtidig situasjon med en eventuell trafikkøkning, 

med eller uten endringer i utforming. I tillegg vil modellering være nyttig for å se effekten av å endre 

reguleringstype. I et samfunn med problemer knyttet til stadig økende transportomfang, vil 

trafikkmodeller være et viktig verktøy for å oppnå gode og effektive løsninger. 

2.1 Modelltyper 

Modellene som finnes på markedet kan være analytiske eller basert på simulering. Analytiske 

modeller og simuleringsmodeller kan være på mikroskopisk eller makroskopisk nivå eller noe midt i 

mellom (Akcelik, 2009). Det er viktig å være klar over at det ikke alltid er mulig å plassere en modell 

innenfor klare definerte grenser.  

I US Highway Capacity Manual (HCM) defineres en analytisk modell som en modell som relaterer 

systemkomponenter ved å bruke teoretiske betraktninger som er bearbeidet, validert og kalibrert av 

data fra feltobservasjoner. Videre defineres simuleringsmodeller som et dataprogram som benytter 

matematiske modeller for å gjennomføre forsøk med trafikksituasjoner på en transportinnretning 

eller system over en utstrakt tidsperiode (HCM, 2000). I analytiske modeller benyttes altså 

matematiske betraktninger direkte i modelleringen, mens i simuleringsmodeller benyttes forskjellige 

regler for kjøretøyers bevegelse i et system (mest i form av matematiske uttrykk).  

I litteraturen beskrives modeller som mikroskopisk eller makroskopisk, og som deterministisk eller 

stokastisk. Forklaring til disse begrepene følger under. 

Mikroskopisk: Kjøretøyene og den gjensidige påvirkningen dem imellom behandles 

enkeltvis. På denne måten individualiseres kjøretøyene. 

Makroskopisk:  Modellen behandler strømmen som en partikkelstrøm. Kjøretøyene 

individualiseres ikke. 

Deterministisk: Det er ingen avhengighet mellom de enkelte kjøretøyer. 

Stokastisk: Det er avhengighet mellom de enkelte kjøretøyer. Reaksjoner i et 

kjøretøy kan forplante seg til et annet kjøretøy. 

(Sagen, 1993) 

Både simuleringsmodeller og analytiske modeller kan være mikroskopiske eller makroskopiske. 

Simuleringsmodeller kan i tillegg være deterministiske eller stokastiske. (Akcelik, 2009) Et eksempel 

på en analytisk modell er SIDRA INTERSECTION. Av simuleringsmodeller kan følgende nevnes; 

PARAMICS (Storbritannia), AIMSUN (Spania), VISSIM (Tyskland) og SIMTRAFFIC (USA) (Akcelik, 

2007b).  

Et simuleringsverktøy kan være et praktisk analyseverktøy i trafikkplanleggingen. Ved hjelp av enkle 

regler knyttet til Car-Following, feltskifter og aksept av tidsluker, modelleres enkeltkjøretøyers 

bevegelse i vegnettet (Fox og Liu, 2000). En Car-Following-modell er en modell som sier noe om 

hvordan et kjøretøy forholder seg til kjøretøyet foran, og hvordan det reagerer når kjøretøyet foran 

endrer atferd (akselererer, bremser ol.). På bakgrunn av den økende graden av kompleksitet og 
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usikkerheter knyttet til driften av trafikk i byer, har mikrosimulering blitt mer og mer populært 

(SIDRA SOLUTION, c).  

En fordel med simuleringsmodeller kontra analytiske modeller er at simuleringsmodeller kan 

modellere avviklingskvaliteten for et nettverk av veglenker. SIDRA, som er et analytisk 

modelleringsverktøy, beregner bare avviklingskvaliteten for enkeltkryss. Den gjensidige 

avhengigheten mellom kryss er vanskelig å implementere i en analytisk modell. En annen fordel med 

simuleringsmodeller er den intuitive måten å presentere modelleringen på med animasjoner av 

trafikkstrømmene.  

Det er likevel knyttet noen utfordringer til bruken av slike verktøy. Utfordringene kan omfatte 

behovet for data, spesialisering av brukere og unøyaktigheter i animasjonene. Fordi det kan være 

vanskelig å kalibrere simuleringsmodeller, er man også bekymret for kvaliteten på 

simuleringsmodellene (Akcelik, 2007b). 

Trafikkingeniører har lenge benyttet etablerte analytiske modeller i sitt planleggingsarbeid. SIDRA 

INTERSECTION er et slikt analytisk modelleringsverktøy. Denne modellen er nærmere beskrevet i 

neste kapittel. 

 

2.2 SIDRA INTERSECTION 

SIDRA INTERSECTION er et avansert mikroanalytisk modelleringsverktøy for å gjøre detaljerte 

beregninger og vurderinger av kapasitets- og avviklingsforhold i ulike krysstyper. SIDRA står for 

Signalised & unsignalised Intersection Design and Research Aid (Akcelik, 2009). Programmet 

beregner en rekke parametere som kan benyttes i vurdering av kryssutforming og valg av krysstype. 

Eksempler på dette er kapasitet, avviklingskvalitet, kø, forsinkelse osv. En stor fordel med SIDRA 

INTERSECTION er at det er enkelt å sammenligne ulike kryssløsninger med hensyn til å finne fram til 

den mest optimale reguleringen. Det finnes ingen andre verktøy som har samme funksjonalitet som 

SIDRA (Aakre, (årstall ikke tilgjengelig)). Programmet kan modellere kryssløsninger med opp til åtte 

armer, der hver arm enten kan kjøres i begge retninger, er envegskjørt tilfart eller envegskjørt utfart 

(SIDRA, b).  

I tillegg til analyser av kapasitets- og avviklingsforhold, kan SIDRA estimere kostnader, energiforbruk 

og forurensing ved ulike kryssløsninger. Dette gjøres på bakgrunn av beregning av blant annet 

akselerasjon, retardasjon og kjøring på tomgang. (SIDRA, b) 

SIDRA INTERSECTION ble første gang lansert i 1984, da kjent som SIDRA og aaSIDRA, og har siden den 

gang blitt et populært verktøy for trafikkingeniører og planleggere i hele verden (SIDRA, a). 

Programmet er utviklet i Australia, der Rahmi Akcelik og Mark Besley har vært sentrale personer.  

 

2.2.1 Hvordan SIDRA INTERSECTION fungerer 

Systemet for håndtering av inndata og utdata i SIDRA er relativt enkelt å bruke. Det finnes en del 

versjoner av modellen, noe som blant annet gjør det mulig å bestemme om man vil ha høyre- eller 

venstrekjøring. Hvordan systemet i programmet fungerer, er vist på figur 1.  
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Figur 1 Hvordan SIDRA INTERSECTION fungerer (Akcelik, 2009) 

Brukeren starter med å opprette et prosjekt. Deretter kan brukeren opprette krysstyper (Sites) etter 

ønske. Disse vil være knyttet til det bestemte prosjektet. Etter å ha opprettet et kryss, må brukeren 

bestemme en rekke inndata slik at krysset får den utforming og trafikkbelastning som en ønsker å 

analysere. Når dette er gjort, må analysen gjennomføres (Process). En får da tilgang til resultater av 

analysen i mappen Output under det aktuelle krysset i prosjekttreet. De ulike valgene i prosjekttreet 

er vist i figur 2. 

 

Figur 2 Prosjekttreet i SIDRA INTERSECTION 

Prosjekt 

Krysstyper 

(Sites) 

Inndata 

Gjennomføring av 

analysen (Process) 

Utdata/resultater 
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2.2.2 Inndata 

Når man skal modellere trafikkavviklingen i et 

kryss, må man gi inn forskjellige typer data til 

modellen. I SIDRA avhenger type data av hvilken 

krysstype som skal modelleres. Eksempler på 

inndata i SIDRA er kryssets utforming med antall 

tilfarter, feltbredder, type kjørefelt, diameter på 

rundkjøring og antall kjøretøy på de ulike 

svingebevegelsene. Figur 3 viser hvilke kategorier 

av inndata en har ved modellering av en 

rundkjøring. De viktigste vinduene for inndata er 

kort beskrevet videre i kapittelet. 

 

 
Figur 3 Inndata i SIDRA 

 

Intersection - Kryssutforming 

 

Figur 4 Input - Intersection 

Figur 4 viser vinduet hvor kryssets utforming med antall tilfarter, tilfartens orientering, samt 

tidsenhet for volumer og lengden på topperioden (Peak Flow Period) bestemmes. Prinsippet med 

bruk av Peak Flow Factor og Peak Flow Period er detaljert beskrevet i Kap. 3.5.  

For å legge til eller fjerne en tilfart til krysset, må man klikke med musepekeren på den tilfarten man 

ønsker å legge til eller fjerne. Tilfartene som er markert med rødt er den gjeldende utformingen. 
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Approaches & Lanes – Tilfarter og kjørefelt 

 

Figur 5 Input - Approaches & Lanes 

I vinduet Approaches & Lanes (figur 5) bestemmes blant annet den geometriske utformingen til hver 

arm i krysset. Under Lane Selector kan felt legges til tilfarten eller utfarten ved å klikke på 

henholdsvis  eller . Dersom man ønsker å fjerne et felt på tilfarten eller utfart, velger en det 

feltet en ønsker å fjerne og klikker på det røde krysset oppe i høyre hjørne. Videre kan man definere 

type kjørefelt og hvilke svingebevegelser som er tillatt i de ulike feltene. De røde markeringene på 

skjermbildet viser til enhver tid hvilke svingebevegelser som er valgt for det aktuelle kjørefeltet på 

den valgte armen.  

 Roundabout Data – Data knyttet til rundkjøringer 

 

Figur 6 Input - Roundabout Data 
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Under Roundabout Data bestemmes rundkjøringens geometri med diameter på sentraløya, bredden 

på sirkulasjonsarealet og antall sirkulerende felt. I tillegg defineres kalibreringsfaktorene Environment 

Factor og Entry/Circulating Flow Adjustment. Disse faktorene er nærmere beskrevet i Kap. 3.3.1 og 

3.3.2. Se figur 6 for skjermbildet til Roundabout Data. 

Definitions & Path Data – Tillatte svingebevegelser og hastigheter 

 

Figur 7 Input - Definitions & Path Data 

Under Definitions & Path Data kan brukeren bestemme hvilke svingebevegelser som er tillatt. I tillegg 

bestemmes hastighetene på tilfart og utfart. Figur 7 viser skjermbildet til Definitions & Path Data. 

Volumes – Trafikkvolum 

 

Figur 8 Input – Volumes 



9 
 

I vinduet Volumes (figur 8) bestemmes trafikkvolumet på alle svingebevegelsene som er definert 

under Approaches & Lanes, samt prosentandelen tunge kjøretøy. Det er i dette vinduet Peak Flow 

Factor bestemmes. Dette er en faktor som tar hensyn til trafikkvariasjoner, og er nærmere beskrevet 

i Kap. 3.5. 

Gap-Acceptance Data – Data for aksept av tidsluke 

 

Figur 9 Input - Gap-Acceptance Data 

Ved å hake av for User-Given Parameters i vinduet for Gap-Acceptance Data (se figur 9), benytter 

SIDRA brukerspesifiserte verdier for kritisk tidsluke og følgetid. Dersom boksen ikke er haket av, 

benytter SIDRA estimerte verdier for parametrene. I Kap. 3.2 blir begrepene kritisk tidsluke og 

følgetid detaljert beskrevet.  

Pedestrians – Fotgjengere 

 

Figur 10 Input - Pedestrians 
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I inputvinduet Pedestrians (se figur 10) kan man bestemme ved hvilke tilfarter det er fotgjengere som 

krysser. Ved å hake av for Movement Exists kan man definere hvor mange fotgjengere som krysser de 

aktuelle tilfartene. 

 

2.2.3 Utdata 

Figur 11 viser oversikt over menyvalget man har for utdata i prosjekttreet. Resultater fra SIDRA 

kommer i form av tabeller og grafer. Man kan også få spesifikke resultater for en svingebevegelse, et 

kjørefelt, en tilfart eller for hele krysset samlet. 

 

Figur 11 Utdata i SIDRA 

For å finne gjennomsnittlig forsinkelse for de ulike svingebevegelsene i et kryss, kan man benytte 

tabellen under Output → Movement Summary (tabell 1), eller man kan følge Output → Movement 

Displays → Delay, LOS and Capacity og velge Delay (Average) (figur 12).  

  



 

Tabell 1 Utdata i tabellform

Movement Performance 
Mov ID Turn

 
South East: E6 Trondheim

21 
22 
23 

Approach 
North East: Rv 707

24 
25 
26 

Approach 
North West: E39

27 
28 
29 

Approach 
South West: E6 sør

30 
31 
32 

Approach 

 

Figur 12 Utdata i diagram

 

Utdata i tabellform

Movement Performance 
Turn Demand 

Flow  

 veh/h 
South East: E6 Trondheim

L 1 
T 1 
R 1 

 3 
North East: Rv 707 

L 1 
T 1 
R 1 

 3 
North West: E39 

L 1 
T 1 
R 1 

 3 
South West: E6 sør 

L 1 
T 1 
R 1 

 3 

Utdata i diagram

Utdata i tabellform 

Movement Performance - Vehicles
HV Deg. Satn

% 
South East: E6 Trondheim 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Utdata i diagram 

 

Vehicles 
Deg. Satn  Average 

Delay  

v/c  sec

0,001  13,3
0,002  6,9
0,002  6,5
0,002  8,9

0,001  11,0
0,002  4,5
0,002  5,2
0,002  6,

0,001  13,3
0,002  6,9
0,002  7,6
0,002  9,3

0,001  13,3
0,001  5,6
0,001  7,3
0,001  8,7

 

Average 
Delay  

Level of 
Service 

 

sec   

13,3 LOS B  

6,9 LOS A  

6,5 LOS A  

8,9 LOS B  

11,0 LOS B  

4,5 LOS A  

5,2 LOS A  

6,9 LOS B  

13,3 LOS B  

6,9 LOS A  

7,6 LOS A  

9,3 LOS B  

13,3 LOS B  

5,6 LOS A  

7,3 LOS A  

8,7 LOS B  

95% Back of Queue
Vehicles  Distanc

veh  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

 

95% Back of Queue Prop.  
QueuedDistance  

m  

0,0  0,04
0,1  0,03
0,1  0,03
0,1  0,03

0,0  0,04
0,1  0,03
0,1  0,03
0,1  0,03

0,0  0,04
0,1  0,03
0,1  0,03
0,1  0,03

0,0  0,03
0,0  0,03
0,0  0,02
0,0  0,03

Prop.  
Queued 

Effective 
Stop Rate

 per veh

0,04 0,71
0,03 0,49
0,03 0,54
0,03 0,58

0,04 0,68
0,03 0,38
0,03 0,48
0,03 0,51

0,04 0,71
0,03 0,49
0,03 0,57
0,03 0,59

0,03 0,72
0,03 0,46
0,02 0,54
0,03 0,57

11 

Effective 
Stop Rate 

Average 
Speed  

per veh km/h 

0,71 50,6 
0,49 57,7 
0,54 56,1 
0,58 54,5 

0,68 42,9 
0,38 47,7 
0,48 46,8 
0,51 45,7 

0,71 50,6 
0,49 57,7 
0,57 56,6 
0,59 54,7 

0,72 50,7 
0,46 57,4 
0,54 57,2 

,57 54,7 
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2.3 Tidsluker 
I denne oppgaven står begrepet tidsluke svært sentralt. Det kan derfor være nyttig å vite hva som 

ligger i dette begrepet. I litteraturen defineres en tidsluke på følgende måte (Johannessen, 1975): 

”Tidsluken mellom to hovedvegstrafikanters passering over bestemte snitt i krysset”.  

Tidsluken mellom to kjøretøy måles fra front til front. Når en vikepliktig trafikkstrøm skal inn på en 

forkjørsveg, må kjøretøyer som ankommer vikepliktslinjen vurdere om tidsluken mellom kjøretøy i 

den forkjørsberettigede trafikkstrømmen er stor nok til at det er trygt å kjøre inn på vegen. 

Kjøretøyet venter til tidsluken er tilstrekkelig stor og større enn kritisk tidsluke. Hyppigheten av 

tidsluker med forskjellig størrelse i den forkjørsberettigede trafikkstrømmen og de vikepliktige 

trafikanters krav til tidsluker er forhold som her har stor betydning for trafikkavviklingen 

(Johannessen, 1975).  

Detaljert beskrivelse av de sentrale parametrene kritisk tidsluke og følgetid er gitt i Kap. 3.2. Videre i 

Kap. 4 er det beskrevet en modell der aksept av tidsluke står sentral. I det samme kapittelet blir også 

analogien til signalregulering gjennomgått. 
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3. Parametre og modelleringsteknikker i SIDRA 
Når man skal modellere en bestemt trafikksituasjon og kalibrere en modell mot observerte data, er 

det viktig med god forståelse av hvilke parametre som har betydning for ulike resultater og hvordan 

disse parametrene virker inn. I dette kapittelet blir først mål på parametre for kapasitets- og 

avviklingsforhold gjennomgått. Deretter blir viktige begrep som kritisk tidsluke og følgetid definert og 

beskrevet. Videre behandles parametre som er spesielt knyttet til modellering og kalibrering av 

rundkjøringer.  

3.1 Mål på kapasitet og avvikling 

De tre hovedparametrene man benytter som resultat ved modellering av trafikken i et kryss er 

kapasitet, forsinkelse og kølengde. 

3.1.1 Kapasitet 

I litteraturen defineres kapasitet som ”den maksimale trafikkmengde, uttrykt i kjøretøyer eller 

personbilenheter pr. tidsenhet, som med rimelig sannsynlighet kan passere et kryss, en tilfart eller en 

trafikkstrøm under de herskende veg- og trafikkforhold” (Johannessen, 1975). En annen og nyere 

versjon av begrepet er gitt i ordboken utarbeidet av Norges vegteknisk Forbund (NVF) som ” Den 

maksimale trafikkintensitet som kjøretøy eller personer med rimelighet kan forventes å passere et 

sted (for eksempel et snitt) i løpet av et gitt tidsrom under rådende veg-, geometriske-, trafikale-, 

miljø- og reguleringsforhold” (NVF, 2002). 

For rundkjøringer beregner SIDRA kapasitet på bakgrunn av metningsvolum og andelen av tiden som 

ikke er blokkert i den sirkulerende strømmen. Figur 13 viser hvordan kapasiteten endres i forhold til 

metningsvolum og størrelse på forkjørsberettiget trafikkstrøm. Den viser at kapasiteten reduseres 

med økende krav til følgetid og økende antall kjøretøy i den forkjørsberettigede strømmen. Økt 

antall kjøretøy i den sirkulerende trafikken gir for eksempel færre tilgjengelige tidsluker større enn 

kritisk tidsluke, noe som fører til lavere kapasitet. 

 

Figur 13 Endring av kapasitet i forhold til metningsvolum og størrelse på prioritert strøm (Akcelik, 2009) 
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I Kap. 4.3.1 er det gitt en mer detaljert beskrivelse av hvordan kapasiteten beregnes med et 

beregningseksempel. Hvordan kapasitet registreres i felt, er omtalt i Kap. 5.2. 

 

3.1.2 Forsinkelse 

Totalforsinkelsen ved et kryss defineres som ”tidsforbruket ved passering av et nærmere definert 

kryssområde fratrukket den tid som ville medgått til passering av samme distanse på en fri 

vegstrekning med samme hastighetsgrense” (Johannessen, 1975). Totalforsinkelsen er sammensatt 

av trafikkuavhengig og trafikkavhengig forsinkelse. Den trafikkuavhengige forsinkelsen er den 

forsinkelsen et kjøretøy opplever på grunn av den geometriske utformingen av kryssområdet, altså 

geometrisk forsinkelse. Et kjøretøy må nødvendigvis redusere hastigheten inn mot et kryssområde, 

uavhengig av om det er annen trafikk i krysset eller ikke. Dette er igjen delvis avhengig av kryssets 

reguleringsform (vikeplikts-, stopplikts- eller signalregulering) og utforming (avbøyning i 

rundkjøringer osv.). Den trafikkavhengige forsinkelsen er forsinkelse forårsaket av annen trafikk i 

krysset. Denne forsinkelsen kan for eksempel skyldes forkjørsberettiget trafikk og forsinkelse på 

grunn av kødannelse av forankjørende kjøretøyer. 

Gjennomsnittlig forsinkelse pr. kjøretøy er en godt egnet parameter for å beskrive 

avviklingskvaliteten i et kryss eller i en bestemt trafikkstrøm i et kryss (Johannessen, 1975).  

Forsinkelse for et kjøretøy er altså differansen mellom reisetiden ved uforstyrret og forstyrret trafikk 

gjennom krysset. Forsinkelse som beregnes i SIDRA inkluderer alle forsinkelser som oppleves av 

kjøretøy som ankommer i analyseperioden. Gjennomsnittlig forsinkelse gjelder for alle kjøretøy 

(både i kø og ikke i kø). Den totale forsinkelsen er dermed produktet av gjennomsnittlig forsinkelse 

og totalt kjøretøyvolum. Den totale forsinkelsen for en svingebevegelse er da summen av total 

forsinkelse for alle kjørefelt med samme svingebevegelse. 

Total forsinkelse i et kryss kan bestå av flere bidrag til forsinkelse. Oversikten over disse er vist i tabell 

2. 

Forsinkelsen som benyttes som standard i SIDRA er forsinkelse inkludert geometrisk forsinkelse 

(intersection control delay) da dette er anbefalt metode når man skal sammenligne alternative 

kryssutforminger (Akcelik, 2009). I utdataene kan man få informasjon om gjennomsnittlig forsinkelse 

for svingebevegelser, kjørefelt, tilfarter og for hele krysset. Man kan også få informasjon om 

forsinkelse ved vikepliktslinjen (stop-line delay). Denne anbefales å benyttes kun i de tilfellene der en 

skal sammenligne resultater fra SIDRA med annen programvare som beregner forsinkelse uten 

geometrisk forsinkelse. 
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Tabell 2 Bidrag til forsinkelse 

 Type 
forsinkelse 

Parameter Formel Beskrivelse 

Intersection 

control delay 

d�� d�� = d�� + d�� Total forsinkelse i krysset. Uttrykkes ved summen av 
forsinkelse ved stopplinje og geometrisk forsinkelse. 
Den inkluderer derfor all forsinkelse knyttet til 
retardasjon og akselerasjon som opptrer i forbindelse 
med krysset.  

Stop-line delay d�� d�� = d	 + d
= d� + d� 
 

Stop-line delay = Queuing delay + major stop-start 

delay. Stop-line delay betegnes som samlet 
forsinkelse uten geometrisk forsinkelse.  

Geometric delay d��  Dette er forsinkelsen som et kjøretøy opplever 
gjennom krysset uten at det er andre forstyrrende 
kjøretøy til stede. Forsinkelsen er relatert til at 
kjøretøyet må redusere hastigheten på grunn av den 
geometriske utformingen, for deretter å akselerere ut 
av krysset igjen.  

Queuing delay d	 d	 = d + d	� Queuing delay utgjør den forsinkelsen et kjøretøy 
opplever i kø. Dette inkluderer både den tiden 
kjøretøyet står stille (ds), men også 
akselerasjon/retardasjon knyttet til at køen beveger 
seg mot krysset (dqm).  

Stopped delay d d = d	 − d	� Stopped delay er forsinkelsen for et kjøretøy når køen 
står tilnærmet stille.  

Queue move-up 

delay 

d	�  Denne forsinkelsen er relatert til 
akselerasjon/retardasjon når køen beveger seg mot 
krysset. Eksempel på dette er når køen går fra 
stillestående til å gli litt framover, for så å stoppe opp 
igjen.  
(0 → v	� → 0) 

Major stop-start 

delay 

d
  Forsinkelse knyttet til retardasjon fra hastigheten et 
kjøretøy har på en tilfart, til stillestående, og 
akselerasjon til hastigheten et kjøretøy har på en 
utfart, der hastigheten er tilpasset kryssets 
geometriske utforming. Eksempel på slik forsinkelse 
er når en må bremse opp ved en stopplikts- eller 
vikepliktslinje.  
(v�
 → 0 → v�
) 

 

Figur 14 illustrerer de ulike bidragene til forsinkelse som et kjøretøy kan oppleve. Den grønne linjen 

illustrerer et kjøretøy med fri fart på en strekning, uten noe form for forsinkelse. Den blå linjen 

inkluderer den geometriske forsinkelsen som oppstår når kjøretøy må redusere hastigheten på grunn 

av kryssets utforming. Den lilla linjen illustrerer forsinkelsen til kjøretøy som i tillegg må vike for 

forkjørsberettiget trafikk. Disse kjøretøyene opplever en forsinkelse ved å stå i kø ved vikepliktslinjen 

i tillegg til den geometriske forsinkelsen.  
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Figur 14 Illustrasjon av de ulike bidragene til forsinkelse (Akcelik, 2005) 

 
Et kjøretøy som retarderer fra fri hastighet til fullstendig stopp (pga rødt lys, kø eller mangel på 

tilstrekkelig tidsluke), som venter og deretter akselererer til fri hastighet på utfarten vil omfatte 

følgende forsinkelser: 

• Retardasjon fra fri hastighet til hastighet tilpasset kryssets geometriske utforming 

• Ytterligere retardasjon til full stopp 

• Tid med kjøring på tomgang 

• Akselerasjon til hastighet tilpasset kryssets geometriske utforming 

• Ytterligere akselerasjon til fri hastighet etter krysset 

Figur 15 illustrerer hastighetsprofilet til et kjøretøy som skal rett frem gjennom en rundkjøring, og 

som må vike for sirkulerende trafikk. 
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Figur 15 Illustrasjon av strekning-hastighets-profil for et kjøretøy i en rundkjøring (prinsippskisse) 

 

3.1.3 Kølengde 

Gjennomsnittlig kølengde defineres i litteraturen som ”gjennomsnittlig antall kjøretøyer i en bestemt 

periode som er i stillstand eller som okkuperer en oppstillingsplass umiddelbart etter oppstart eller 

før full stans” (Johannessen, 1975).  

Det skilles ofte mellom to typer kølengde; lengste observerte kølengde (Back of queue) og 

gjennomsnittlig kølengde i perioden (Cycle-average Queue). Gjennomsnittlig kølengde inkluderer alle 

kølengder i perioden, også deler av perioden uten kø. I SIDRA INTERSECTION får man informasjon om 

lengste kølengde i utdataene, samt at gjennomsnittlig kølengde finnes i tabellen Lane Queues under 

Detailed Output Report.  

I utdataene kan man også få oppgitt persentilverdier av kølengder. Under Input → Advanced Model 

Settings kan man angi hvilken persentilverdi man ønsker skal inkluderes i utdataene. 

Standardverdien er satt til 95 %. Dette er den verdien alle observerte kølengder over en gitt periode 

er kortere enn 95 % av tiden. Med andre ord vil kølengder overskride denne verdien i 5 % av tiden. 

95 % persentilen er vanligvis et godt utgangspunkt ved utformingsformål. Gjennomsnittlig kølengde 

kan finnes ved å beregne 50 % persentilen. Denne tilsier imidlertid bare hvilken kølengde som 

overskrides i 50 % av tiden, og vil ikke nødvendigvis være gjennomsnittlig kølengde. 

 

3.1.4 Sammenheng mellom kølengde og forsinkelse 

Da det ofte kan være lettere å registrere kølengder sammenlignet med forsinkelser i et kryss, blir ofte 

gjennomsnittlig kølengde benyttet til beregning av gjennomsnittlig forsinkelse pr. kjøretøy. 

Sammenhengen mellom gjennomsnittlig forsinkelse og gjennomsnittlig kølengde for en trafikkstrøm 

er gitt ved følgende uttrykk: 

 ��� = � ∙ ��
�  ( 1 ) 
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Tabell 3 gir en oversikt over de benyttede parametrene. 

Tabell 3 Parametre for beregning av sammenheng mellom kølengde og forsinkelse (Johannessen, 1975) 

Parameter Beskrivelse 

 !" Gjennomsnittlig kølengde (antall kjøretøy i kø) i perioden t. 

# Gjennomsnittlig forsinkelse pr. kjøretøy i perioden t. 

$% Antall kjøretøyer som passerer i trafikkstrømmen i perioden t. 

% Periodens lengde i tidsenheter. 

 
Ved å gjøre om på uttrykket ovenfor kan en beregne gjennomsnittlig forsinkelse pr. kjøretøy på 

bakgrunn av gjennomsnittlig kølengde: 

 � = ��� ∙ �
��

 
( 2 ) 

 

 
Dersom en registrerer en gjennomsnittlig kølengde på 20 kjøretøy over en periode på 1 time, der det 

avvikles 600 kjøretøy i løpet av perioden, blir gjennomsnittlig forsinkelse per kjøretøy som følger: 

� = 20�
600()� = 0,033�

()� = 120-
()� = 2./0/()� 

Den totale forsinkelsen (W) for alle kjøretøy i trafikkstrømmen finnes ved å multiplisere 

gjennomsnittlig forsinkelse per kjøretøy i trafikkstrømmen med antall kjøretøy som passerer i 

trafikkstrømmen i en gitt periode t. 

 2 = � ∙ �� ( 3 ) 

 
Dersom det da er registrert en gjennomsnittlig kølengde på 20 kjøretøy over en periode på 1 time, vil 

totalforsinkelsen for trafikkstrømmen være 20 kjt-t/t. 
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3.2 Direkte innvirkende parametre - Kritisk tidsluke og følgetid 

Parametrene kritisk tidsluke (tk) og følgetid (tf) er sentrale ved beregning av kapasitet, forsinkelse og 

kølengder for en vikepliktig trafikkstrøm. 

3.2.1 Definisjon og beskrivelse 

I litteraturen defineres kritisk tidsluke og følgetid som følger (Aakre, 2008): 

Kritisk tidsluke: ”Den minste tidsluke, tk, som gjennomsnittstrafikanten vil akseptere for å 

kjøre inn i eller krysse den forkjørsberettigete trafikken”. 

Følgetid: ”Kritisk tidsluke for bil 2, 3 osv. når de benytter samme tidsluke i den 

forkjørsberettigede trafikken”. 

Parametrene definert ovenfor benyttes også for å beskrive vikepliktige trafikanters atferd. De enkelte 

trafikanter vil ha ulike oppfatninger om hvor lang en luke må være før de kan kjøre inn på eller krysse 

hovedvegen. Dette kan skyldes flere forhold, som for eksempel hvor kjent trafikanten er på stedet, 

kjøreerfaring, trafikantens alder, hva man skal og hvor travelt man har det, spesielle forhold ved 

krysset (trafikkmengde, værforhold og lignende) osv. Det kan på bakgrunn av dette være en 

utfordring å finne minste tidsluken en gjennomsnittstrafikant velger å utnytte.  

Dersom flere kjøretøy velger å benytte samme tidsluke i den forkjørsberettigede trafikken, vil 

følgetiden være den tidsluken de etterfølgende kjøretøyene benytter. Denne tidsluken er kortere 

enn kritisk tidsluke (tf < tk), og er typisk ca 60 % av kritisk tidsluke (Aakre, 2008). 

I rundkjøringer er kritisk tidsluke og følgetider relatert til geometrien i en rundkjøring, sirkulerende 

trafikkstrømmer og trafikk på tilfarter. Et viktig moment her er å skille mellom dominante og ikke-

dominante felt på tilfarter med flere kjørefelt. Disse er gitt forskjellige verdier for kritisk tidsluke og 

følgetider. Kjørefeltet med det største kjøretøyvolumet kalles det dominerende kjørefeltet, mens de 

andre kalles ikkedominerende kjørefelt (Akcelik, 1998). 

Dersom tilfarten kun består av ett felt, benyttes formelverk for dominerende kjørefelt til beregning 

av følgetid. I SIDRA kan brukeren selv spesifisere følgetid og kritisk tidsluke. Disse vil da benyttes 

direkte i beregningene i stedet for de verdiene SIDRA estimerer.  

Dersom det benyttes filterfelt (Slip Lane) på en tilfart (se figur 16), vil dette 

feltet inngå i antall felt og til beregning av gjennomsnittlig feltbredde på 

tilfarten. I filterfelt har kjøretøy vikeplikt for kjøretøy på utfarten. Det er 

derfor aksept av tidsluker i trafikkstrømmen på utfarten, og ikke i den 

sirkulerende trafikken, som benyttes i tilknytning til filterfelt. Dersom 

tilfarten består av to felt, ett felt inn i rundkjøringen og ett filterfelt, vil 

begge behandles som dominerende felt ved beregning av følgetid og kritisk 

tidsluke. Er det to felt inn mot rundkjøringen i tillegg til filterfeltet, vil 

filterfeltet sammen med ett av feltene inn mot rundkjøringen behandles som dominerende. Det siste 

feltet inn mot rundkjøringen blir da håndtert som et ikkedominerende kjørefelt. (Akcelik, 2009) 

  

Figur 16 Filterfelt 

(Akcelik, 2009) 
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3.2.2 Beregning av kritisk tidsluke og følgetid 

SIDRA beregner følgetid og kritisk tidsluke på følgende måte: 

i. Beregner følgetiden for det dominerende kjørefeltet (t’d). 

ii. Justerer følgetiden for dominerende kjørefelt for andelen trafikk på tilfarten mot 

sirkulerende trafikk (td). 

iii. Benytter verdien beregnet i pkt ii til å beregne følgetid for ikkedominerende kjørefelt (tid). 

iv. Benytter følgetider beregnet i punkt ii og iii til å beregne kritisk tidsluke for både 

dominerende og ikkedominerende kjørefelt. 

Formelverket for beregning av kritisk tidsluke og følgetid som følger under er hentet fra Rahmi 

Akcelik sin rapport om analyser av kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer (Akcelik, 1998). 

Det er gjort justeringer av enkelte konstanter i ettertid (Akcelik, 2010). Dette er ikke tatt med i denne 

rapporten, og kan være utgangspunkt for videre arbeid. 

 

i. Følgetid for dominerende kjørefelt (ikke justert) 

Følgetid (ikke justert) for dominerende kjørefelt beregnes på bakgrunn av et lineært 

regresjonsuttrykk gitt i formel nr. 4. 

 t′5 = t′6 − 3,94 ∙ 109:q�      ,       t5,��
 ≤ t′5 ≤ t5,��= ( 4 ) 

   
der t′6 er følgetiden ved ingen sirkulerende strøm. Denne parameteren representerer geometrien i 

rundkjøringen med diameter, antall felt på tilfarten og antall felt i sirkulasjonsarealet. Følgetiden 

uten sirkulerende trafikk er uttrykt ved: 

 t>6 = 3,37 − 0,0208 ∙ D� + 0,889 ∙ 109: ∙ D�� − 0,395 ∙ n� + 0,388 ∙ n� ,
20 ≤ D� ≤ 80 

( 5 ) 

 
 

Tabell 4 Parametre for beregning av følgetid for dominerende felt (ikke justert) 

Parameter Enhet Beskrivelse 

D′E sek Følgetid for dominerende kjørefelt (ikke justert). 

D′F sek Følgetid ved ingen sirkulerende strøm (ikke justert). 

GH kjt/t Personbilenheter i sirkulerende strøm som påvirker den aktuelle tilfarten. 

D′E,IJK sek Minimum verdi av følgetid. 

D′E,ILM sek Maksimal verdi av følgetid. 

NJ m Angitt diameter for rundkjøringen. OP = OQ + 2�Q, der OQ er diameter på 
sentraløy og �Q  er bredden på det sirkulerende arealet. 

KR - Antall felt på tilfarten, inkludert kortere svingefelt (ekskludert filterfelt eller 
kontinuerlige felt). 

KH - Antall felt i sirkulasjonsarealet. 

 

Ut ifra formlene som benyttes til beregning av følgetid for dominerende kjørefelt, kan man se at 

følgetiden reduseres med økende sirkulerende trafikk og økende diameter på rundkjøringen. Dette 

virker logisk da økende sirkulerende trafikk medfører at kjøretøy må ta i bruk de luker som er for å 

komme inn i rundkjøringen. For en gitt sirkulerende trafikkmengde, vil en reduksjon i følgetid 
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medføre en økning i kapasitet. Likevel vil man forvente at kapasiteten reduseres med økende 

sirkulerende trafikkvolum, til tross for redusert følgetid. Figur 17 viser hvordan følgetiden varierer 

med diameteren på rundkjøringen og antall felt på tilfarten og i sirkulasjonsarealet.  

 

Figur 17 Følgetid for varierende diameter og antall felt 

 

ii. Justering for effekt av forhold mellom trafikk på tilfart og sirkulerende trafikk 

I SIDRA reduseres følgetiden for kjøretøy i det dominerende kjørefeltet som en funksjon av forholdet 

mellom trafikk på tilfart og sirkulerende trafikk. Dette gjøres for å unngå underestimering av 

kapasitet ved lite sirkulerende trafikk. Dette resulterer i redusert følgetid for ikke-dominerende 

kjørefelt, og redusert verdi av kritisk tidsluke for både dominerende og ikke-dominerende kjørefelt. 

Som et resultat av dette øker kapasiteten på alle kjørefelt på tilfarten. Justeringen av følgetiden er 

kontinuerlig til en minimumsverdi, og for sirkulerende strømmer opp til en maksimumsverdi (SQT). 

I SIDRA INTERSECTION kan brukeren definere graden av justeringen i forhold til observert eller 

forventet atferd til lokale trafikanter. Dette er nærmere beskrevet i Kap. 3.3.2 Entry/Circulating Flow 

Adjustment.  

Formel 6 og 7 viser hvordan justeringen foretas. 

 t5 = t>5 −
q� q�U

Vq� q�U W��=
Xt>5 − t6� − q�

q��
(t�� − t6�)Y        for q� ≤ q�� 

 

( 6 ) 

 

 t5 = t′5                                                                                        for q� > q�� ( 7 ) 

 
   

Tabell 5 viser parametrene som benyttes i beregningen av justert følgetid for dominerende kjørefelt. 
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Tabell 5 Parametre for beregning av følgetid for dominerende felt (justert) 

Parameter Enhet Beskrivelse 

DE sek Følgetid for dominerende kjørefelt justert for forholdet mellom trafikk på tilfart 
og sirkulerende trafikk. 

DFI sek Minimum verdi for justert følgetid for ingen sirkulerende trafikk. (Satt til 1,8 s) 
D^I sek Verdien av følgetiden når den sirkulerende trafikkmengden er lik grenseverdien 

for justeringer (SQ = SQT), �_T = �>` abc SQ = 900()�/� 
GR GHU  - Forholdet mellom trafikk på tilfart og sirkulerende trafikk. 

VGR GHU WILM - Grenseverdi for forholdet mellom trafikk på tilfart og sirkulerende trafikk som 
benyttes i formelen (Satt til 3,0 i SIDRA). 

GH kjt/t Personbilenheter i sirkulerende strøm som påvirker den aktuelle tilfarten. 
GHI kjt/t Maksimal antall personbilenheter i den sirkulerende trafikken hvor følgetiden 

justeres. Dersom q� > q�� blir ikke følgetiden justert. (Satt til 900 kjt/t i SIDRA) 

 

Figur 18 viser følgetid (t’d) og justert følgetid (td) for varierende sirkulerende trafikk (qc). Den justerte 

følgetiden blir størst ved SQ = Sd. For økende eller minkende sirkulerende trafikk vil følgetiden avta. 

Figuren viser at for qc > 900 kjt/t foretas ingen justering. Eksempelet er basert på følgende data: 

Tabell 6 Parametre benyttet i figuren under 

Parameter Enhet Verdi 

D′F sek 2,5 
DFI sek 1,8 
D^I sek 2,15.  

VGR GHU WILM - 3,0 

GH kjt/t 200 - 1200 
GHI kjt/t 900 

 

 

Figur 18 Følgetid (t'd) og justert følgetid (td) for varierende sirkulerende trafikk (qc) 
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Etter at følgetiden er justert for forholdet mellom trafikkmengde på tilfart og sirkulerende 

trafikkmengde, blir følgetiden justert for effekten tunge kjøretøy har på avviklingen på tilfarten. 

Faktoren for tunge kjøretøy bestemmes på grunnlag av andelen tunge kjøretøy i hvert felt, noe som 

fører til at følgetiden kan være forskjellig i feltene på en tilfart. Mer detaljer om hvordan denne 

faktoren fungerer er beskrevet i Kap. 3.3.3. 

 

Beregning av justert følgetid – et regneeksempel 

Tabell 7 viser benyttede inndata. 

Tabell 7 Inndata ved beregning av 

justert følgetid 

 

Parameter Verdi 

KR 1 

KH 1 

NJ 35 m 

GR 250 kjt/t 

GH 100 kjt/t 

Kontrollerer først forholdet mellom trafikk på tilfart og sirkulerende 

trafikk opp mot grenseverdien: 

 

q�
q�

= 250
100 = 2,5   < 3,0  →  q�

q�
= 2,5  

 

Følgetid (ikke justert) ved ingen sirkulerende trafikk: 

 t′6 = 3,37 − 0,0208 ∙ D� + 0,889 ∙ 109: ∙ D�� − 0,395 ∙ n� + 0,388 ∙ n� 

 t′6 = 3,37 − 0,0208 ∙ 35 + 0,889 ∙ 109: ∙ 35� − 0,395 ∙ 1 + 0,388 ∙ 1  

 t′6 = 2,744 s  
Følgetid (ikke justert) for dominerende kjørefelt: 

 t′5 = t′6 − 3,94 ∙ 109:q� 

 t′5 = 2,744 − 3,94 ∙ 109: ∙ 100 

 t′5 = 2,705 s 

Justert følgetid for effekt av forhold mellom trafikk på tilfart og sirkulerende trafikk: 

 t5 = t>5 − 	g 	hU
i	g 	hU jklm

nt>5 − t6� − 	h
	hk

(t�� − t6�)o 

  t�� = 2,744 − 3,94 ∙ 109: ∙ 900 = 2,389 s 

 t5 = 2,705 − �,p
q,6 n2,705 − 1,8 − �66

r66 (2,389 − 1,8)o 

 DE = s, FFt u 

Følgetiden for det dominerende kjørefeltet er i dette tilfellet 2.0 s, og er redusert med 0,70 s som 

utgjør ca 26 % av t′v. 
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iii. Følgetid for ikke-dominerende kjørefelt 

Følgetiden for ikke-dominerende kjørefelt beregnes med utgangspunkt i justert følgetid for 

dominerende kjørefelt: 

 t�5 = 2,149 + (0,5135 ∙ t5 − 0,8735) ∙ r5/�5        for t5 ≤ t�5 ≤ t��= ( 8 ) 

 
Parametrene benyttet i formelen er beskrevet i tabell 8. 

Tabell 8 Parametre for beregning av følgetid for ikke-dominerende kjørefelt 

Parameter Enhet Beskrivelse 

DJE sek Følgetid for ikke-dominerende kjørefelt. 

DE sek Følgetid for dominerende kjørefelt justert for forholdet mellom trafikk på 
tilfart og sirkulerende trafikk. 

DILM sek Maksimal følgetid. 

wE/JE - Forholdet mellom trafikkmengdene på dominerende og ikke-dominerende 
kjørefelt på tilfarten.  

r5/�5 = q5 q�5U  

 

 

Formelen viser at økende verdi av følgetid for dominerende kjørefelt fører til økende følgetid for 

ikke-dominerende kjørefelt. Dersom følgetiden for dominerende felt holdes konstant, vil økende 

verdi av r5/�5 føre til økt følgetid i ikke-dominerende kjørefelt. Dette medfører at den totale 

kapasiteten på en tilfart reduseres når feltutnyttelsen er mindre balansert (større forskjell i 

kjøretøyvolum i kjørefelt på samme tilfart).   

 

Beregning av følgetid for ikke-dominerende kjørefelt – eksempel fortsetter 

Inndata som er benyttet i eksempelet er gitt i tabell 9. 

Tabell 9 Inndata for beregning av følgetid for ikke-dominerende kjørefelt 

Parameter Verdi 

DE 2,005 s 

GE 140 kjt/t 

GJE 110 kjt/t 

 

 t�5 = 2,149 + (0,5135 ∙ t5 − 0,8735) ∙ r5/�5   
 t�5 = 2,149 + (0,5135 ∙ 2,005 − 0,8735) ∙ 140 110U    
 DJE = s, xyz u 

Følgetiden for ikke-dominerende kjørefelt er i dette tilfellet 2,348 s.  
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iv. Beregning av kritisk tidsluke 

Kritisk tidsluke for dominerende eller ikke-dominerende kjørefelt blir beregnet på bakgrunn av 

følgetid, sirkulerende trafikkstrøm og andre parametre knyttet til rundkjøringens geometri, og 

beregnes ved hjelp av formel nr. 9 eller 10. 

 t{ = (3,6135 − 3,137 ∙ 109: ∙ q� − 0,339 ∙ w� − 0,2775 ∙ n�) ∙ tv      for q� ≤ 1200, eller 
 

( 9 ) 

 

 t{ = (3,2371 − 0,339 ∙ w� − 0,2775 ∙ n�) ∙ tv                                            for q� > 1200 ( 10 ) 

 

avhengig av 3,0 ≥ t{ tvU ≥ 1,1 og t{,��
 ≤ t{ ≤ t{,��= 

Parametrene benyttet i formlene er beskrevet i tabell 10. 

Tabell 10 Parametre for beregning av kritisk tidsluke 

Parameter Enhet Beskrivelse 

D� sek Kritisk tidsluke 

GH kjt/t Sirkulerende trafikkmengde 

�^ m Gjennomsnittlig bredde på kjørefelt på tilfart 

KH - Antall felt i sirkulasjonsarealet 

D� sek Følgetid (t5 eller t�5) 

D�,IJK sek Minimum kritisk tidsluke 

D�,ILM sek Maksimal kritisk tidsluke 

 

Figur 19 viser kritisk tidsluke som en funksjon av sirkulerende trafikk og verdier av følgetid på 

henholdsvis 2,00, 2,25 og 2,50 s. Grafene i figuren er basert på en gjennomsnittlig bredde på 

kjørefeltene (wL) på 3,5 m og to felt i sirkulasjonsarealet (nc). 

 

 

Figur 19 Kritisk tidsluke som funksjon av sirkulerende trafikk (qc) og følgetid (ft) 

For sirkulerende trafikk større enn 1200 kjt/t, benyttes en konstant verdi for kritisk tidsluke. Dette 

gjøres for å unngå overestimering av kapasitet ved stor trafikk. Forholdet mellom kritisk tidsluke og 
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følgetid reduseres lineært med økende sirkulerende trafikkmengde, inntil 1200 kjt/t. En typisk verdi 

på forholdet mellom kritisk tidsluke og følgetid er 
t{ tvU = 1,6.  

Kritisk tidsluke reduseres med økende diameter på rundkjøringen og økende sirkulerende 

trafikkmengde. For en gitt sirkulerende trafikk, vil reduksjon av kritisk tidsluke bety en økning i 

kapasitet. Likevel vil man forvente at kapasiteten på en tilfart reduseres med økende sirkulerende 

trafikk til tross for redusert kritisk tidsluke. 

Dersom andelen tunge kjøretøy er ulik i feltene på samme tilfart, kan kritisk tidsluke variere fra felt til 

felt, på samme måte som for følgetid. Noen andre parametre vil indirekte påvirke kritisk tidsluke via 

følgetid. Eksempler på dette er rundkjøringens diameter og antall felt på tilfarten.  

 
Beregning av kritisk tidsluke for dominerende kjørefelt – eksempel fortsetter 

Data benyttet i beregningene er vist i tabell 11. 

Tabell 11 Inndata for beregning av kritisk tidsluke 

Parameter Verdi 

GH 100 kjt/t 

�^ 3,5 m 

KH 1 

D� 2,005 s 

  

 t{ = (3,6135 − 3,137 ∙ 109: ∙ 100 − 0,339 ∙ 3,5 − 0,2775 ∙ 1) ∙ 2,005 

 D� = y, sy� u 

Kritisk tidsluke er i dette tilfellet ca 4,2 s for det dominerende kjørefeltet.  

 

3.2.3 Standardverdier  

I SIDRA INTERSECTION benyttes 4,0 s og 2,0 s som standardverdi for henholdsvis kritisk tidsluke og 

følgetid. Brukeren kan spesifisere egne verdier for kritisk tidsluke og følgetid under Input → Gap-

Acceptance Data. SIDRA benytter da de spesifiserte verdiene i beregningene. Det er mulig å 

spesifisere ulike verdier for parametrene i ulike kjørefelt på tilfarter. Figur 20 viser inputvinduet i 

SIDRA hvor verdier for kritisk tidsluke og følgetid kan spesifiseres. 
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Figur 20 Brukerspesifisering av kritisk tidsluke og følgetid 

Dersom en velger å benytte standardverdiene i SIDRA, utgjør disse grunnlaget før SIDRA gjør 

justeringer som beskrevet i Kap. 3.2.2. For å se hvilke verdier SIDRA faktisk benytter i beregningene, 

finnes disse i tabellen Roundabout Gap Acceptance Parameters under Detailed Output. 

SIDRA opererer med minimums- og maksimumsverdier av kritisk tidsluke og følgetid for 

rundkjøringer. Oversikt over disse er satt opp i tabell 12. 

Tabell 12 Minimums- og maksimumsverdier for følgetid og kritisk tidsluke 

 Minimum Maximum 

Følgetid (s) 1,0 5,0 

Kritisk tidsluke (s) 2,0 8,0 

(Akcelik, 2009) 

Metoden for å registrere følgetid og kritisk tidsluke i felt er beskrevet i Kap 7.4.2. 
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3.3 Indirekte parametre knyttet til rundkjøringer 

I tillegg til kritisk tidsluke og følgetid, er følgende tre faktorer knyttet til modellering av rundkjøringer, 

og blir beskrevet i de tre neste delkapitlene: 

• Environment Factor 

• Entry/Circulating Flow Adjustment 

• Heavy Vehicle Equivalent (HVE) for Gap Acceptance 

Alle tre faktorene påvirker kritisk tidsluke og følgetid som igjen påvirker kapasitets- og 

avviklingsforhold. 

3.3.1 Environment Factor  

Environment Factor (�d) er en slags avviklingsfaktor. Denne faktoren kan brukes til å kalibrere 

modellen og gi høyere eller lavere kapasitet. En kan gi faktoren verdier mellom 0,50 og 2,00. I 

Australia er denne faktoren satt til 1,00 og i USA til 1,20. På bakgrunn av dette har man ofte benyttet 

1,10 i Norge. Når faktoren øker, reduseres kapasiteten og omvendt. En verdi på 0,90 vil for eksempel 

gi høyere kapasitet enn en verdi på 1,00, mens en verdi på 1,10 vil gi lavere kapasitet. Dersom en 

ønsker å endre avviklingsfaktoren, kan dette gjøres under Input → Roundabout Data → 

Environment Factor (se figur 21).  

 

Figur 21 Vindu hvor man justerer Environment Factor 

Environment factor justerer følgetiden til kjøretøyer i det dominerende kjørefeltet uansett størrelse 

på den sirkulerende trafikken. Dette medfører justering av følgetiden til kjøretøy i ikkedominerende 
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kjørefelt, i tillegg til at kritisk tidsluke for alle kjørefelt justeres (som vist i Kap 3.2.2) (Akcelik, 2009). 

Faktoren skal justere kapasiteten for generelle forhold i rundkjøringen som utforming, sikt, helning, 

hastighet, andel lette og tunge kjøretøy, trafikantenes aggressivitet og våkenhet (reaksjonstid), 

fotgjengere, aktivitet av tunge kjøretøy (godstransport, busser eller trikker som må stoppe) osv. 

Dersom man oppnår forhold med blant annet et godt synlig kryss, våkne trafikanter (lav 

reaksjonstid), uvesentlige fotgjengervolum osv., kan man oppnå høye kapasiteter. Forhold med 

lavere kapasiteter kan oppnås dersom et kryss er lite synlig, trafikantene er sløve (lang reaksjonstid), 

store fotgjengervolum osv. 

Dersom brukeren velger å endre Environment Factor i SIDRA, blir faktoren multiplisert med verdien 

for følgetid ved ingen sirkulerende trafikk, �′6 (Akcelik, 2010): 

 �′6 = �� ∙ V3,37 − 0,0208 ∙ Di + 0,889 ∙ 10−4 ∙ Di2 − 0,395 ∙ ne + 0,388 ∙ ncW ( 11 ) 

  
Følgetiden for det dominerende kjørefeltet blir dermed beregnet på følgende måte (Akcelik, 2010): 

 t′5 = t′6 − 3,94 ∙ 109:q� 
 

( 12 ) 

 t′5 = �� ∙ V3,37 − 0,0208 ∙ Di + 0,889 ∙ 10−4 ∙ Di2 − 0,395 ∙ ne + 0,388 ∙ ncW − 3,94 ∙ 109:q�  

   

Bruk av Environment Factor vil dermed endre verdier for følgetid og kritisk tidsluke for både 

dominerende og ikkedominerende kjørefelt. Beregning av disse verdiene er detaljert beskrevet i Kap. 

3.2.2. Oversikt over parametrene benyttet i formel 11 og 12 finnes i tabellen under. 

Tabell 13 Parametre knyttet til beregning av følgetid 

Parameter Enhet Beskrivelse 

D′E sek Følgetid for dominerende kjørefelt (ikke justert). 

D′F sek Følgetid ved ingen sirkulerende strøm (ikke justert). 

GH kjt/t Personbilenheter i sirkulerende strøm som påvirker den aktuelle tilfarten. 

D′E,IJK sek Minimum verdi av følgetid. 

D′E,ILM sek Maksimal verdi av følgetid. 

NJ m Angitt diameter for rundkjøringen. OP = OQ + 2�Q, der OQ er diameter på 
sentraløy og �Q  er bredden på det sirkulerende arealet. 

KR - Antall felt på tilfarten, inkludert kortere svingefelt (ekskludert filterfelt eller 
kontinuerlige felt). 

KH - Antall felt i sirkulasjonsarealet. 

 

Det er viktig å være klar over at Environment Factor er en slags samlefaktor som kan benyttes til å 

justere kapasiteten i forhold til lokale forhold, kun ved å endre én faktor. Dersom en benytter denne 

faktoren for å kalibrere en modell, bør en beholde samme verdi på andre faktorer. Dette er viktig for 

å unngå at en justerer dobbelt opp. 

 Dersom samme faktor skal brukes på alle tilfarter i en rundkjøring, kan det være lurt å benytte Apply 

to Intersection ved å klikke på pilen til høyre for inntastingsfeltet. 

 



30 
 

Illustrasjon av Environment Factor 

For å illustrere effekten av å justere Environment Factor, er det satt opp et enkelt eksempel med en 

3-armet rundkjøring. Utforming og trafikkmengder er vist i figur 22 og figur 23. 

 
Figur 22 Layout 3-armet rundkjøring 

 
Figur 23 Trafikkdata 3-armet rundkjøring 

 
Det er en faktor �d  =  1,10 som vanligvis benyttes ved modellering i Norge. I tabell 14 er kapasitet og 

gjennomsnittlig forsinkelse presentert for ulike verdier av Environment Factor. Faktoren kan 

spesifiseres for hver enkelt tilfart, men for enkelhetens skyld er det benyttet samme faktor for hele 

rundkjøringen. Det er kun Environment Factor som er justert. Alle andre parametre er holdt konstant. 

Resultater fra tabellen viser at dersom man øker verdien av Environment Factor, vil kapasiteten 

reduseres og forsinkelsen øke. Dersom verdien av faktoren reduseres, vil derimot kapasiteten øke og 

forsinkelsen reduseres.    



 

Tabell 14 Effekt av 

�� 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

 
 
 
 
 

Effekt av Environment Factor

Kapasitet [kjt/t]

Environment Factor

Kapasitet [kjt/t]

Environment Factor 

Kapasitet [kjt/t] 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig forsinkelse [s/kjt]Gjennomsnittlig forsinkelse [s/kjt]Gjennomsnittlig forsinkelse [s/kjt]

31 

Gjennomsnittlig forsinkelse [s/kjt] 
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3.3.2 Entry/Circulating Flow Adjustment 

Dette er en parameter som kan relateres til forholdet mellom trafikk på tilfarter (qa) og sirkulerende 

trafikkstrømmer (qc). For å unngå underestimering av kapasitet ved lite sirkulerende trafikk, 

reduserer SIDRA følgetiden for kjøretøy i det dominerende kjørefeltet og dermed øker kapasiteten. 

Brukeren kan kalibrere kapasiteten i rundkjøringen ved å bestemme nivå for justeringen i forhold til 

observert eller forventet lokal føreratferd. Nivåene for justeringer brukeren kan velge mellom er 

High, Medium, Low eller None. Figuren under viser at kapasiteten er høyest når man velger High og 

lavest når man velger None.  I SIDRA benyttes Medium som standard. Størrelsen på justeringen 

reduseres dersom forholdet  
S� SQU  reduseres, og det gjøres ingen justeringer når trafikkmengden på 

tilfarten er mindre enn den sirkulerende trafikkmengden (S� SQU < 1,0) (Akcelik, 2009).  

Dersom en rundkjøring for eksempel har to felt i sirkulasjonsarealet, vil det være enklere for et 

kjøretøy å komme seg inn i rundkjøringen dersom den skal i det ytterste feltet. Figur 24 viser at 

parameteren har størst betydning for sirkulerende trafikkvolum med mindre enn 300 kjt/t. Dersom 

sirkulerende trafikkvolum er større enn 600 kjt/t, har den ingen betydning.  

 

 

Figur 24 Forhold mellom innkommende og sirkulerende trafikk (Akcelik, 2009) 

Environment factor og Entry/Circulating Flow Adjustment er to parametre som benyttes spesielt for 

kalibrering av kapasitet i rundkjøringer. I SIDRA gjøres dette under Input → Roundabout Data. Begge 

parametrene påvirker verdier for kritisk tidsluke og følgetid, og dermed kapasitet, i alle kjørefelt på 

den valgte armen i rundkjøringen. De to parametrene spesifiseres for hver tilfart. Figur 25 illustrerer 

hvordan kapasiteten på en tilfart endres med størrelsen på den sirkulerende trafikken og 

avviklingsfaktoren (Environment Factor) for et bestemt tilfelle (data øverst i høyre hjørne på figuren). 

Kapasiteten på tilfarten reduseres med økende sirkulerende trafikk. I tillegg vil en økning i 

Environment Factor føre til reduksjon i kapasiteten, og motsatt. 
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Figur 25 Illustrasjon av Entry capacity vs. Environment Factor (Akcelik, 2009) 
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3.3.3 Heavy Vehicle Equivalent for Gap Acceptance 

Heavy Vehicle Equivalent (HVE) angir hvor mange personbilekvivalenter tunge kjøretøy representerer 

i forbindelse med kapasitetsberegninger. I SIDRA INTERSECTION er standardverdien satt til b�� =
2,0. HVE brukes blant annet til å justere (øke) følgetid og kritisk tidsluke for tunge kjøretøy på 

tilfarter. Dette fører igjen til en endring (reduksjon) av kapasiteten på tilfarten.  

Under Input → Advanced Model Settings kan brukeren definere hvilken metode for beregning av 

faktor for tunge kjøretøy som skal benyttes. En kan da velge mellom Include HV effect if above 5 per 

cent (Standard i SIDRA INTERSECTION) og Include HV Effect for all percentages. Man kan altså velge 

mellom å ta med effekt for alle prosentandeler tunge kjøretøy, eller å inkludere effekten dersom 

prosentandelen kun er over 5 %. Figur 26 illustrerer de to valgene brukeren har. Den viser at når en 

bruker Include HV Effect if above 5 per cent vil effekten av tunge kjøretøy bli mindre, og dermed vil 

estimert kapasitet bli større. Ut ifra valgt metode og andel tunge kjøretøy blir det bestemt en faktor 

for tunge kjøretøy. Denne faktoren brukes til å justere (øke) følgetid i tilfarten, og den kritiske 

tidsluken blir justert (økt) for å beholde det opprinnelige forholdet mellom følgetid og kritisk tidsluke.  

Dette medfører reduksjon i kapasiteten på tilfarten. 

 

Figur 26 Heavy vehicle factor (Akcelik, 2009) 

Dersom Include HV effect if above 5 per cent er valgt, benyttes formel nr. 13 for beregning av faktor 

for tunge kjøretøy (���) (Akcelik, 2009). 

 ��� = 1,0
1,0 + 0,5(b�� − 1,0) X(��� − 0,05) + �(��� − 0,05)� + 0,001 ���b�� − 1,0Y

 
( 13 ) 

 

 

Tabell 15 Parametre for beregning av Heavy Vehicle Equivalent 

Parameter Enhet Beskrivelse 

��� pbe/kjt Antall personbilenheter (pbe) et tungt kjøretøy utgjør. 

��� - Andelen av tunge kjøretøy i trafikkstrømmen. 
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Figur 27 viser hvordan justeringsfaktoren for tunge kjøretøy endres med andelen tunge kjøretøy. 

Dersom man benytter en ekvivalent på 1,5 for tunge kjøretøy i stedet for 2,0, vil justeringene bli 

mindre, noe som virker rimelig.   

 

Figur 27 Justeringsfaktor for tunge kjøretøy (Akcelik, 2009) 

 

3.3.4 Faktorer knyttet til sirkulerende trafikk 

Ved beregning av kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer, benyttes også viktige parametre 

relatert til den sirkulerende trafikken og til kjøretøy som forlater rundkjøringen (exiting flow rate). 

Hvordan kjøretøy som forlater rundkjøringen påvirker kapasitet og avvikling på en tilfart er beskrevet 

i Kap. 3.4.4. Eksempler på parametre som er relatert til den sirkulerende trafikken er fordeling av 

tidsluker innad i en pulje (intra-bunch headway) og hvor stor andel av kjøretøyene som faktisk 

ankommer i puljer (proportion of free vehicles). Disse parametrene er detaljert beskrevet i Kap. 4 

Modell for aksept av tidsluker.  
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3.4 Andre indirekte parametre 

SIDRA INTERSECTIONS er et relativt komplekst program med flere parametre som påvirker 

kapasitets- og avviklingsforhold. I stedet for å kalibrere en modell ved hjelp av f.eks. Environment 

Factor, kan en justere en del enkeltparametre direkte i SIDRA. Av andre parametre som har 

betydning for modellering av en trafikksitasjon, er følgende beskrevet her: 

• Extra Bunching 
• Maximum Negotiation (Design) Speed 
• Faktor for utnyttelse av kjørefelt (Lane Utilisation Factor) 
• Trafikk som forlater rundkjøringen (Exiting flow) 

• Minimum antall avviklede kjøretøy (Minimum Departures) 

• Førerens reaksjonstid 

 

3.4.1 Extra Bunching 

Dersom et signalregulert kryss er lokalisert like oppstrøms rundkjøringen som analyseres, vil puljer av 

kjøretøy kunne ankomme krysset. Formålet med Extra Bunching er å justere andelen ”frie kjøretøy” i 

trafikkstrømmen i henhold til avstanden til oppstrøms signalanlegg. Denne korrigeringen gjøres i 

hovedsak for vikepliktsregulerte kryss og rundkjøringer. Parameteren spesifiseres under Input → 

Approaches & Lanes, og oppgis som prosentverdi. Figur 28 viser verdier for Extra Bunching som 

funksjon av avstand til oppstrøms signalanlegg og omfang av opphoping/gruppering av kjøretøy. 

Figuren viser at desto mindre avstanden mellom signalanlegg og kryss som analyseres er, desto 

større blir effekten av opphopingen av kjøretøy. 

  

Figur 28 Ekstra opphoping av kjøretøy (Akcelik, 2009) 

 

  



37 
 

3.4.2 Maximum Negotiation (Design) Speed 

Den geometriske utforming av en rundkjøring gjør at kjøretøy ofte må tilpasse hastigheten slik at 

man kan kjøre gjennom rundkjøringen på en sikker måte. På bakgrunn av verdier for radius til ulike 

svingebevegelser, spesifisert av brukeren, beregner SIDRA en hastighet for hver fra-til bevegelse. 

Hastigheten beregnes på følgende måte: 

 a� = 3,6�9,81(�� + b)�� ( 14 ) 

 
Tabell 16 beskriver de ulike parametrene benyttet i uttrykket over. 

Tabell 16 Parametre for beregning av Maximum Negotiation Speed 

Parameter Enhet Beskrivelse 

�� km/t Hastighet i krysset, tilpasset geometrien (negotiation speed) 

�� - Sidefriksjonsfaktor 

� m/m Overhøyde 

�� m Radius i krysset. For svingebevegelser i rundkjøringer, vil radiusen være 
avhengig av diameteren på sentraløya, bredde på sirkulasjonsarealet, 
bredde på tilfarten ved vikepliktslinjen og vinkelen på svingebevegelsen 
(for eksempel 90 grader sør-øst og 180 grader for en bevegelse rett frem). 

 
Minimums- og maksimumsverdier for den tilpassede hastigheten er: 

 a�,TP� = 5 (. �U  

 a�,T�� = min (adQ ,  a��) 

der adQ er fri hastighet etter rundkjøringen, og  a�� er den maksimale hastigheten man kan kjøre 

gjennom rundkjøringen med under sikre forhold (Maximum Negotiation (Design) Speed). For 

rundkjøringer er  a�� = 50 (. �U  (Akcelik, 2009). I SIDRA INTERSECTION kan de ulike hastighetene 

spesifiseres under Input → Definitions & Path Data (se figur 29).  

 

Figur 29 Hastigheter for ulike svingebevegelser 
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Dersom fri hastighet etter rundkjøringen er mindre enn spesifisert maksimal hastighet i krysset 

(Maximum Negotiation (Design) Speed), vil fri hastighet etter rundkjøringen bli benyttet som øvre 

grense for justert hastighet på grunn av geometrien i rundkjøringen.  

SIDRA benytter en verdi for overhøyde på b = −0,02 for alle typer kryss (Akcelik, 2009).  

Sidefriksjonsfaktoren beregnes på bakgrunn av hastigheten. Følgende sammenheng benyttes i SIDRA 

(Akcelik, 2009): 

 �� = 2,0a�96,pr          for       0,10 ≤ �� ≤ 0,50 ( 15 ) 

    

3.4.3 Faktor for utnyttelse av kjørefelt (Lane Utilisation Factor) 

Utnyttelsen av kjørefelter i sirkulasjonsarealet i en rundkjøring er viktig ved beregning av kapasitets- 

og avviklingsforhold for tilfarter. Den benyttes også for andre krysstyper enn rundkjøring, men det er 

her fokus på effekten denne faktoren gir i rundkjøringer. Dersom en har to kjørefelt i 

sirkulasjonsarealet, kan ulik utnyttelse av kjørefeltene føre til at det tar lengre tid å avvikle den 

forkjørsberettigede trafikkstrømmen. Dette kan videre føre til lavere kapasitet på en tilfart da 

kjøretøy må stå lenger å vente på tilstrekkelig store luker i den sirkulerende trafikken.  Noen grunner 

til ulik utnyttelse av kjørefelt kan for eksempel være: 

• Stor aktivitet av tunge kjøretøy, busser eller trikker som stopper ved holdeplass. 

• Færre antall kjørefelt nedstrøms krysset sammenlignet med tilfarten. 

• Stor andel av kjøretøyene som har samme mål ut av rundkjøringen. Dersom mange skal til 

høyre, vil det være færre som benytter venstre felt i sirkulasjonsarealet. 

I SIDRA INTERSECTION under Input → Approaches & Lanes kan man justere for effekten ulik 

feltutnyttelse har (se figur 30). Ved å hake av i boksen for Utilisation Ratio, kan man spesifisere en 

verdi mindre enn 100 %, der 100 % tilsier full utnyttelse. I modellen tas det hensyn til ubenyttet 

kapasitet ved å legge sammen kapasiteten for alle kjørefeltene justert med tanke på utnyttelsesgrad. 

Kapasiteten på en tilfart (�_�) beregnes på følgende måte (Akcelik, 2009): 

 �_� = � ����  
( 16 ) 

 
der Qj er kapasiteten for felt j, 

 ρj er faktoren for feltutnyttelse i felt j, uttrykt ved � =  �  QU , 

 xj er grad av metning i felt j, 

xc er grad av metning i det kritiske feltet. I SIDRA SOLUTION defineres det kritiske feltet 

som feltet med høyest grad av metning.  

Verdien man spesifiserer i SIDRA er ¡_¢ = � ∙ 100, altså prosentverdien av feltutnyttelsesfaktoren. 

Dersom feltet er fullt utnyttet, vil  � =  Q, og dermed � = 1. Man trenger dermed ikke angi en 

spesiell faktor for utnyttelse da standardverdien av RLU er 100 %.  
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Figur 30 Skjermbilde - faktor for feltutnyttelse 

  

3.4.4 Trafikk som forlater rundkjøringen (Exiting flow) 

Selv om kjøretøy som forlater en rundkjøring på en arm hvor det står kjøretøy og venter på en 

tilstrekkelig luke, kan de forkjørsberettigede kjøretøyene ha en viss effekt på kjøretøyene på denne 

tilfarten. Man kan ikke alltid være sikker på at et kjøretøy skal ut av rundkjøringen i tilknytning til den 

aktuelle tilfarten. Særlig gjelder dette dersom kjøretøy ikke er tydelig på hvor de skal og ikke blinker 

ut av rundkjøringen. Dette kan bidra til en viss reduksjon i kapasitet på den tilfarten det gjelder.  

I SIDRA kan man modellere effekten av kjøretøy som kjører ut av rundkjøringen på den aktuelle 

tilfarten. Det tas hensyn til dette ved å spesifisere en prosentandel av trafikken på utfarten som 

legges til den sirkulerende trafikken foran den aktuelle tilfarten. Den totale trafikken på en utfart 

beregnes ved å summere alle trafikkstrømmer med samme mål, knyttet til den aktuelle tilfarten.  
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3.4.5 Minimum antall avviklede kjøretøy (Minimum Departures) 

I SIDRA kan man spesifisere faktoren Minimum Departures, som er minimum antall kjøretøy som 

avvikles i en tidsperiode. Standardverdien for rundkjøringer i modellen er satt til 2,5 kjt/min per 

kjørefelt. Det betyr at uansett hvor store tilbakeblokkeringer det er i rundkjøringen, vil det avvikles 

minst 2,5 kjøretøy per minutt. Dersom avviklingen i rundkjøringen bryter sammen slik at det for 

eksempel står kø gjennom rundkjøringen, vil det i praksis oppstå en situasjon hvor normale 

vikepliktsregler opphører og kjøretøy på tilfarter fletter med kjøretøy i den sirkulerende strømmen. 

Hvor mange kjøretøy som minimalt avvikles i slike situasjoner kan altså defineres i SIDRA. På denne 

måten kan en sikre minimum kapasitet for hvert kjørefelt.  

Faktoren bestemmes under Input → Gap-Acceptance Data. Figur 20 viser skjermbildet hvor faktoren 

kan justeres. 

Dersom en forestiller seg situasjonen i figur 31, der hovedstrømmen går mot arm nr. 1, og det står kø 

på tilfart nr. 2, 3 og 4, vil bruk av faktor for minimum antall avviklede kjøretøy komme til nytte ved en 

eventuell modellering. I en situasjon der vanlige vikepliktsregler gjelder, vil kjøretøy fra tilfart nr. 4 ha 

klar prioritet. Dersom det oppstår køsituasjon inne i rundkjøringen, vil en få to flettepunkter ved 

tilfartene 2 og 3. Dette medfører at kjøretøy på tilfart nr. 2 får langt større prioritet enn om en skulle 

fulgt vanlige vikepliktsregler. I prinsippet vil da annethvert kjøretøy på utfarten (arm nr. 1) komme fra 

arm nr. 2. Ved å justere faktoren Minimum Departures for tilfart nr. 2, kan en modellere en slik 

situasjon.  

 

Figur 31 Flettesituasjon i rundkjøring 
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3.4.6 Føreres reaksjonstid 

Ved avvikling av kø på tilfarter, spiller føreres reaksjonstid en stor rolle for følgetider. Følgende 

sammenheng benyttes i kalibrering: 

 ℎ� = �¤ + �¥�
a�

 ( 17 ) 

 

Tabell 17 Parametre for beregning av føreres reaksjonstid 

Parameter Enhet Beskrivelse 

¦� s Følgetid ved køavvikling. 

%� s Føreres reaksjonstid ved avvikling av kø. 

 ¦" m Den plassen et kjøretøy opptar i en kø (består av både lengden til 
kjøretøyet og avstanden mellom kjøretøyene i køen). 

�� m/s Hastighet ved køavvikling. 

 

Ved å gjøre om på uttrykket over, kan man finne reaksjonstiden for en gitt følgetid ved køavvikling: 

 �¤ = ℎ� − �¥�
a�

 ( 18 ) 

 
Beregnet reaksjonstid kan benyttes til å vurdere rimeligheten i antakelsene om følgetid i situasjoner 

der kjøretøy må akseptere tidsluker (h = tv). Vanligvis defineres hastigheten ved køavvikling som 70 

prosent av hastigheten i krysset (negotiation speed). (Akcelik, 2005) 

 

Eksempel 

Dersom hastigheten tilpasset geometrien i en rundkjøring er 40 km/t = 11,1 m/s, vil hastighet ved 

køavvikling kunne sies å være rundt 7,8 m/s. Et lett kjøretøy opptar ca 7,0 m i en kø. Med en 

reaksjonstid på 2,0 s, vil følgetiden bli: 
�̈ = 2,0- + 7,0.

7,8./- = 2,9 - 

En følgetid på 2,9 sek vil i dette tilfellet gi en maksimal kapasitet på 3600/2,9 = 1 241 kjt/t dersom det 

hele tiden er tilgjengelig tidsluker større enn kritisk tidsluke. Dersom andelen av tiden rundkjøringen 

er blokkert settes til 50 %, vil maksimal kapasitet reduseres til ca 620 kjt/t. I områder der sjåfører er 

mer avslappet eller nølende og bruker mer tid på å reagere, vil følgetiden øke og dermed vil 

kapasiteten reduseres. En økning i reaksjonstid til 2,2 sek vil gi en følgetid på 3,1 sek, noe som 

tilsvarer en maksimal kapasitet på 1 161 kjt/t. Dersom sjåførene er mer ”på hugget” og har en mer 

aggressiv kjøremåte, vil reaksjonstiden være mindre, noe som igjen fører til redusert følgetid og 

dermed økt kapasitet. En reaksjonstid på 1,8 sek vil i dette tilfellet gi en følgetid på 2,7 sek og en 

maksimal kapasitet på 1 334 kjt/t. Disse beregningene viser at sjåførers reaksjonstid har en viss 

innflytelse på kapasiteten i kryss. Føreres reaksjonstid i et område kan imidlertid være vanskelig å 

bestemme da det er store individuelle forskjeller hos førere.   
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3.5 Peak flow factor (PFF) 
Når man skal modellere en trafikksituasjon, er det viktig å vite hvilke trafikktall som skal benyttes inn 

i modellen. Videre bør en ha oversikt over hvilke trafikktall SIDRA INTERSECTION benytter i 

beregningene. I SIDRA benyttes en faktor kalt Peak Flow Factor (PFF). Denne faktoren har stor 

innvirkning på resultatene SIDRA gir ut. Innenfor en dimensjonerende time vil trafikken variere, og 

det er dette PFF tar høyde for. En PFF på 95 % innebærer for eksempel at gjennomsnittlig 

trafikkvolum i en tidsperiode (eks. 15 min) er 95 % av trafikkvolumet i tilsvarende Peak Flow Periode, 

her kalt topperiode.  

 

Figur 32 Illustrasjon av peak flow faktor 

 
Figur 32 illustrerer prinsippet med Peak Flow Factor. Det kan være nyttig å være klar over at det er qa 

man gir inn i SIDRA, men at det er qp som benyttes i analysene. Dersom trafikktallet man benytter i 

modellen er gjennomsnittlig trafikkvolum gjennom analyseperioden, settes PFF til 100 %. Da 

benyttes trafikktallet direkte i modellen. Faktoren kan spesifiseres for hver enkelt svingebevegelse, 

og kan derfor være ulik for ulike svingebevegelser eller ulike tilfarter i en rundkjøring. Lengden på 

topperioden vil være lik for hele rundkjøringen. Standardverdien for topperioden er i SIDRA satt til   

Tp = 30 min, og PFF = 95 %.  

I etterkant av trafikkdataregistreringene i de ulike rundkjøringene er det gjort vurderinger av 

trafikkvariasjoner og trafikkdata (justert for endring i kølengder) for å bestemme varighet av 

topperioden og størrelsen på faktorene som på best mulig måte beskriver de aktuelle 

trafikkbelastningene. Alle trafikktall er registrert i perioder på 15 min, noe som påvirker valg av 

varigheten på topperioden. Det kunne med fordel ha vært benyttet perioder med en finere 

oppløsning, gjerne hvert 5. min, slik at varigheten av topperioden kunne bestemmes mer presist. I 

rundkjøringer er det ofte store trafikkvariasjoner. Dette gjør at det kan være en utfordring å 

bestemme lengden på topperioden. 

  

Tp 

T 

qp 

qa 

©ªª = S�
S«

 

S« = S�
©ªª 

T : Total Flow periode [min] 
Tp : Peak Flow periode [min] 
qa : Gj.snittlig trafikkvolum gjennom  

hele perioden [kjt/t] 
qp : Gj.snittlig trafikkvolum gjennom 

Peak Flow perioden [kjt/t] 
 

 

( 20 ) 

( 19 ) 
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3.6 Modelleringsteknikker for rundkjøringer 

Når man skal modellere en rundkjøring for å bestemme kapasitets- og avviklingsforhold, er 

definering av svingebevegelser, antall felt og lengden på feltene i en rundkjøring av betydning.  

3.6.1 Ulike svingebevegelser i samme felt (Shared lanes) 

Ulike svingebevegelser kan ha ulike karakteristika, for eksempel ulik verdi for kritisk tidsluke og 

følgetider. Når ett kjørefelt består av flere svingebevegelser, må dette tas hensyn til ved beregning av 

kapasitet. Kapasiteten beregnes først for hver enkelt svingebevegelse i det aktuelle feltet, for så å 

beregnes etter formel nr. 21 (Akcelik, 1998). 

 �d = Sd
  = Sd

∑  P
= ∑ SdP

∑(SdP �dPU ) ( 21 ) 

  

De benyttede parametrene er beskrevet i tabell 18. 

Tabell 18 Parametre for beregning av kapasitet i felt med flere svingebevegelser 

Parameter Enhet Beskrivelse 

� kjt/t Kapasitet i et felt på en tilfart med flere svingebevegelser. 

®� kjt/t Total trafikkmengde i feltet, Sd = ∑ SdP. 

®�¯ kjt/t Trafikkmengde for den ite svingebevegelsen i feltet. 

�¯ kjt/t Kapasitet for den ite svingebevegelsen, dersom feltet kun besto av den ite 
svingebevegelsen. 

° - Metningsgrad for den ite svingebevegelsen, dersom feltet kun besto av den 
ite svingebevegelsen. 

 

Fordi brukeren i SIDRA selv kan spesifisere forskjellige verdier for blant annet kritisk tidsluke, følgetid 

og trafikkmengder for svingebevegelser i samme felt, kan også disse svingebevegelsene få ulik 

kapasitet.  

Verdier for forsinkelse, følgetider, ublokkerte tidsperioder osv. blir først beregnet for hver enkelt 

svingebevegelse i feltet. Deretter beregnes et trafikkvektet gjennomsnitt. Følgetiden, tf, i et felt med i 

svingebevegelser, beregnes slik (Akcelik, 1998): 

 �̈ = ∑(SdP ∙ �̈ P)
Sd

 ( 22 ) 
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3.6.2 Bruk av korte felt (Short lanes) 

I SIDRA kan man benytte korte felt for å modellere effekten av breddeutvidelse på en tilfart frem mot 

vikepliktslinjen. Dette gjelder særlig der det er plass til at kjøretøy kan stille seg opp på siden av 

hverandre, men også der det benyttes egne oppmerkede svingefelt. Dersom gjennomsnittlig 

kølengde i det korte feltet overskrides, vil modellen plassere ytterligere kjøretøy i et tilgrensende 

kjørefelt (Akcelik, 1998). 

Kapasiteten i korte kjørefelt beregnes på bakgrunn av tilgjengelig køoppstillingsplass, og avhenger av: 

• lengden av det korte feltet 

• varigheten av blokkert tid (analogt til rødtid) 

• trafikkmengden som benytter feltet 

SIDRA definerer kapasiteten i korte kjørefelt som ”the critical arrival flow rate which gives an average 

back of queue equal to the number of vehicles that can queue within the short lane (storage) length” 

(Akcelik, 1998). Dersom alle køplassene i det kortet feltet er utnyttet, vil metningsgraden for feltet 

være x = 1.0. Det kan da være ”overskuddstrafikk” som tildeles plass i et tilgrensende kjørefelt. Køen 

av slike kjøretøy vil oppstå der hvor det korte feltet starter, og vil derfor ha stor innvirkning på 

avviklingen i det tilgrensende kjørefeltet, avhengig av trafikkmengden som etterspør det korte feltet.  

Når man skal modellere bruken av korte felt, enten det er oppmerking i vegen eller kun 

breddeutvidelse, må en gjøre betraktninger av trafikkstrømmene. Det er ikke nødvendigvis alltid slik 

at krysset bør modelleres slik som vegoppmerkingen tilsier. Dersom tilfarten består av ett felt med 

breddeutvidelse slik at det er plass til to kjøretøy i bredden, vil som oftest det kjørefeltet med høyest 

trafikkmengde være det kontinuerlige feltet. Kjørefeltet med lavest trafikk modelleres da som et kort 

felt. Dersom det er store trafikkmengder på en slik tilfart, kan det også være mer riktig å modellere 

tilfarten med to kjørefelt i hel lengde inn mot rundkjøringen. Eventuelt kan det benyttes ett felt i full 

lengde og et avkjøringsfelt som modelleres noe lenger enn det egentlig er. Kapasitets- og 

avviklingsforhold for tilfarten vil avhenge av hva som skjer fremme ved vikepliktslinjen. Hvis det da til 

vanlig står to kjøretøy ved vikepliktslinjen, vil det ikke bli feil å modellere svingefeltet noe lengre enn 

virkeligheten.  
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4. Modell for aksept av tidsluker 
Ved beregning av kapasitets- og avviklingsforhold i kryss som ikke er signalregulerte, er det vanlig å 

benytte en modell som baserer seg på aksept av tidsluker (Gap-Acceptance Capacity Model). Dette 

gjelder for kryss regulert med vikeplikt- eller stopplikt, trafikk på tilfarter i rundkjøringer og for 

trafikkstrømmer med vikeplikt i signalanlegg (når to trafikkstrømmer har grønt samtidig). Det 

benyttes ulike modeller som beskriver i hvor stor grad kjøretøy ankommer i puljer og effekten av 

dette. I tillegg benyttes forskjellige fordelinger av tidsluker i den forkjørsberettigede 

trafikkstrømmen. De neste delkapitlene tar for seg noen av disse, med hovedvekt på modellen som 

benyttes i SIDRA INTERSECTION.  

Modellen som benyttes i SIDRA tar utgangspunkt i konseptet for signalregulering. Dersom tidsluken i 

den forkjørsberettigede trafikken (for eksempel den sirkulerende trafikken i rundkjøringer) er 

tilstrekkelig og større enn kritisk tidsluke, har man en ublokkert periode, noe som kan relateres til 

grønt lys. I motsatt tilfelle med tidsluker mindre enn kritisk tidsluke, vil man ha en blokkert periode, 

som kan relateres til rødt lys. Analogien til signalregulering for ikke signalregulerte kryss gjør at man 

lettere kan ha et felles grunnlag i modeller for ulike krysstyper. Dette er beskrevet mer i detalj i Kap. 

4.3. 

4.1 Fordeling av tidsluker i ankommende trafikkstrøm 

Beregning av tidsluker i den forkjørsberettigede trafikken står svært sentralt i modellering av 

kapasitet ved bruk av konseptet for aksept av tidsluker. Det finnes ulike grupper av modeller for 

fordeling av tidsluker (Akcelik, 2007a): 

1. Negativ eksponentialfordeling 

2. Forskjøvet negativ eksponentialfordeling  

3. Eksponentialfordeling for kjøretøy som ankommer puljevis 

Eksponentialfordeling bygger på forutsetningen om at kjøretøyankomster er uavhengige. Dvs. at 

antall ankomster pr. tidsenhet er poissonsfordelt (Johannessen, 1975). Antagelsene om at 

kjøretøyankomster er tilfeldige holder bare ved relativt lave trafikkmengder. Ved høyere 

trafikkvolum vil en oppleve større tendenser til køkjøring, noe som kan føre til en større andel av 

korte tidsluker. En har da en forskjøvet eksponentialfordeling. I SIDRA benyttes den 

eksponentialfordelte modellen for kjøretøy som ankommer puljevis (bunched exponential model of 

arrival headway distribution) for fordeling av tidsluker for alle typer kryss. Denne fordelingen gir 

bedre nøyaktighet ved beregning av små tidsluker.  

En trafikkstrøm består av kjøretøy som ankommer i puljer (bunched) og kjøretøy som kjører fritt 

(unbunched). Kjøretøy i puljer har tidsluker seg i mellom som er lik minimum tidsluke (∆), og kjøretøy 

som ikke kjører i puljer har tidsluker seg i mellom som er større enn minimum tidsluke (∆) (Akcelik, 

2007a). 

Gjennomsnittlig tidsluke mellom kjøretøy i samme pulje svarer til gjennomsnittlig tidsluke ved 

kapasitetsgrensen: 

 ∆= 3600 QU  ( 23 ) 

der Q er kapasitet i kjt/t. 
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4.2 Modeller for kjøretøy som ankommer i puljer  

I en rundkjøring vil det som regel være en viss andel av kjøretøyene som ankommer i puljer. Det kan 

ofte skyldes et oppstrøms signalanlegg som gjør at kjøretøy ankommer rundkjøringen puljevis. Dette 

kan igjen ha påvirkning på avviklingen i rundkjøringen, da de tilgjengelige tidslukene større enn kritisk 

tidsluke i perioder vil reduseres. Det finnes et utvalg av modeller som tar hensyn til dette og som 

omtales i litteraturen. Felles for disse modellene er at de baserer seg på parametre som 

gjennomsnittlig tidsluke innad i en pulje (∆), trafikkstrømmen (q) og en konstant (b eller kd). Andelen 

av kjøretøyene som ikke ankommer i puljer (free vehicles) betegnes med ³. Gjennomsnittlig tidsluke 

innad i en pulje i den sirkulerende trafikken i en rundkjøring betegnes ∆c. På figur 33 er tidsluker 

innad i en pulje og større tidsluker blant kjøretøy som ikke ankommer i pulje illustrert. 

 

Figur 33 Illustrasjon av tidsluker innad i puljer (Akcelik, 2009) 

Tabell 19 viser en oversikt over noen måter å definere denne parameteren på. 

Tabell 19 Modeller for kjøretøy som ankommer i puljer 

Modell Uttrykk Kommentar 

M3A φ = e9µ∆	 Eksponentialmodell benyttet i SIDRA INTERSECTION 
versjon 2.0 eller tidligere. 

M3D φ = 1 − ∆q
1 − (1 − k5)∆q 

Modell som ble introdusert i versjon 2.1 av SIDRA 
INTERSECTION (erstattet M3A-modellen). Det benyttes 
en minimumsverdi på φ = 0.001. 

M3T ³ = (1 − ∆q) Lineær modell for andel av kjøretøyene som ikke er 
gruppert. Spesialtilfelle for M3D-modellen der kd=1.0.  

AUSTROADS ³ = 0.75(1 − ∆q)  

(Akcelik, 2007a) 

Alle modellene angitt i tabellen over antar at andelen kjøretøy som ikke ankommer i puljer reduseres 

med økende ankommende trafikkmengde. Økende mengde sirkulerende trafikk i en rundkjøring vil 

dermed øke andelen av kjøretøy som ankommer puljevis. Tabellen under viser verdier for 

parametrene ∆, b og kd ut i fra antall kjørefelt i det sirkulerende arealet i en rundkjøring.  

Tabell 20 Standardverdier for beregning av tidsluker for kjøretøy i puljer 

Antall 
kjørefelt 

Sirkulerende trafikk (rundkjøring) 

∆ (s) 3600/∆ b kd 

1 2,0 1800 2,5 2,2 

2 1,0 3600 2,5 2,2 

>2 0,8 4500 2,5 2,2 
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Når antall felt i sirkulasjonsarealet øker, kan en se at gjennomsnittlig tidsluke mellom kjøretøyene 
innad i en pulje reduseres, noe som igjen fører til økt kapasitet. I figur 34 er de ulike modellene 
plottet for et tilfelle med ett kjørefelt. 
 

  

Figur 34 Plot av modeller for andel kjøretøy som ikke ankommer i pulje 

 

Beregningseksempel – φ 

Dette eksempelet viser hvordan andelen av kjøretøy som ikke ankommer i puljer (φ) varierer med 

størrelsen på den sirkulerende trafikken (q) og antall felt i sirkulasjonsarealet. Det tas utgangspunkt i 

modellen M3D som benyttes i SIDRA INTERSECTION.  

Tabell 21 Beregning av andel kjøretøy som ikke ankommer i puljer 

q (kjt/t) 
 

qm (kjt/s) Antall kjørefelt ∆ (s) kd ¸ = ¹ − ∆GI
¹ − (¹ − �E)∆GI

 

 

300 

 
0,083 

1 2,0 2,2 0,694 

2 1,0 2,2 0,833 

>2 0,8 2,2 0,864 

 

500 

 
0,139 

1 2,0 2,2 0,542 

2 1,0 2,2 0,738 

>2 0,8 2,2 0,784 

 

700 

 
0,194 

1 2,0 2,2 0,417 

2 1,0 2,2 0,653 

>2 0,8 2,2 0,712 

 
Eksempelet bekrefter teorien som sier at andelen av kjøretøyene som ankommer i puljer øker med 

økende sirkulerende trafikk. I tillegg reduseres andelen som ankommer i puljer med økende antall 

felt i sirkulasjonsarealet. Dersom en sammenligner forskjellen i andel kjøretøy som ikke ankommer i 

puljer for ett og flere kjørefelt for ulike mengder sirkulerende trafikk, finner en at forskjellen øker 

med økende sirkulerende trafikk. Desto større sirkulerende trafikk en har, desto større blir effekten 

av å øke/redusere sirkulasjonsarealet med ett kjørefelt. 
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4.3 Analyse av kryss som ikke er signalregulert  

Alle formler i dette kapittelet er basert på notatet A Review of Gap-Acceptance Capacity Models av 

Rahmi Akcelik (Akcelik, 2007a). 

4.3.1 Teoretisk bakgrunn – analogi til signalanlegg 

Modellen basert på aksept av tidsluke, som benyttes i rundkjøringer og andre vikeplikts- eller 

stoppliktregulerte kryss, og analogien til trafikksignalanlegg ble foreslått av Akçelik. 

Hovedprinsippene bak denne analogien er vist i figur 35. Figuren viser en vikepliktig strøm som 

ankommer et ikke signalregulert kryss og må vike for forkjørsberettiget trafikk. 

 

Figur 35 Analogi til trafikksignalanlegg (Akcelik, 2007a) 

Gjennomsnittlig rødtid, grønntid og omløpstid refereres til som effektiv blokkert tid, effektiv 

ublokkert tid og omløpstid ved aksept av tidsluke. Dersom det ikke er tilgjengelige tidsluker større 

enn kritisk tidsluke i den forkjørsberettigede trafikkstrømmen, er perioden blokkert. Dette kan 

relateres til perioder med rødt lys i signalanlegg. Dersom det er tilgjengelige tidsluker lik eller større 

enn kritisk tidsluke, er perioden ublokkert. Dette kan relateres til perioder med grønt lys i 
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signalanlegg. Slike perioder kan beskrives med h� ≥ t{, der h� er den ite akseptable tidsluken i en 

forkjørsberettiget trafikkstrøm (Akcelik, 2007a). Dersom man antar følgende: 

1. Kjøretøyet som står først i den vikepliktsberettigede trafikken kan kjøre tv sekunder etter 

starten på den akseptable tidsluken 

2. Ingen kjøretøy kan avvikles i løpet av de siste (t{ − tv) sekunder av akseptabel tidsluke 

kan man sette opp følgende definisjon av varigheten på den ublokkerte perioden: 

 �ºP = ℎP − �»  ( 24 ) 

   
På bakgrunn av dette kan effektiv ublokkert periode (gi) og effektiv blokkert periode (ri) uttrykkes 

som vist i formel nr. 25 og 26. 

 ¼P = �ºP + �̈ − ½P = ℎP − V�» − �̈ W − ½P 

 

( 25 ) 

 

 �P = �¾P − �̈ + ½P ( 26 ) 

 
Alle beregninger knyttet til kapasitets- og avviklingsforhold gjøres for individuelle kjørefelt for 

vikepliktige trafikkstrømmer. Trafikk i alle felt behandles som én trafikkstrøm for forkjørsberettigede 

trafikkstrømmer. For rundkjøringer vil kjørefelt på en tilfart behandles individuelt, mens sirkulerende 

kjørefelt behandles som én strøm (Akcelik, 2007a). Den totale forkjørsberettigede trafikken, qm, 

uttrykkes i kjt/s og inngår i beregning av gjennomsnittlig varighet av blokkert og ublokkert periode, tb 

og tu: 

 �¾ = b¿(�À9ÁÂ)
(³ST)U − (1 ÃU ) 

 

( 27 ) 

 

 �º = 1 ÃU  

 

( 28 ) 

 

 der  Ã = ÄÅ
�9ÁÅ   

 
Gjennomsnittlig effektiv blokkert (r) og ublokkerte (g) perioder uttrykkes slik: 

 � = �¾ − �̈ + ½ = b¿(�À9ÁÂ)
(³TST)U − i1 ÃU j − �̈ + ½ 

 

( 29 ) 

 

 ¼ = �º + �̈ − ½ = i1 ÃU j + 0,5�̈  ( 30 ) 

 
der ½ = 0,5 �̈  

Formel nr. 31 viser da gjennomsnittlig syklus (s) for tidslukemodeller: 

 Æ = � + ¼ = b¿(�À9ÁÂ)
(³TST)U  

( 31 ) 

 
   
Andelen av tiden som ikke er blokkert blir da: 

 Ç = ¼
Æ = (1 − ÈTST + 0,5³TST�̈ ) ∙  b9¿(�À9ÁÂ) 

( 32 ) 
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Metningsvolumet (kjt/t), s, på en tilfart er avhengig av følgetiden, tf: 

 - = 3600
�̈  ( 33 ) 

   
Kapasitet (kjt/t) basert på modell for aksept av tidsluker kan da beregnes på bakgrunn av 

metningsvolum og andel av tiden som ikke er blokkert: 

 �� = - ∙ Ç = 3600
�̈ ∙ (1 − ÈTST + 0,5³TST�̈ ) ∙  b9¿(�À9ÁÂ) ( 34 ) 

 
Kapasiteten (kjt/t) på tilfarten bestemmes ved å velge den største verdien av �� og �T, der �T er 

minimum kapasitet: 

  = ÉÊË�(!, É) ( 35 ) 

   
Minimum kapasitet (kjt/t) bestemmes av den minste verdien av trafikkstrøm på tilfart, Sd, og det 

minste antallet kjøretøy som kan avvikles ved forhold med store forkjørsberettigede strømmer, 0T 

(kjt/s). I SIDRA kan 0T angis under Input → Gap-Acceptance Data, og standardverdien er i dag 2,5 

kjt/min.  

 �T = min (Sd , 600T) ( 36 ) 

   

4.3.2 Beregningseksempel 

Tabellen under viser bakgrunnsdata for beregningseksempelet. 

 

 

Parameter Verdi Enhet 

%� 2 s 

%Ë 4 s 

®Ì 500 kjt/t 

®� 300 kjt/t 

∆ 2,0 s 

ËÍ 2,2 - 

�É 2,5 kjt/min 

ST = SQ 3600U = 500 3600U = 0,139 ()�/-  

 

Tapt tid på slutten av ublokkert periode: 

½ = 0,5 �̈ = 0,5 ∙ 2 = 1 -  

 

Metningsvolum: 

- = qÎ66
�Ï = qÎ66

� = 1800 ()�/�  

 

Beregner først andelen av kjøretøyene som ikke ankommer i puljer (basert på modell benyttet i 

SIDRA): 

  

³ = 1 − ∆ST
1 − (1 − (`)∆ST

= 1 − 2,0 ∙ 0,139
1 − (1 − 2,2) ∙ 2,0 ∙ 0,139 = 0,542  
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Parameteren for fordeling av tidsluker (λ) blir da: 

 Ã = ÄÅ
�9ÁÅ = 6,p:�∙6,�qr

�9�,6∙6,�qr = 0,104  

Gjennomsnittlig varighet av blokkert og ublokkert periode, tb og tu: 

 �¾ = b¿(�À9ÁÂ)
(³ST)U − i1 ÃU j = b6,�6:(:9�,6)

(0,542 ∙ 0,139)U − i1 0,104U j = 6,8 -  

 �º = 1 ÃU = 1 0,104U = 9,6 - 

 Gjennomsnittlig effektiv blokkert (r) og ublokkert (g) periode: 

 � = �¾ − �̈ + ½ = 6,8 - − 2 - + 1 - = 5,8 - 

  ¼ = �º + �̈ − ½ = 9,6 - + 2 - − 1 - = 10,6 - 

Gjennomsnittlig syklus (s) for tidslukemodeller blir da (blokkert og ublokkert periode): 

 Æ = � + ¼ = 5,8 - + 10,6 - = 16,4 -  

Andelen av tiden som ikke er blokkert blir da: 

 Ç = �
Q = �6,Î

�Î,: = 0,65 

Kapasitet basert på modell for aksept av tidsluker: 

 �� = - ∙ Ç = 1800 ∙ 0,65 = 1165 ()�/� 

Minimum kapasitet: 

 �T = ./0 (Sd , 600T) =min(300, 150)=150 kjt/t 

Kapasiteten (kjt/t) på tilfarten bestemmes ved å velge den største verdien av �� og �T: 

  = ÉÊË�V!, ÉW = ÉÊË�(¹¹Ðt, ¹tF) = ¹¹Ðt Ë"%/% 

I dette tilfellet er kapasiteten på tilfarten beregnet til 1165 kjt/t. Uttrykkene viser at dersom den 

sirkulerende trafikken øker, vil kapasiteten på tilfarten reduseres. Dersom den sirkulerende 

trafikkmengden hadde vært 700 kjt/t i stedet for 500 kjt/t, ville kapasiteten i dette tilfellet blitt 

redusert til 956 kjt/t. Dersom man i stedet hadde hatt to felt i sirkulasjonsarealet, ville andelen av 

tiden som ikke er blokkert øke noe. Dermed ville også kapasiteten på tilfarten ha en viss økning.  

Figur 36 viser hvordan andelen av tiden som ikke er blokkert endres med mengden sirkulerende 

trafikk. 
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Figur 36 Forholdet mellom sirkulerende trafikkmengde og andel av tiden som ikke er blokkert 
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5. Kalibrering av modeller – rundkjøringer 
Dette kapittelet tar for seg det generelle bak en kalibreringsprosess, hvilke feltobservasjoner som bør 

gjøres og metoder for kalibrering. Da datainnsamling kun gjøres for rundkjøringer i denne oppgaven, 

er utfordringer og metoder relatert til rundkjøringer vektlagt.  

 

5.1 Generelt om kalibrering 

Dersom en modell skal kunne gi reelle resultater i form av kapasitets- og avviklingsforhold, er det 

viktig at modellen er kalibrert for de forholdene ved rundkjøringen som påvirker avviklingen. En 

kalibreringsprosess starter som regel med innsamling av data, for deretter å sammenligne resultater 

fra modellen med de registrerte dataene. Dersom det er store forskjeller mellom disse resultatene, 

vil det være nødvendig å justere egnede parameter slik at modellen gir resultater som stemmer 

bedre overens med virkeligheten.  I Highway Capacity Manual (HCM) defineres kalibreringsprosessen 

som:  

”The process of comparing model parameters with real-world data to ensure that the model 

realistically represents the traffic environment. The objective is to minimize the discrepancy 

between model results and measurements or observations” (HCM, 2000).  

For å kalibrere en modell er det helt nødvendig med god forståelse av hvordan modellen fungerer, og 

hvilke parametre modellen benytter for å modellere virkeligheten. Videre vil omfang og kvalitet på 

innsamlede data være av stor betydning for å kunne benytte dataene til kalibrering.  

Kapasitets- og avviklingsforhold i kryss påvirkes av lokal føreratferd og forhold som geometri og 

reguleringsform. Alle parametre (både inngangsverdier og standardverdier) i modellen som påvirker 

disse er viktig i en kalibreringsprosess. For rundkjøringer er det spesielt parametre knyttet til aksept 

av tidsluker som er sentrale for å modellere føreratferd. Det er da særlig valg av kritisk tidsluke og 

følgetider som er sentrale. Disse parametrene er beskrevet i Kap. 3.2. Geometrien i en rundkjøring 

med antall tilfarter, antall kjørefelt på tilfarter og i sirkulerende areal, fordeling av svingebevegelser 

osv, påvirker kapasitets- og avviklingsforhold direkte. (Akcelik, 2005) 

Å kalibrere en modell for de overnevnte parametrene er nok den beste trafikktekniske måten å 

kalibrere på. En forenklet metode for kalibrering er å benytte den såkalte Environment Factor. Denne 

parameteren er detaljert beskrevet i Kap. 3.3.1.  

 

5.2 Feltobservasjoner 

Når man skal kalibrere en modell for kapasitets- og avviklingsforhold beregnet fra observasjoner i 

felt, må en sørge for at man måler og registrerer de samme parametre som modellen gir ut. Dette er 

viktig slik at det faktisk er mulig å sammenligne resultatene, for deretter å kunne kalibrere modellen. 

På grunn av den gjensidige påvirkningen som finner sted mellom kjøretøy i en rundkjøring, er det 

spesielt viktig at alle relevante data som benyttes i kalibreringen samles inn samtidig. Under 

feltobservasjoner må derfor trafikkvolum på alle tilfarter, kapasitet og mål på avvikling (forsinkelse, 

kølengder) observeres på samme tid.  
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5.2.1 Kapasitet 

Det finnes to måter å registrere kapasitet i felt på (Akcelik, 2005): 

1. Registrere antall kjøretøy som avvikles (forlater køen) under mettede forhold over en lang 

periode. 

2. Registrere antall kjøretøy som avvikles i de delene av perioden (blokkert-ublokkert) som har 

mettede forhold. En trenger nødvendigvis ikke å ha kontinuerlig mettede forhold og kø over 

en lang periode.   

Metode 1 er mest brukt for registreringer i signalregulerte kryss (Akcelik, 1998). Denne metoden er 

vanskeligere å benytte på kryss som ikke er signalregulert på grunn av den korte varigheten av 

syklene ved aksept av tidsluker. Det er derfor mer vanlig å benytte metode 2 i slike kryss (for 

eksempel i rundkjøringer).  

Dersom man har en rundkjøring med overmettede forhold, for eksempel i en tilfart der det 

ankommer flere kjøretøy enn kjøretøy som avvikles, kan kapasiteten på tilfarten fremskaffes ved å 

telle antall kjøretøy som avvikles. Antall kjøretøy på tilfarten må i slike tilfeller registreres ved å telle 

antall kjøretøy som ankommer bakenden av køen. Registrering av kapasitet kan benyttes for å 

kalibrere følgetid og kritisk tidsluke. Trafikktall kan brukes for å beregne mer riktige verdier for 

forsinkelse og kølengde.  

Hvordan kapasitet defineres kan by på utfordringer. Det maksimale antall kjøretøy som avvikles 

under mettede forhold med kontinuerlige køer defineres som kapasitet. Samtidig er kapasitet 

definert som maksimal trafikkstrøm under bestemte forhold ved kjørebanen, trafikken eller 

reguleringsformen. Bestemte forhold trenger nødvendigvis ikke være mettede.  

 

5.2.2 Forsinkelse 

Som nevnt i starten av kapittelet er det viktig at den registrerte forsinkelsen er den samme som 

beregnes i modellen. Definisjon av de ulike bidragene til forsinkelse er gitt i Kap. 3.1.2. I SIDRA 

beregnes gjennomsnittlig forsinkelse pr. kjøretøy med og uten geometrisk forsinkelse. I rundkjøringer 

vil alle kjøretøy, også de som ikke må stå i kø, oppleve geometrisk forsinkelse.  

I tilfeller med høyt forhold mellom volum og kapasitet er det viktig å definere hvilke kjøretøyer som 

skal tas med i registreringene (Akcelik, 2005). En måte å registrere forsinkelse på er beregne 

gjennomsnittlig forsinkelse for alle kjøretøy som ankommer i løpet av en gitt periode (tar ikke med 

forsinkelse til kjøretøy som ankom før perioden startet, men som avvikles i løpet av perioden). Figur 

37 viser forsinkelsen som enkeltkjøretøy opplever (horisontale linjer) og kølengder (vertikale linjer) 

ved overmettede forhold.  

En annen metode å kartlegge forsinkelsen på er en såkalt stikkprøvemetode. Man teller da antall 

kjøretøy som står i kø med jevne mellomrom, for eksempel hvert minutt, i hele perioden. Dersom 

denne metoden benyttes, anbefales det å fortsette registreringen til alle kjøretøy som har ankommet 

i perioden er avviklet (Akcelik, 2005).  I tillegg skal ikke kjøretøy som ankom før perioden startet, men 

ble avviklet i perioden, tas med. Dersom en benytter seg av denne metoden, bør forsinkelsen fra 

modellen ekskludere geometrisk forsinkelse.  
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Figur 37 Forsinkelse som oppleves av enkeltkjøretøyer og kølengder (Akcelik, 2005) 

 

5.2.3 Kølengde 

Også registrert kølengde bør være den samme som modellen gir ut. En må vite om en skal benytte 

gjennomsnittlig kølengde, lengste observerte kølengde i perioden, eller om det er persentilverdier av 

kølengden som benyttes.  

Ved bruk av den tradisjonelle modellen for aksept av tidsluker, er det gjennomsnittlig kølengde i 

perioden som beregnes, fremfor den største observerte kølengden (Akcelik, 2009). Gjennomsnittlig 

kølengde inkluderer alle kølengder, også perioder uten kø. Kølengder registreres da med jevne 

mellomrom, for eksempel hvert 5. sekund. Dette vil være vanskelig å gjennomføre i praksis dersom 

man skal foreta manuelle registreringer. Det er derfor mer vanlig å registrere hvert 20.-30. sekund. 

Gjennomsnittlig kølengde i perioden kan beregnes som produktet av gjennomsnittlig forsinkelse og 

trafikkvolumet (Akcelik, 2005). Dette kan være upålitelig når forsinkelsen inkluderer geometrisk 

forsinkelse og forsinkelse opplevd etter endt analyseperiode. I tillegg kan forsinkelsen bli upålitelig 

når den ekskluderer forsinkelse opplevd av kjøretøy som ankommer før perioden, men som blir 

avviklet i perioden. Beregning av gjennomsnittlig kølengde ville vært mer pålitelig dersom køen var 

konstant. En kø vil stort sett være i utvikling. Dersom det ankommer flere kjøretøy enn det som 

avvikles, vil køen bygge seg opp. Og dersom det avvikles flere kjøretøy enn det som ankommer på 

tilfarten, vil køen reduseres.   
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5.3 Metoder for kalibrering 

Etter å ha gjort feltundersøkelser og sammenlignet observerte data med resultater fra modellen, kan 

det være at forskjellene er så store at det er nødvendig å kalibrere modellen slik at den passer bedre 

overens med de aktuelle forholdene. I slike tilfeller må inndata og standardverdier modifiseres slik at 

observerte og beregnede verdier for kapasitet, forsinkelse eller kølengder stemmer overens.  

Det finnes tre metoder for å kalibrere en modell (Akcelik, 2005): 

1. Man kan endre verdier for kritisk tidsluke og følgetid benyttet i metode for aksept av 

tidsluker (benyttet i SIDRA). 

2. Man kan endre verdi for maksimal kapasitet i uttrykket for det lineære forholdet mellom 

kapasitet og sirkulerende trafikk benyttet i lineære regresjonsmodeller.  

3. Man kan justere kapasitet ved bruk av Environment Factor. 

Beskrivelsen av Environment Factor, samt forklaring på hvordan faktoren fungerer er beskrevet i Kap. 

3.3.1. 

 

5.3.1 Metode for aksept av tidsluker 

En metode for å kalibrere en modell er å endre verdier for kritisk tidsluke og følgetid. Figur 38 

illustrerer forskjellen mellom registrert kapasitet og modellert kapasitet, avhengig av sirkulerende 

trafikkmengde. β tilsvarer her tf som er følgetid. 

 

Figur 38 Registrert og modellert kapasitet med metode for aksept av tidsluker (Akcelik, 2005) 

Kapasiteten i rundkjøringer beregnes på følgende måte: 

 � = - ∙ Ç = 3600
�̈ ∙ Ç ( 37 ) 

der 

s = metningsvolum (kjt/t) 
u = andelen av tiden som ikke er blokkert 
tf = følgetid (s) 
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Dersom man øker den sirkulerende trafikkmengden i en rundkjøring, vil andelen av tiden som ikke er 

blokkert reduseres. Dette vil igjen føre til at kapasiteten reduseres. Figur 38 viser at maksimal 

kapasitet oppnås ved tilnærmet null sirkulerende trafikk. Følgetiden ved slike forhold (Ç ≈ 1) gir da 

maksimal kapasitet. En følgetid på eksempelvis 3,0 s vil gi en maksimal kapasitet på 3600 3,0U =
1200 ()�/�. Dersom følgetiden reduseres til 2,0 s, vil maksimal kapasitet øke til  3600 2,0U =
1800 ()�/�.  

Kapasiteten på en tilfart beregnes på bakgrunn av en gitt sirkulerende trafikkmengde (qc1). Dersom 

Q’1 er den registrerte kapasiteten ved trafikkmengde qc1, kan man beregne en ny verdi for følgetid på 

bakgrunn av forskjellen på registrert (Q’1) og modellert (Q1) verdi for kapasitet (Akcelik, 2005): 

 �′̈ � = �̈ � ∙ ��
�′� ( 38 ) 

 
Dette er en tilnærmet verdi som antar at andelen av tiden som ikke er blokkert ikke endres. �̈ � er 

den verdien som gis inn i SIDRA og som må justeres for at modellen skal kalibreres. Verdien for kritisk 

tidsluke kan også justeres ved å anta at forholdet 
�̈ �»U  forblir uendret (Akcelik, 2005): 

 �′»� = �»� ∙ t′v�
�v�

 ( 39 ) 

 
Ved å benytte justerte verdier for kritisk tidsluke og følgetid i SIDRA, kan en beregne ny verdi for 

kapasitet. Dersom det er nødvendig, må dette gjentas til observert og modellert verdi stemmer 

overens. Bruk av sensitivitetsanalyser (se Kap 5.4) er et nyttig verktøy for kalibrering i SIDRA. Man 

kan da for eksempel endre verdien av følgetid og kritisk tidsluke for alle tilfarter ved å bestemme en 

varierende skaleringsfaktor. 

 
Beregningseksempel 

På en tilfart registreres en kapasitet på 800 kjt/t. Modellen underestimerer og gir en kapasitet på 600 

kjt/t. Med en følgetid på 2,0 s (som er standardverdi i SIDRA) vil følgetiden måtte justeres på 

følgende måte: 

�′̈ � = 2,0 s ∙ 600 kjt/t
800 kjt/t = 1,5 s 

Når modellen underestimerer kapasiteten på en tilfart, vil det være nødvendig å redusere følgetiden 

for å oppnå en kapasitet som stemmer overens med observert kapasitet. I dette tilfellet må 

følgetiden reduseres fra 2,0 til 1,5 s. Dersom forholdet mellom følgetid og kritisk tidsluke er uendret, 

må kritisk tidsluke endres fra 4,0 (standardverdi i SIDRA) til 3,0 s. 

�′»� = 4,0 s ∙ 1,5 s
2,0 s = 3,0 - 

De nye verdiene for kritisk tidsluke og følgetid legges inn i modellen. Dersom registrert og modellert 

kapasitet fremdeles ikke stemmer overens, må prosessen ovenfor gjentas. 
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 5.3.2 Metode basert på lineær regresjon 

Metoden for å kalibrere en modell basert på lineær regresjon er relativt lik den som benyttes på 

metode for aksept av tidsluker. Her beregnes kapasitet ut i fra et lineært uttrykk: 

 � = Ó − Ô ∙ SQ ( 40 ) 

 
der A er maksimal kapasitet som oppnås under forhold med svært lite sirkulerende trafikk 

(Skjæringspunktet med y-aksen), og B er helningen på linjen som beskriver reduksjon i kapasitet med 

økende sirkulerende trafikk (se figur 39). 

 

Figur 39 Registrert og modellert kapasitet med lineær regresjonsmetode 

Kapasitet ved en gitt sirkulerende trafikkmengde (SQ�) er gitt ved �� = Ó − Ô ∙ SQ�. For at registrert 

og modellert verdi for kapasitet (Q’ og Q) skal stemme bedre overens, må skjæringspunktet med y-

aksen (A) spesifiseres (A’): 

 Ó> = �′� + Ô ∙ SQ� ( 41 ) 

 

Ved beregning av ny verdi for skjæringspunktet (A’), antas det at helningen (B) på kurven ikke endres. 

På bakgrunn av den nye verdien for skjæringspunkt blir ny verdi for kapasitet beregnet: 

 � = Ó′ − Ô ∙ SQ  ( 42 ) 
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5.4 Bruk av sensitivitetsanalyser 

Man kan benytte sensitivitetsanalyser for å finne ut hvilke parametre tilknyttet rundkjøringens 

geometri og føreratferd som påvirker kapasitet og avviklingsforhold mest. Slike analyser kan også 

benyttes i kalibreringssammenheng for å identifisere kjørefelt hvor trafikkavviklingen er opp mot 

kapasitetsnivå. Dette gjøres ved å endre følgende parametre: 

• Trafikantatferd og karakteristikk av trafikk 

o Basis for metningsvolum 

o Følgetid og kritisk tidsluke 

o Grad av kjørefeltutnyttelse 

• Kryssgeometri 

o Kjørebanebredde 

o Diameter sentraløy 

I SIDRA finnes analyseverktøyet under Input → Demand & Sensitivity Analysis. Her kan man 

bestemme hvilken av de nevnte parametrene man ønsker å benytte til kalibrering. Kapasitets- og 

avviklingsforhold er svært sensitive for endringer i følgetid og kritisk tidsluke (Akcelik, 2009), og 

benyttes i kalibrering ved bruk av metode for aksept av tidsluker.  

 

 

Brukeren bestemmer en øvre (FU) og nedre grense (FL) (prosentverdi) av intervallet man ønsker å 

undersøke for den bestemte parameteren, samt hvor store delintervall (∆F) som er ønskelig.  Dersom 

FL = 80, FU = 120 og ∆F = 5, vil SIDRA gjøre beregninger for følgende prosentverdier:  
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 Õ80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120Ö 

Dersom kritisk tidsluke og følgetid er valgt som parameter i kalibreringsprosessen, vil verdiene 

ganges med faktorene definert ovenfor. En følgetid på 4,0 s vil med en faktor på 90 % bli: 

 �′̈ = 4,0 - ∙ 0,90 = 3,6 - 

Resultatene av en slik sensitivitetsanalyse finnes i form av tabeller under Sensitivity Analysis i de 

detaljerte utdataene, eller de kan vises ved å velge Graphs i prosjekttreet. Kalibreringsprosessen 

baserer seg på at antall avviklede kjøretøy ikke kan overskride kapasiteten. På bakgrunn av dette 

velger SIDRA den faktoren som gir en metningsgrad, X, lik eller mindre enn 1. Den faktoren som gir 

den høyeste belastningsgraden, men som også er mindre enn 1, er løsningen SIDRA velger. Dersom 

alle faktorene gir en metningsgrad større enn 1 (X > 1), velger SIDRA løsningen med lavest X-verdi. I 

slike tilfeller bør intervallet for valgte faktorer endres slik at en oppnår løsninger med metningsgrad 

mindre enn 1. (Akcelik, 2009)  
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6. Kartlegging av aktuelle rundkjøringer til kalibrering av 
modell 
En sentral oppgave når man skal benytte registreringer og observasjoner i en rundkjøring for å 

kalibrere en modell, er å finne egnede rundkjøringer. Det er da viktig at avviklingen skjer uten særlig 

påvirkning fra andre kryss. Med påvirkning fra andre kryss menes eksempelvis tilbakeblokkering fra 

et nedstrøms signalanlegg. I slike rundkjøringer vil normale vikepliktsregler opphøre, og de vil derfor 

ikke egne seg i kalibreringssammenheng. Det er derfor lagt stor vekt på dette ved valg av 

rundkjøringer. I tillegg er det sentralt at rundkjøringen har en del trafikk på alle tilfarter og at en eller 

flere tilfarter har kontinuerlig kø i observasjonsperioden. Hensikten med dette er å få undersøk hvor 

mange kjøretøy en får avviklet, og for å kunne registrere kritisk tidsluke og følgetider. 

Det er gjort registreringer fra rundkjøringer i de fire største byene i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim 

og Stavanger. Dette er gjort for å oppnå større bredde på registreringene. Av praktiske og 

tidsmessige årsaker har hovedvekten vært på rundkjøringer i Trondheim. I Bergen og Stavanger har 

jeg fått hjelp av henholdsvis Stig Nyland Andersen og Ingve Lygre Undheim i Statens vegvesen for å 

gjøre filmopptak. 

Kartgrunnlaget i dette kapittelet er hentet fra Gule Sider (Gule Sider, 2009). 

6.2 Utvelgelse av rundkjøringer i Trondheimsområdet 

Det er foretatt befaring av aktuelle rundkjøringer i morgen- og ettermiddagsrushet, i tidsperiodene 

07.30-08.30 og 15.15-16.30. Dette er gjort for å kartlegge aktualitet i forbindelse med modellering, 

om det er tilstrekkelige trafikkmengder, eventuelle svakheter og andre faktorer av betydning for 

modellering og kalibrering. I tillegg er mulighetene for å filme krysset undersøkt. Kartene under (figur 

40) viser en oversikt over lokaliseringen til de undersøkte rundkjøringene.  

 

Figur 40 Rundkjøringene i Trondheim (Gule sider, 2009) 
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Tabellen under viser en oversikt over befaringene som er gjort i de ulike rundkjøringene i Trondheim. 

Figur 41 til figur 46 viser flyfoto av rundkjøringene som er evaluert. 

Tabell 22 Oversikt over befaringer i rundkjøringer i Trondheim 

Nr. Rundkjøring Befaring 

Dag Dato Tidspunkt 

1 Lade Mandag 
Tirsdag 

18.01.10 
19.01.10 

Ettermiddag 
Morgen 

2 Valentinlyst Onsdag  20.01.10 Ettermiddag 

3 Lerkendal Onsdag 
Tirsdag 

27.01.10 
09.02.10 

Morgen 
Ettermiddag 

4 Moholt Tirsdag 26.01.10 Morgen 

5 Nidarvoll Mandag 
Tirsdag 

18.01.10 
19.01.10 

Ettermiddag 
Morgen 

6 Klett Onsdag  
Fredag 

20.01.10 
12.02.10 

Ettermiddag 
Ettermiddag 

 

6.2.1. Lade 

 

Figur 41 Rundkjøring på Lade 

Dette krysset er en firearmet rundkjøring som knytter sammen Haakon VII’s gate og Lade allé. 

Observasjoner morgen: 

• Ingen avviklingsproblemer i rundkjøringen. 

• Størst trafikk øst-vest og en del vest-øst i Haakon VII’s gate. 

• Signalregulert kryss sørøst for rundkjøring skaper noe kø østover. Dette har ingen innvirkning 

på rundkjøringen annet enn kjøretøy fra sørøst ankommer noe puljevis. Det fører ikke til 

avviklingsproblemer i rundkjøringen eller oppbygging av kø. 

 

 

HaakonVII’s gate 

nordvest 

HaakonVII’s gate 

sørøst 

Lade allé 

N 
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Observasjoner ettermiddag: 

• Trafikken flyter greit i starten av perioden (frem til kl 16). 

• Fra ca kl 16 gir et lyskryss ca 300 m øst for rundkjøringen tilbakeblokkering i den aktuelle 

rundkjøringen, og køen vokser videre bakover (vestover i Haakon VII’s gate). Kjøretøy på 

tilfarter fra nord og sør fletter sammen med kjøretøy fra vest.  

• Det er relativt lite fotgjengere. En og annen fotgjenger innimellom. 

Det signalregulerte krysset sørøst for rundkjøringen påvirker avviklingen i rundkjøringen i stor grad i 

ettermiddagsrushet. Tilbakeblokkeringer fører til at normale vikepliktsregler for rundkjøringer 

opphører, og rundkjøringen egner seg derfor ikke i det videre arbeidet med innsamling av data 

knyttet til modellering og kalibrering av modell.  

 

6.2.2. Valentinlyst 

 

Figur 42 Rundkjøring på Valentinlyst 

Observasjon ettermiddag: 

• Det ankommer kjøretøy jevnlig, hovedsakelig i Kong Øisteins veg. 

• Under observasjonsperioden var det ingen antydning til store kødannelser.  

• Det er svært lite trafikk i Bromstadekra.  

Rundkjøringen ved Valentinlyst har relativt lite trafikk og få køsituasjoner. På bakgrunn av dette tas 

den ikke med i det videre arbeidet med observasjoner og innsamling av data. For å kalibrere en 

modell er en avhengig av å kunne observere kritisk tidsluke og følgetider. Dette er ikke mulig i denne 

rundkjøringen. 
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6.2.3. Lerkendal 

 

Figur 43 Rundkjøring på Lerkendal 

Det er kjent at rundkjøringen på Lerkendal har problemer med trafikkavviklingen, spesielt i 

morgenrushet. Dette kommer av problemer tilknyttet tilbakeblokkering fra krysset i Strindvegen 

(venstresving inn mot Perleporten ca 250 m nord for rundkjøringen). Registreringer fra rundkjøringen 

i morgenrushet er derfor lite egnet til kalibrering av modellen. 

Observasjon sen morgen (kl 08.50): 

• Ingen problemer med avvikling 

• Noen tilfeller der køen strakk seg tilbake i rundkjøringen pga fotgjengere som krysset 

gangfelt. 

Ettermiddag: 

• Det er relativt mye trafikk på alle tilfarter. 

• Størst trafikk fra Strindvegen nord. Det var kontinuerlig, men glidende, kø på denne tilfarten. 

Køen bygget seg fort opp bakover og forbi krysset ved Perleporten. Køen på denne tilfarten 

ble såpass lang i ettermiddagsrushet at det ikke var mulig å se bakendene på køene (bakover 

i Strindvegen og inn på Ricard Birkelands vei ved Perleporten). 

• Det er relativt mye fotgjengere på tilfartene som i noen grad påvirker avviklingen i 

rundkjøringen. Fotgjengere førte noen ganger til at køen av kjøretøy strakte seg tilbake til 

sirkulasjonsarealet i rundkjøringen. Dette medførte at det ble benyttet fletting i 

rundkjøringen i noen korte perioder. Slike situasjoner vil ikke være egnet ved kalibrering hvor 

man skal registrere kritisk tidsluke og følgetid.  

Rundkjøringen på Lerkendal tas med i det videre arbeidet da det kan bli aktuelt å modellere 

rundkjøringen i ettermiddagsrushet. Ved registrering av krav til kritisk tidsluke og følgetid blir det da 

sett bort fra de tidsrommene der fotgjengere fører til tilbakeblokkering i rundkjøringen. 
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6.2.4. Moholt 

 

Figur 44 Rundkjøring på Moholt 

I rundkjøringen på Moholt møtes Jonsvannsveien, Brøsetvegen og av- og påkjøringen til 

Omkjøringsvegen. Da det kun er trafikken i morgenrushet som er aktuelt å modellere og kalibrere for 

i denne rundkjøringen, er det kun gjort observasjoner av trafikkavviklingen om morgenen. 

Observasjoner i morgenrushet: 

• Det var kontinuerlig kø inn mot rundkjøringen fra øst på Jonsvannsvegen. 

• I rundkjøringen på andre siden av broen vekslet det mellom normal avvikling og fletting. 

Avkjøringen fra Omkjøringsvegen har her stor prioritet, og køen bygget seg derfor opp 

bakover på Jonsvannsveien østover mot Steinan.  

• Over broen mot rundkjøringen på nordvestsiden av omkjøringsvegen ligger nesten alle 

kjøretøy i høyre felt da de enten skal rett frem eller til høyre i rundkjøringen. Dette gir en noe 

dårlig kjørefeltutnyttelse. 

• Ingen registrerte avviklingsproblemer ut av rundkjøringen. 

• To gangfelt i rundkjøringen, med noe fotgjengertrafikk. 

Rundkjøringen på Moholt tas med i det videre arbeidet da det kan bli aktuelt å modellere og 

kalibrere resultater, samt registrere krav til kritiske tidsluker og følgetider i morgenrushet.  
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6.2.5. Nidarvoll/Sluppen 

 

Figur 45 Rundkjøring på Nidarvoll 

Krysset hvor Sluppenvegen og Bratsbergvegen møtes, utgjør en trearmet rundkjøring. Sluppenvegen 

kommer inn fra sørvest, mens Bratsbergvegen fortsetter både sør og nord for rundkjøringen. 

Vegoppmerkingen i rundkjøringen er relativt slitt. De fleste trafikanter som skal nordover, kjører ut i 

høyre felt. Kjøretøy fra Sluppenvegen som skal nordover på Bratsbergvegen skifter gjerne felt i 

rundkjøringen. Dette bidrar til at feltutnyttelsen kan være litt dårlig.  

Observasjoner i morgenrushet: 

• Det ankommer relativt mange trafikanter på alle tilfartene. 

• Enkelte fotgjengere observeres innimellom. 

• Rund kl 07.30 er det ingen tegn til oppbygging av kø (fri flyt) i rundkjøringen, men mest 

kjøretøy fra Bratsbergvegen sør etter hvert.  

• Fra ca kl 08.00 er det betraktelig mer trafikk, noe som fører til kødannelse i Bratsbergvegen 

sør. Køen strekker seg etter hvert gjennom oppstrøms rundkjøring. Køen glir greit inn mot 

rundkjøringen (ikke full stopp) og er løst opp etter rundkjøringen.  

Observasjoner i ettermiddagsrushet: 

• Det er relativt mye trafikk på alle tilfarter. 

• Noe oppbygging av kø på Sluppenvegen inn mot rundkjøringen.  

• Den store strømmen av kjøretøy på Bratsbergvegen fra nord mot sør har relativt høy fart og 

kjører fritt inn mot rundkjøringen. Kjøretøy på Sluppenvegen har derfor vanskelig for å 

komme inn i rundkjøringen. Det kan virke noe skremmende når kjøretøy kommer i stor fart. I 

tillegg ankommer kjøretøy i to felt. Dette kan bidra til usikkert om luken er stor nok.  

• De største problemene knyttet til kø oppstår fra ca kl 16. Da er det betraktelig mer trafikk.  

• Det var relativt lite fotgjengere, kun enkelte innimellom. 
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Fordi rundkjøringen er relativt lite påvirket av andre kryss, og på bakgrunn av de kontinuerlige 

køsituasjonene i rundkjøringen, egner den seg bra for datainnsamling og dermed for kalibrering av 

modellen. 

6.2.6. Klett 

 

Figur 46 Rundkjøring på Klett 

Klettkrysset er et knutepunkt hvor Europaveg 6, Europaveg 39 (Klett - Udduvoll) og Riksveg 707 Flakk 

- Klett møtes. Rundkjøringen har fire armer. Det er utvidelse fra ett til to felt på alle tilfarter inn mot 

rundkjøringen. På E6 fra sør mot øst kan trafikanter benytte et eget filterfelt, så trafikken på denne 

svingebevegelsen er ikke innom sirkulasjonsområdet i rundkjøringen. Det er store trafikkmengder i 

tilknytning til helgetrafikk fredag og søndag ettermiddag.  

Det er gjort to observasjoner i rundkjøringen i ettermiddagsrushet på en onsdag og en fredag. Det 

var ingen store forskjeller i avviklingskvalitet de to ukedagene. De viktigste observasjonene i 

rundkjøringen på ettermiddagen er: 

• Problemer med avvikling på E6 sørover fra Trondheim fredag ettermiddag skyldes ikke 

rundkjøringen, men derimot innsnevringen til ett felt over Heimdalsmyra. Kjøretøy på E6 

sørover stort sett fritt inn i rundkjøringen, uten å stå i kø.  

• Det er relativt store trafikkmengder i rundkjøringen. 

• Hovedstrømmen av trafikk er fra E6 Trondheim til E6 sør eller E39 mot Orkanger.  

• Tilfarten med mest kø er RV 707. Kjøretøy på denne tilfarten må benytte luker i den 

sirkulerende trafikken som for det meste består av kjøretøy fra E6 Trondheim. Denne 

tilfarten kan derfor egne seg i forhold til å kalibrere for kritisk tidsluke og følgetid.  Køen her 

er imidlertid ikke veldig lang. Den høye farten kjøretøy på E6 fra Trondheim holder inn mot 

rundkjøringen kan virke litt skremmende på kjøretøy som kommer fra RV 707.  

• Det kan også være aktuelt å registrere bruk av tidsluker for kjøretøy på E39. 
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Rundkjøringen har ingen problemer med avviklingen ut av rundkjøringen og den er ikke påvirket av 

andre kryss som fører til tilbakeblokkering. På bakgrunn av dette tas rundkjøringen med i det videre 

arbeidet med observasjoner og registreringer.  

I utgangspunktet var det meningen at rundkjøringen på Klett skulle tas med i modelleringsarbeidet. 

På grunn av problemer knyttet til hengeren som skulle benyttes for å få med hele krysset på 

filmopptaket, ble det bestemt at det kun er tidslukeregistreringer som benyttes fra denne 

rundkjøringen. 

 

6.2.7. Oppsummering – rundkjøringer i Trondheim 

Det er rundkjøringene ved Lerkendal, Moholt, Nidarvoll og Klett (rundkjøring nr. 3 – 6) som benyttes 

videre fra Trondheimsområdet. Det vil i disse rundkjøringene være mulig å gjøre observasjoner som 

tilfredsstiller kravene knyttet til trafikkmengder og avvikling. De tre førstnevnte rundkjøringene ligger 

i bynære områder, mens rundkjøringen på Klett ligger mer landlig til. På Klett er fartsnivået en del 

høyere enn i de andre rundkjøringene, noe som gjør at en får studert litt forskjellige typer 

rundkjøringer.  

 

6.3 Rundkjøringer - andre byer 
For å øke bredden på dataene som benyttes i kalibreringsprosessen, er det også foretatt filming i Oslo, 

samt innhentet videoopptak fra Bergen og Stavanger. 

6.3.1 Oslo – Etterstad 

Rundkjøringen som er valgt ut i Oslo ligger på Etterstad, like øst for Oslo sentrum. Se figur 47 for 

rundkjøringens lokalisering. Strømsveien møter her Ensjøveien, der tilfarten i øst består av på- og 

avkjøringsramper til E6. 

Figur 47 Lokalisering av rundkjøring i Oslo (Gule sider, 2009) 

I store deler av perioden opptaket foregikk, stod det kø på Ensjøveien nord. Det var stort sett på 

denne tilfarten det bygget seg opp kø. Kjøretøy på Ensjøveien nord egnet seg derfor godt til 

registrering av krav til tidsluke. På grunn av områdets topografi og vegetasjonen rundt, var det 

vanskelig å registrere nøyaktige kølengder på alle tilfartene. Da det ikke var noen form for problemer 
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knyttet til avviklingen ut av rundkjøringen, som for eksempel tilbakeblokkering, var denne 

rundkjøringen likevel godt egnet for oppgavens formål.  

 

6.3.2 Bergen – Birkelandskrysset 

I Bergen er det Birkelandskrysset, sørvest for Bergen sentrum, som er benyttet. Figur 48 viser 

rundkjøringens lokalisering. Stig Nyland Andersen i Statens vegvesen har vært behjelpelig med 

filmopptak fra denne rundkjøringen. Birkelandskrysset er en relativ stor rundkjøring med to felt både 

på tilfart og utfart på Flyplassvegen i både østlig og vestlig retning, samt to felt i sirkulasjonsarealet. 

 
Figur 48 Lokalisering av rundkjøring i Bergen (Gule sider, 

2009) 

 

 

I stort sett hele registreringsperioden fra kl 15.30 til 16.30, stod det kontinuerlig kø på Flyplassvegen 

vest. Det er to felt inn mot rundkjøringen på denne tilfarten. I høyre felt var det kontinuerlig kø hele 

tiden, men i det venstre feltet var det vekslende perioder med og uten kø. Det er derfor gjort 

registreringer på kjøretøy i det høyre feltet. Det var ingen problemer knyttet til tilbakeblokkering 

eller andre problemer med avviklingen ut av rundkjøringen i analyseperioden. Rundkjøringen egnet 

seg derfor godt til formålet med registrering av tidsluker. 
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6.3.3 Stavanger - Forus 

Ingve Lygre Undheim i Statens vegvesen har vært behjelpelig med filmopptak fra Stavanger. 

Filmopptak fra to nærliggende rundkjøringer på Forus sør for Stavanger, samt tilhørende trafikktall 

ble gjort tilgjengelig. Den rundkjøringen som hadde best mulig trafikkforhold tilpasset de 

registreringene som var nødvendig ble valgt til det videre arbeidet. Figur 49 viser rundkjøringens 

lokalisering.  

Figur 49 Lokalisering av rundkjøring i Stavanger (Gule 

sider, 2009) 

 

Ca 150 m øst for den aktuelle rundkjøringen på Forus er det en annen rundkjøring som i deler av 

rushperioden skaper tilbakeblokkering. Ved registrering av tidslukebruk, velges det derfor å se bort 

fra disse tidsrommene. Det er da benyttet de perioder der det er kontinuerlig kø på en tilfart, uten at 

det er tilbakeblokkering fra den andre rundkjøringen. På bakgrunn av dette er registreringene i 

denne rundkjøringen gjort mellom 15.00 og 16.00.  
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7. Metode – innsamling av data 
Registreringer og observasjoner i rundkjøringene 

er gjort både i felt under opptak, fra videoopptak i 

etterkant av filmingen og fra kartgrunnlag på 

internett. Men før selve prosessen med filmingen 

kunne starte, var det nødvendig med 

forberedelser knyttet til prøvefilming og 

oppmålinger. Resultatene av datainnsamlingen er 

presentert i Kap. 8. Figur 50 viser oppstilling av 

kameraet under et av filmopptakene i 

rundkjøringen på Nidarvoll.  

 

 

 
Figur 50 Oppstilling av kamera under filmopptak på 

Nidarvoll  

7.1 Oversikt over filmopptak 
Tabell 23 viser oversikt over når de ulike filmopptakene har funnet sted. I vedlegg 1 er det presentert 

bilder av rundkjøringene fra alle opptaksdagene. Dette er gjort for å dokumentere forholdene under 

opptakene. 

Tabell 23 Oversikt over filmopptak 

By Rundkjøring Dag Dato Klokkeslett for 
registreringer 

 
Trondheim 

Nidarvoll Tirsdag 09.03.10 15.30 – 16.30 

Mandag 22.03.10 15.30 – 16.30 

Tirsdag 23.03.10 07.30 – 08.30 

Lerkendal Torsdag 08.04.10 15.30 – 16.30 

Moholt Onsdag 24.03.10 07.30 – 08.30 

Onsdag 07.04.10 07.30 – 08.30 

Klett Fredag 23.04.10 15.13 – 16.13 

Oslo Etterstad Tirsdag 13.04.10 15.30 – 16.30 

Bergen Birkelandskrysset Tirsdag 04.05.10 15.30 – 16.30 

Stavanger Forus Onsdag 22.04.09 15.00 – 16.00 

 

7.2 Forberedelser – Testfilming og oppmåling 
Før opptakene som skulle brukes til registrering kunne starte, ble det foretatt noen testfilminger. I 

tillegg ble det gjort oppmålinger av strekninger på tilfartene, samt av rundkjøringenes geometri.  

 

7.2.1 Testfilming 

For å være best mulig forberedt til filmingen, og for å unngå ”bomfilminger”, ble det gjort et par 

testfilminger i rundkjøringen ved Lerkendal. Oversikt over tidspunktene for disse er vist i tabell 24. 
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Tabell 24 Oversikt over prøvefilming 

Dag Dato Klokkeslett 

Tirsdag 02.02.10 14.15 – 14.30 

Tirsdag 09.02.10 15.40 – 16.00 

Onsdag 03.03.10 15.00 – 16.00 

 
En av grunnene til at det ble gjort flere testfilminger, var at videokameraet ikke fungerte helt som det 

skulle på de to første testfilmingene. Nye videokameraer ble kjøpt inn og ny testfilming var derfor 

nødvendig. 

 

7.2.2 Utvalgte problemer og utfordringer 

En av fordelene med å kjøre prøvefilming er at en kan kartlegge hvilke problemer og utfordringer 

man møter på i forbindelse med filming av trafikken, før man skal gjennomføre skikkelige opptak. 

Testfilmingen klargjorde viktigheten av at rundkjøringene har så mye trafikk at kjøretøy på tilfarter 

må benytte luker i den sirkulerende trafikken. Dette er nødvendig for å kunne registrere kritisk 

tidsluke og følgetider. Dersom rundkjøringen fungerer bra og trafikken flyter greit, er det ikke så lett 

å gjøre registreringer som kan benyttes til å kalibrere modellen. I tillegg må en ha klart for seg 

hvordan en tidsluke defineres slik at en registrerer riktig tidsluke.  

 

Registrering av kølengder 

Det er en utfordring å få filmet slik at en får med seg kølengder på alle tilfarter. Dette vil i de fleste 

tilfeller være tilnærmet umulig. En ideell situasjon vil være en ”øde” rundkjøring hvor en har full 

oversikt og kan se uendelig lengde på tilfartene. En må her gjøre en vurdering slik at en på best mulig 

måte kan ta høyde for dette. I utgangspunktet skal en observere og registrere alle parametre på 

samme tid. I tillegg kan det være vanskelig å definere klart akkurat hvilke kjøretøy som er i kø og ikke.   

På Moholt i Trondheim var det eksempelvis en utfordring å registrere kølengder på Jonsvannsveien 

øst i de periodene da køen stod gjennom rundkjøringen på andre siden av Omkjøringsvegen og 

videre østover på Jonsvannsveien. Det ble derfor gjort egen registrering av kølengder langs denne 

vegen. I tillegg skulle enkelte kjøretøy i denne køen til venstre i den første rundkjøringen og inn på 

Omkjøringsvegen i nordøstlig retning, og de utgjorde derfor ikke kjøretøy som etterspurte å avvikles i 

den aktuelle rundkjøringen. Under et av filmopptakene ble det derfor gjort en egen registrering av 

antall kjøretøy som svingte av i en periode på 15 min for å kunne anslå andelen av kjøretøy som 

dermed ikke skulle tas med i de registrerte kølengdene. 

Av praktiske årsaker ble det ikke tid til å registrere kølengder mer enn hvert minutt. Det kunne med 

fordel vært benyttet hyppigere registreringer.  

 

Trafikkdata ved kontinuerlige køsituasjoner 

Dersom det er kontinuerlig kø på en eller flere tilfarter ved innsamling av trafikkdata, er det viktig å 

ta hensyn til trafikkvariasjonene med oppbygging og nedbygging av kø. Når en skal modellere en 

trafikksituasjon, bør en ha registreringer av trafikkdata i et punkt før køen bygger seg opp. Dette 



73 
 

burde vært gjort for å få registreringer av den trafikkmengde som etterspør en svingebevegelse og 

ikke kapasitetstall ved mettede/overmettede trafikkforhold. Dette var noe vanskelig å få til i praksis. 

En radar kunne vært satt opp, men avstanden til rundkjøringen kunne føre til unøyaktigheter da 

enkelte kjøretøy kjører av vegen eller nye kjøretøy kommer til. Trafikkdataene som benyttes i 

modelleringen i SIDRA INTERSECTION er derfor basert på tellinger inn i krysset, justert for endringer i 

registrerte kølengder. Dersom N biler har passert vikepliktslinjen, mens køen har økt fra Q1 til Q2, så 

vil trafikken som etterspør denne bevegelsen være Q2-Q1+N (Aakre, 2010a). Dersom det for 

eksempel er avviklet 150 kjøretøy i en periode på 15 min, og køen har vokst fra 0 til 45 kjt, vil totalt 

antall kjøretøy som etterspurte å avvikles i den perioden være 45 − 0 + 150 = 195 ()�. 

 

Egnet plassering av videokamera 

Det var en utfordring å finne et egnet sted å filme fra, og få tillatelse til å filme fra tak i nærheten der 

det var mulig. Det var også en utfordring å få oversikt over krysset med alle armene, samtidig som en 

vil ha mer detaljert opptak på en tilfart for å kunne se hvor store luker et kjøretøy trenger for å 

forlate vikepliktslinjen. Ved plassering av kamera på bakkenivå, var det flere tilfeller der store 

kjøretøy (lastebiler, busser ol) gjorde det vanskelig å se hvor mange kjøretøy som ble avviklet, men 

også å registrere tidsluker. Nytten av å plassere kameraet i høyden var derfor stor. Det ideelle var å 

filme fra et tak i nærheten som samtidig gir mer oversikt over vegsystemet knyttet til rundkjøringen 

med tanke på kølengder osv. 

 

Vinterforhold 

Vinterforhold påvirker trafikanters kjøremåte. Det vil ikke bli ideelt å kalibrere en modell basert på 

registreringer under forhold med snø og is i vegbanen. Trafikanter er mer forsiktig på vinterstid, og 

krav til tidsluker i den sirkulerende strømmen vil nok være noe større enn til vanlig. Det blir da feil å 

skulle kalibrere SIDRA for slike forhold. Filmingen måtte derfor utsettes til det ble bare veger. I tillegg 

var det en utfordring knyttet til snømengdene under opptakene. Siktforholdene kunne i noen tilfeller 

være redusert på grunn av lagring av snø nær rundkjøringen. Dette kan igjen ha virkning på 

avviklingen ved at trafikanter blir mer forsiktig, noe som vil bidra til reduksjon i kapasitet.  

 

Bredde og validitet på datagrunnlaget 

Det er en utfordring å få et bredt nok datagrunnlag å basere kalibreringen av modellen på. 

Begrensninger knyttet til tid og ressurser gjør at justering av parametrene kun vil være en indikasjon 

på hvordan parametrene bør endres for å oppnå en bedre tilpasning til norske forhold. Resultatene 

fra denne oppgaven kan imidlertid utgjøre et viktig grunnlag som andre arbeider kan bygge videre 

på, og på den måten å skaffe et bedre og bredere datagrunnlag (forbedrer validiteten). En vil da 

kunne være sikrere på at resultatet man har kommet frem til er riktig.  

 

Oppnå reelle registreringer 

Når en skal bevege seg ute i trafikken, må sikkerheten ivaretas og en bør derfor ha på seg en 

refleksvest for å være synlig for trafikantene. Samtidig kan dette påvirke trafikanters atferd. En bør 
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derfor tilstrebe en balansegang mellom å være synlig for sikkerhetens del, men samtidig mest mulig 

usynlig for å oppnå mest mulig reelle registreringer.  

 

7.2.3 Oppmåling  

Det ble i forkant av filmopptakene gjort oppmålinger langs tilfartene med målehjul (figur 51) for å 

registrere avstander, noe som lettet arbeidet med å anslå kølengder. Gjenkjennelige objekter som 

skilt, avkjørsler, busslommer, lyktestolper, trær og lignende ble brukt som målepunkt. Det ble lagt 

vekt på å finne målepunkt som var enkle å identifisere fra videokameraets posisjon. Tabell 25 viser 

en oversikt over de målepunkt som er benyttet med tilhørende symbol.  

Tabell 25 Målepunkt med beskrivende symbol 

Symbol Målepunkt 

 Avkjørsel 

 Videokameraets posisjon 

 Lyktestolpe 

 Hus 

 Busstopp 

 Skilt 

 Signalregulert gangfelt 

 Gangfelt 

 Tre 

 Gangbro 
 Rekkverksende 

 

Detaljerte figurer som viser målepunkt med meteravstand for de ulike tilfartene finnes i vedlegg 2.  
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7.3 Registreringer i felt 

Det er gjort registreringer i felt av blant annet kølengder og 

noen geometriske data. I hovedsak er registreringene av 

kølengder basert på manuelle registreringer under selve 

opptaket. De geometriske dataene for rundkjøringene er i 

hovedsak basert på oppmålinger med målehjulet, med 

utfyllende data hentet fra kartgrunnlagene til Trondheim 

kommune. Oversikt over hvilke data som er registrert i felt 

er gitt under. 

 

• Kølengde [m] 

o Registreres på hver tilfart hvert minutt 

• Geometrisk utforming 

o Feltbredde på tilfart 

o Diameter sentraløy 

o Antall felt og bredde på sirkulasjonsarealet 

• Avstander langs tilfartene 

 

 
Figur 51 Målehjul 

 

I Kap. 5.2.3 er metode for registrering av kølengder beskrevet. Det er gjennomsnittlig kølengde som 

benyttes i kalibreringsprosessen. På bakgrunn av utfordringene knyttet til manglende informasjon 

om kølengder på de innhentede opptakene fra Bergen og Stavanger, er det kun registrert kølengder 

og geometriske data for rundkjøringene i Trondheim. Som en følge av dette er det kun disse 

rundkjøringene som er benyttet i selve kalibreringsprosessen. Filmopptak fra rundkjøringene i Oslo, 

Bergen og Stavanger er benyttet for å innhente registreringer knyttet til tidsluker, for dermed å 

kunne se på eventuelle forskjeller i krav til tidsluker i de fire byene.  

 

7.4 Registreringer fra videoopptak 

I etterkant av filmopptaket ble filmen studert og følgende data registrert: 

• Trafikkmengde (Antall kjøretøy (lette/tunge)) på alle svingebevegelser 

• Antall fotgjengere/syklister på alle kryssinger 

• Valg av kritisk tidsluke og følgetider 

• Evt. kølengde/antall kjøretøy i kø hvis mulig 

Avspillingsprogrammet som ble benyttet til registreringene var ImageMixer 3 SE Player Ver. 5. Dette 

programmet fulgte med videokameraet som var av typen Canon Legria HF200. Filene som ble 

overført fra kameraet til datamaskinen var mts-filer, noe som begrenset utvalget av 

avspillingsverktøy. En av svakhetene til dette avspillingsprogrammet er at det kun viser antall 

minutter og sekunder fra opptaket startet. Det hadde vært en fordel om klokkeslett kunne vises på 

dataskjermen, samt at tidsoppløsningen burde vært større (for eksempel tidelssekund). Dette kunne 
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nok bidra til at registrering av krav til tidsluker kunne blitt noe mer nøyaktig. På bakgrunn av 

filformatet til filmopptakene, ble likevel ImageMixer 3 SE Player Ver. 5 valgt som avspillingsprogram. 

 

7.4.1 Metode for registrering og justering av trafikkmengder 

Trafikkmengdene ble registrert i intervaller på 15 minutter for alle tilfarter. For hver tilfart ble det 

registrert antall kjøretøy på alle svingebevegelser, samt antall fotgjengere som krysset den aktuelle 

tilfarten. Registreringen ble foretatt ved å velge et snitt langs tilfarten der kjøretøy som passerte 

dette snittet ble registrert. Kjøretøy som i starten av analyseperioden var ankommet rundkjøringen, 

men som ennå ikke var avviklet, ble derfor ikke registrert. På samme måte ble kjøretøy som ankom 

rundkjøringen i slutten av analyseperioden, men som ble avviklet etter endt periode, tatt med i 

registreringene.  

Det ble benyttet en telleinnretning (øverst 

til høyre på figur 52) under registreringene 

av trafikkmengdene. Denne ble brukt til å 

telle antall lette kjøretøy på ulike 

svingebevegelser. Tunge kjøretøy og 

fotgjengere ble registrert manuelt på et 

papir undervegs. Etter en periode på 15 

minutter, ble registreringene ført over på 

et excelark, og registreringer for de neste 

15 minutter kunne starte.  

 

 
Figur 52 Registreringsutstyr 

 

 
Figur 53 Betegnelse av trafikkmengder på ulike svingebevegelser 

 

 

For å sørge for at riktige trafikkmengder 

ble benyttet i modellen, ble det gjort 

justeringer av de registrerte trafikktallene. 

Figur 53 illustrerer hvordan 

trafikkmengdene på hver svingebevegelse 

er betegnet. Det generelle uttrykket for 

trafikkmengden for en svingebevegelse er 

SP�». Alle parametre benyttet i justering av 

trafikkmengde og bestemmelse av 

topperiode og toppfaktor (Peak Flow 

Factor) er satt opp i tabell 26.  
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Tabell 26 Parametre ved bestemmelse av PFF 

Parameter Enhet Beskrivelse 

¯ - Tilfart nr 

" - Svingebevegelse nr 

Ë - Periode. Alle registreringene som er benyttet i modelleringen er gjort over 
en time, med fire perioder på 15 min. k = 1 vil omfatte den første perioden 
de 15 første minuttene av hele analyseperioden, og tilsvarende for k = 2, 3 
og 4. 

®¯"Ë kjt/t Trafikkmengde på tilfart /, svingebevegelse ), i periode ( 

®¯" kjt/t Antall avviklede kjøretøy på tilfart /, svingebevegelse ). 

®×¯" kjt/t 
Trafikkmengde, justert for endringer i kølengde mellom start og slutt av en 
periode ( 

∆¯Ë kjt Endring i kølengde i periode ( for tilfart / 

¯Ë,�%Ê�% m Kølengde ved starten av periode ( for tilfart / 

¯Ë,�ØÙ%% m Kølengde ved slutten av periode ( for tilfart / 

�Ø - Andel lette kjøretøy, �Ú = 1 − �� 

�% - Andel tunge kjøretøy, �� = 1 − �Ú 

Ø m Køfaktor, uttrykkes ved ½Û = 7./()� ∙ �Ú + 13./()� ∙ �� 

N - Antall svingebevegelser på tilfarten 

®Ü¯" kjt/t Gjennomsnittlig trafikkmengde på tilfart / og svingebevegelse ) 

®×¯",ÉÊ° kjt/t 
Gjennomsnittstrafikken i en maksperiode (den k som gir maks SP�) på en 

gitt tilfart og svingebevegelse (justert for endringer i kølengde) 

ÝÞÞ - Peak Flow Factor 

 

Generelt er det gjort en vurdering av kølengdene på tilfartene for å vurdere om trafikkmengdene må 

justeres. Der kølengdene er så små at en justering ikke vil ha noe å si for resultatene, er justerte 

verdier for trafikkmengde de samme som ikke justerte verdier. Formel nr. 43 viser det generelle 

uttrykket for justeringen. 

 SßP�» = SP�» + ∆�P» ∙ �P�»  ( 43 ) 

 
der � er andelen av kjøretøyene i køen på den aktuelle svingebevegelsen.  � kan uttrykkes ved: 

 �P�» = SP�»
∑ SP�»à�á�

 ( 44 ) 

 
Fordi registreringene av kølengde er gjort i antall meter, vil uttrykket for endringen i kølengde bli som 

følger: 

 ∆�P» = �P»,�Úº�� − �P»,���¤�
7./()� ∙ �Ú + 13./()� ∙ ��

 ( 45 ) 

 
I SIDRA INTERSECTION er standardverdien for hvor mye plass et lett kjøretøy opptar i en kø satt til 7 

meter, og tilsvarende 13 meter for tunge kjøretøy. 

PFF bestemmes ved å benytte formel nr. 46. 
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 ©ªªP� = SâP�
SßP�,T��

 ( 46 ) 

 
der  SâP� = ∑ SßP�»:»á� , gitt at k gjelder for en time. 

 

7.4.2 Metode for registrering av kritisk tidsluke og følgetid 

Kritisk tidsluke og følgetider ble registrert ved at tidslukene i den sirkulerende strømmen ble målt 

med stoppeklokke samtidig som det ble talt opp antall kjøretøy som ble avviklet. En tidsluke er her 

definert som avstanden front-front mellom to kjøretøy i den forkjørsberettigede strømmen. Denne 

metoden for å finne kritisk tidsluke og følgetid krever at det hele tiden er kjøretøy i den vikepliktige 

strømmen som etterspør å avvikles, samt at avvikingen ikke er påvirket av avviklingen i andre 

nærliggende kryss. Registreringene her er derfor gjort i de perioder der det er kontinuerlig kø på en 

tilfart. På tilfarter med flere felt er det gjort registreringer for hvert felt separat. Dersom det på grunn 

av breddeutvidelse er plass til to kjøretøy ved vikepliktslinjen (i en eller to rader), og dette kun 

utnyttes enkelte ganger i løpet av analyseperioden, er det sett bort fra avviklingen av det ene 

kjøretøyet dersom disse benytter samme tidsluke.  

Når antall kjøretøy som avvikles i de ulike tidslukene er registrert, plottes disse mot hverandre i et 

diagram i Excel. I tillegg kan man beregne gjennomsnittlig tidsluke for hver av gruppene med samme 

antall avviklede kjøretøy. Ved hjelp av regresjonsanalyser kan følgetider leses ut av figuren ved å lese 

av hvor regresjonskurven krysser linjene for 1, 2, 3,.. kjøretøy. Eksempel på dette er vist i figur 54. 

Følgetiden kan bestemmes ved å benytte Excel til å finne skjæringspunkter mellom regresjonslinjen 

og horisontal linje fra hele antall kjøretøy på y-aksen. Følgetidene skal da bli lik for 2, 3, 4, osv 

kjøretøy. 

 

Figur 54 Diagram for bestemmelse av følgetid og kritisk tidsluke 
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 Kritisk tidsluke finnes ved å benytte følgende uttrykk (Akcelik, 2007a): 

 �» = �6 + 0,5 ∙ �̈  ( 47 ) 

 
der �6 er verdien for tidsluke hvor regresjonskurven skjærer x-aksen.  

En annen metode for å finne følgetid og dermed kritisk tidsluke på er å benytte formelen for 

regresjonslinjen, uttrykt ved ã = ä  + å. Følgetiden finnes da ved å benytte sammenhengen 

ä = 1 �̈U . Formelen for regresjonslinjen bestemmes i Excel. Dersom linjen har en helning på 0,2750, 

vil følgetiden bli �̈ = 1 0,2750U = 3,64 -. Det er denne metoden som er benyttet ved beregning av 

følgetid og kritisk tidsluke i Kap. 8.5. 

I teorien oppnår man en slags trappetrinnskurve, der følgetidene utgjør de horisontale delene av 

kurven. Skjæringspunktet mellom regresjonslinjen og de vannrette linjene for hele antall kjøretøy, 

utgjør midtpunktet på den horisontale delen. I teorien vil dette si at ved bestemte lengder på 

tidslukene, vil antall avviklede kjøretøy gå fra n til n+1. I realiteten vil det nok ikke være et så markert 

”trinn”, men det er en indikasjon på at antall kjøretøy som avvikles øker med økende lengde på 

tidsluken. Sannsynligheten for hvor mange kjøretøy som avvikles avhenger av hvor nærme man er et 

såkalt ”trinn”. Med utgangspunkt i figur 55 vil en tidsluke på 10 s tilsi tre avviklede kjøretøy. Det er 

imidlertid stor sannsynlighet for at det bare avvikles to kjøretøy. Med en tidsluke på for eksempel 20 

s, er det tilnærmet 100 prosent sannsynlighet for at det avvikles minst ett og to kjøretøy.  

 

Figur 55 Trappetrinnsmetodikken 

I de fleste tilfellene ble det gjort relativt få registreringer for mer enn fire avviklede kjøretøy. De få 

registreringene som er gjort, vil derfor ha stor innvirkning på regresjonslinjen. Som et resultat av 

dette, er det kun registreringer til og med fire kjøretøy som er tatt hensyn til ved beregning av 

følgetid og kritisk tidsluke.  

tk 
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8. Resultater – Innsamling av data 
I dette kapittelet er det gitt en presentasjon av geometriske data, trafikkdata for både kjøretøy og 

fotgjengere, kølengder og valg av kritisk tidsluke og følgetid i de ulike rundkjøringene. 

8.1 Geometriske mål 
Geometriske mål på rundkjøringene i Trondheim er vist på figur 56 – figur 59. 

Lerkendal 

 

Figur 56 Geometriske mål Lerkendal 

 

Moholt 

 

Figur 57 Geometriske mål Moholt 

Nidarvoll/Sluppen 

 

Figur 58 Geometriske mål Nidarvoll 

Klett 

 

Figur 59 Geometriske mål Klett 
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8.2 Trafikktall og svingebevegelser
Trafikkmengder fordelt på tilfarter og svingebevegelser for lette kjøretøy er presentert i dette 

delkapitte

8.2.1 Lerkendal

Figur 60 Rundkjøringen på Lerkendal

På Lerkendal er trafikktall for Strindvegen nord juste

 A 

8.2 Trafikktall og svingebevegelser
Trafikkmengder fordelt på tilfarter og svingebevegelser for lette kjøretøy er presentert i dette 

kapittelet. Det er tatt hensyn til eventuelle justeringer på

8.2.1 Lerkendal 

Rundkjøringen på Lerkendal

På Lerkendal er trafikktall for Strindvegen nord juste

 

 D 

8.2 Trafikktall og svingebevegelser
Trafikkmengder fordelt på tilfarter og svingebevegelser for lette kjøretøy er presentert i dette 

let. Det er tatt hensyn til eventuelle justeringer på

Rundkjøringen på Lerkendal 

På Lerkendal er trafikktall for Strindvegen nord juste
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På Lerkendal er trafikktall for Strindvegen nord juste

 B 

 C 

8.2 Trafikktall og svingebevegelser 
Trafikkmengder fordelt på tilfarter og svingebevegelser for lette kjøretøy er presentert i dette 

let. Det er tatt hensyn til eventuelle justeringer på

 

A = Strindvegen sørvest

B = Torbjørn Bratts veg

C = Dybdahls veg

D = Strindvegen nord

På Lerkendal er trafikktall for Strindvegen nord justert for endringer i kølengde. 

 

 

I presentasjonen av trafikkdata er det tabellen og 

diagrammet som står til venstre eller høyre for 

hverandre som hører sammen.

Trafikkmengder fordelt på tilfarter og svingebevegelser for lette kjøretøy er presentert i dette 

let. Det er tatt hensyn til eventuelle justeringer på grann av endring i kølengde. 
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C = Dybdahls veg
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8.2.2 Moholt

Figur 61 Rundkjøringen på Moholt

På Moholt er trafikktall for Jonsvannsveien øst (høyre fe

Figur 61 

 

 

 

 

8.2.2 Moholt 

Rundkjøringen på Moholt

På Moholt er trafikktall for Jonsvannsveien øst (høyre fe

 viser hvordan hver av tilfartene betegnes.

 A 

Rundkjøringen på Moholt 

På Moholt er trafikktall for Jonsvannsveien øst (høyre fe

ordan hver av tilfartene betegnes.

 

 B 

På Moholt er trafikktall for Jonsvannsveien øst (høyre fe

ordan hver av tilfartene betegnes.

 

 C 

 D 

 

A = Jonsvannsveien vest

B = Ramper Omkjøringsvegen

C = Jonsvannsveien øst

D = Brøsetvegen

På Moholt er trafikktall for Jonsvannsveien øst (høyre felt) justert i henhold til endringer i kølengde.

ordan hver av tilfartene betegnes. 

 

A = Jonsvannsveien vest

B = Ramper Omkjøringsvegen

C = Jonsvannsveien øst

D = Brøsetvegen 

lt) justert i henhold til endringer i kølengde.

A = Jonsvannsveien vest 

B = Ramper Omkjøringsvegen

C = Jonsvannsveien øst 

 

lt) justert i henhold til endringer i kølengde.

B = Ramper Omkjøringsvegen 

lt) justert i henhold til endringer i kølengde.
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lt) justert i henhold til endringer i kølengde.  
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Moholt 24.03.10 

  

Periode Til [kjt] 
Sum 

A B C D 

07.30-07.45 0 38 43 4 85 

07.45-08.00 0 74 69 14 157 

08.00-08.15 0 46 87 16 149 

08.15-08.30 0 48 76 14 138 

Sum 0 206 275 48 529 

Periode Til [kjt] 
Sum 

A B C D 

07.30-07.45 47 0 16 16 79 

07.45-08.00 34 0 25 24 83 

08.00-08.15 32 0 30 13 75 

08.15-08.30 30 0 23 15 68 

Sum 143 0 94 68 305 

Periode Til [kjt] 
Sum 

A B C D 

07.30-07.45 166 98 0 97 361 

07.45-08.00 180 110 1 131 422 

08.00-08.15 121 88 0 62 271 

08.15-08.30 137 77 0 64 278 

Sum 604 373 1 353 1332 

Periode Til [kjt] 
Sum 

A B C D 

07.30-07.45 9 33 22 0 64 

07.45-08.00 8 35 20 0 63 

08.00-08.15 9 29 24 0 62 

08.15-08.30 10 23 17 0 50 

Sum 36 120 83 0 239 
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Moholt 07.04.10 

 

 

 

Periode Til [kjt] 
Sum 

A B C D 

07.30-07.45 0 56 39 11 106 

07.45-08.00 0 75 60 11 146 

08.00-08.15 0 52 70 8 130 

08.15-08.30 0 42 61 14 117 

Sum 0 225 230 44 499 

Periode Til [kjt] 
Sum 

A B C D 

07.30-07.45 166 95 1 83 345 

07.45-08.00 150 105 1 110 366 

08.00-08.15 135 80 1 81 297 

08.15-08.30 138 57 0 58 253 

Sum 589 337 3 332 1261 

Periode Til [kjt] 
Sum 

A B C D 

07.30-07.45 41 0 20 11 72 

07.45-08.00 50 0 29 16 95 

08.00-08.15 28 0 29 14 71 

08.15-08.30 35 0 23 11 69 

Sum 154 0 101 52 307 

Periode Til [kjt] 
Sum 

A B C D 

07.30-07.45 41 0 20 11 72 

07.45-08.00 50 0 29 16 95 

08.00-08.15 28 0 29 14 71 

08.15-08.30 35 0 23 11 69 

Sum 154 0 101 52 307 
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8.2.3 Nidarvoll 

 

Figur 62 Rundkjøringen på Nidarvoll 

A = Bratsbergvegen sør 

B = Bratsbergvegen nord 

C = Sluppenvegen 

På Nidarvoll er trafikktallene for Sluppenvegen justert i henhold til endring i kølengde for de to 

opptakene som er gjort på ettermiddagen og for Bratsbergvegen sør på morgenen, som beskrevet i 

Kap 7.2.2. Kølengdene på de to andre tilfartene er i starten og slutten av en tidsperiode så små at det 

har liten innvirkning på beregningene.  

Nidarvoll 09.03.10 
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Nidarvoll 22.03.10 

 

 

 

Periode Til [kjt] 
Sum 

A B C 

15.30-15.45 0 146 31 177 

15.45-16.00 0 151 20 171 

16.00-16.15 0 186 34 220 

16.15-16.30 0 150 24 174 

Sum 0 633 109 742 
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Sum 685 144 183 1012 
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Nidarvoll 23.03.10 
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8.3 Fotgjengere og syklister 
Fotgjenger og syklister er i likhet med kjøretøy registrert i perioder på 15 minutter. Både syklister 

som gikk av sykkelen og trillet den over gangfeltet og de som syklet over, er registrert som 

fotgjengere. Dette er gjort for å modellere den effekten også syklister i gangfelt har på 

trafikkavviklingen. Etter trafikkreglene har ikke kjøretøy vikeplikt for syklister som sykler over 

gangfeltet. Dette praktiseres derimot forskjellig rundt omkring. Enkelte kjøretøy velger å stoppe for 

syklister. Spesielt i rundkjøringen på Lerkendal er det mange syklister som ikke går av sykkelen. Dette 

gjelder særlig tilfartene Strindvegen nord og Strindvegen sørøst. 

8.3.1 Lerkendal 

 

Figur 63 Fotgjengere Lerkendal 

 

8.3.2 Moholt 
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8.3.3 Nidarvoll 
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8.4 Kølengder 
Registreringene av kølengder er presentert i tabell- og diagramform for de ulike rundkjøringene. 

 

8.4.1 Lerkendal 

I rundkjøringen på Lerkendal stod køen i noen perioder bakover på Strindvegen nord slik at det ikke 

var mulig å se enden på køen. Det ble derfor gjort en egen registrering av kølengdene i tilsvarende 

periode. Dette er ikke en ideell måte å gjøre det på da alle registreringer bør forgå på samme 

tidspunkt. På bakgrunn av ressursmessige begrensninger, ble denne måten å anslå kølengdene på 

vurdert som det beste alternativet.   

Lerkendal 08.04.10 

Tabell 27 og figur 66 viser de gjennomsnittlige kølengdene i perioder på 15 min. 

Tabell 27 Kølengder Lerkendal 08.07.10 

Klokkeslett 

Gjennomsnittlig kølengde [m] i 15min perioder 

Strindvegen sørvest Torbjørn Bratts veg Dybdahls veg Strindvegen nord 

15:30 - 15:45 8 7 19 118 

15:45 - 16:00 14 12 12 327 

16:00 - 16:15 21 12 39 56 

16:15 - 16:30 12 6 15 31 

Hele perioden 14 9 21 130 
 

 

Figur 66 Kølengder Lerkendal 08.07.10 
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8.4.2 Moholt 

I rundkjøringen på Moholt strakk køen på Jonsvannsveien øst seg i noen perioder over broen, 

gjennom rundkjøringen på andre siden av Omkjøringsvegen og videre bakover. For å kartlegge hvor 

stor andel av kjøretøyene i køen som tok av i den første rundkjøringen, og som derfor ikke 

etterspurte å avvikles i den aktuelle rundkjøringen, ble det gjort en egen registrering av dette i en 

periode på 10 min. Denne registreringen viste at om lag 20 % av kjøretøyene i Jonsvannsveien tar til 

venstre i rundkjøringen på andre siden av Omkjøringsvegen. Kølengdene som passerer denne 

rundkjøringen er derfor redusert i henhold til andelen kjøretøy som ikke skal avvikles i den aktuelle 

rundkjøringen.  

 

Moholt 24.03.10 

Tabell 28 og figur 67 viser gjennomsnittlige kølengder på tilfartene i rundkjøringen på Moholt 

24.03.10. Det er kølengdene på Jonsvannsveien øst, høyre felt, som er klart dominerende.  

Tabell 28 Kølengder Moholt 24.03.10 

Klokkeslett 

Gjennomsnittlig kølengde [m] i 15min perioder 

Jonsvannsveien 

vest 
Ramper Omkjøringsvegen 

Jonsvannsveien øst 
Brøsetvegen 

Venstre felt Høyre felt 

07:30 - 07:45 15 2 3 33 8 

07:46 - 08:00 27 1 4 438 9 

08:01 - 08:15 40 3 6 161 9 

08:16 - 08:30 13 1 1 12 5 
 

 

Figur 67 Kølengder Moholt 24.03.10 
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Moholt 07.04.10 

Tabell 29 og figur 68 viser gjennomsnittlige kølengder på tilfartene i rundkjøringen på Moholt 

07.04.10. 

Tabell 29 Kølengder Moholt 07.04.10 

Klokkeslett 

Gjennomsnittlig kølengde [m] i 15min perioder 

Jonsvannsveien 

vest 

Ramper 

Omkjøringsvegen 

Jonsvannsveien øst 

Brøsetvegen Venstre felt Høyre felt 

07:30 - 07:45 5 1 4 16 7 

07:46 - 08:00 17 0 1 42 9 

08:01 - 08:15 15 1 3 9 8 

08:16 - 08:30 3 2 1 10 4 
 

 

Figur 68 Kølengder Moholt 07.04.10 

 

8.4.3 Nidarvoll 

På de to ettermiddagsopptakene, 09.03.10 og 22.03.10, var det hovedsakelig kø på Sluppenvegen. På 

morgenopptaket 23.03.10, var det på Bratsbergvegen sør det bygget seg opp mest kø.  

Nidarvoll 09.03.10 

Tabell 30 og figur 69 viser gjennomsnittlige kølengder i perioder på 15 minutter for rundkjøringen på 

Nidarvoll 09.03.10. 

Tabell 30 Kølengder Nidarvoll 09.03.10 

Klokkeslett 

Gjennomsnittlig kølengde [m] i 15min perioder 

Sluppenvegen Bratsbergvegen sør Bratsbergvegen nord 

15:30 - 15:45 40 5 17 

15:45 - 16:00 35 9 3 

16:00 - 16:15 90 8 5 

16:15 - 16:30 229 4 1 
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Figur 69 Kølengder Nidarvoll 09.03.10 

 

Nidarvoll 22.03.10 

Tabell 31 og figur 70 viser gjennomsnittlige kølengder i perioder på 15 minutter for rundkjøringen på 

Nidarvoll 22.03.10. 

Tabell 31 Kølengder Nidarvoll 22.03.10 

Klokkeslett 

Gjennomsnittlig kølengde [m] i 15min perioder 

Sluppenvegen Bratsbergvegen sør Bratsbergvegen nord 

15:30 - 15:45 45 10 4 

15:46 - 16:00 32 6 2 

16:01 - 16:15 101 14 6 

16:16 - 16:30 167 9 6 
 

 

Figur 70 Kølengder Nidarvoll 22.03.10 
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Nidarvoll 23.03.10 

Tabell 32 og figur 71 viser gjennomsnittlige kølengder i perioder på 15 minutter for rundkjøringen på 

Nidarvoll 23.03.10. 

Tabell 32 Kølengder Nidarvoll 23.03.10 

Klokkeslett 

Gjennomsnittlig kølengde [m] i 15min perioder 

Sluppenvegen Bratsbergvegen sør Bratsbergvegen nord 

07:30 - 07:45 9 15 3 

07:46 - 08:00 24 16 16 

08:01 - 08:15 19 125 9 

08:16 - 08:30 5 9 4 
 

 

Figur 71 Kølengder Nidarvoll 23.03.10 
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8.5 Kritisk tidsluke og følgetider 
Tabell 33 viser en oversikt over beregnet følgetid og kritisk tidsluke for de ulike rundkjøringene. Det 

er gjort egne beregninger for hvert filmopptak. Detaljerte beregninger finnes i egne excelark (på 

vedlagt CD). 

Tabellen viser at registrerte verdier for følgetid ligger i området 2,38 – 3,00 sek, og at kritisk tidsluke 

varierer i området 3,05 – 3,82 sek. I SIDRA benyttes henholdsvis 2 og 4 sek for følgetid og kritisk 

tidsluke. Det kan tyde på at følgetiden er noe større, men at kritisk tidsluke er noe mindre basert på 

de registreringene som er gjort i denne oppgaven.  

Det kan virke som om hastighetsnivået til kjøretøyene i den forkjørsberettigede strømmen har en del 

å si for kjøretøyers krav til tidsluke. Det er registreringene som er gjort på kjøretøy i Sluppenvegen 

som har gitt størst krav til både følgetid og kritisk tidsluke. En mulig årsak til dette er at kjøretøy på 

Bratsbergvegen nord kommer inn mot rundkjøringen i relativt høy hastighet, noe som kan virke litt 

skremmende på kjøretøy som vurderer hvor stor luke de trenger. Selv om hastigheten inn mot 

rundkjøringen er relativt høy i Bratsbergvegen nord, bremser kjøretøyene opp når de kommer inn i 

rundkjøringen, og kjøretøy på Sluppenvegen kunne egentlig ha rukket å kjøre. I tillegg ankommer det 

kjøretøy i to felt fra Bratsbergvegen nord. 

Også rundkjøringen på Etterstad i Oslo har forholdsvis høy følgetid sammenlignet med de andre 

registreringene. Dette kan komme av det høye fartsnivået kjøretøyene på Strømsvegen øst holder 

inn mot rundkjøringen etter å ha kjørt av E6. Kjøretøyene på Ensjøvegen nord virker noe usikker på 

hvor stor luke de egentlig har, og i mange tilfeller hadde ett eller flere kjøretøy rukket å kjøre der de 

valgte å vente.  

Det samme gjelder for rundkjøringen på Klett i Trondheim. Kjøretøy fra Rv707 ligger forholdsvis høyt 

når det gjelder følgetid. Noe av grunnen til det kan være at kjøretøy på E6 fra Trondheim kommer i 

høy fart inn mot rundkjøringen. I tillegg har denne tilfarten nedoverbakke inn mot rundkjøringen, 

samt at det ankommer kjøretøy i to felt. Alt dette kan virke skremmende på kjøretøy på Rv707, noe 

som fører til høyere krav til tidsluke. Kjøretøy på E39 ligger noe lavere både når det gjelder krav til 

kritisk tidsluke og følgetid.  På grunn av rundkjøringens utforming, har kjøretøy i den 

forkjørsberettigede strømmen her langt lavere hastighet.  

Observasjoner gjort under filmopptakene kan også tyde på at valg av tidsluker er avhengig av sikten 

til kjøretøyene på den aktuelle tilfarten. I rundkjøringen på Moholt i Trondheim er det gjort 

registreringer av tidsluker på kjøretøy i høyre felt på Jonsvannsveien øst. Det kan imidlertid se ut som 

om kjøretøyene i venstre felt kan ha noe mindre krav til tidsluker i den sirkulerende trafikken. Dette 

kan komme av at kjøretøyene i venstre felt noen ganger reduserer sikten for kjøretøyene i høyre felt. 

Det var imidlertid ikke nok trafikk i venstre felt til å gjøre egne registreringer på krav til tidsluke. 

Tidspunktet for registreringen kan også ha en viss innvirkning på kjøretøyenes krav til tidsluker. 

Registreringene som ble gjort tidligst i vårsemesteret kan være påvirket av vinterforhold, selv om det 

var bart i kjørebanen. Dette kan være en medvirkende årsak til at kjøretøy i Sluppenvegen på 

Nidarvoll ligger i øvre sjiktet av krav til tidsluker. 
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Tabell 33 Registrerte kritiske tidsluker og følgetider 
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Figur 72 og figur 73 viser registrerte verdier for følgetid og kritisk tidsluke i diagramform. Hver av 

stolpene utgjør registreringer på en tilfart. 

 

Figur 72 Registrerte verdier for følgetid 

 

 

Figur 73 Registrerte verdier for kritisk tidsluke 

Når man skal komme med anbefalinger når det gjelder bruk av SIDRA INTERSECTION på norske 

forhold, kan det være interessant å sammenligne krav til tidsluker i ulike byer i Norge. Det er derfor 

gjort registreringer av krav til tidsluker for kjøretøy i Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger. Tabell 34 

viser gjennomsnittlige registrerte verdier for følgetid og kritisk tidsluke for de fire byene.  Det må her 

understrekes at datagrunnlaget er noe tynt, og da spesielt registreringene fra Oslo, Bergen og 

Stavanger. 
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Tabell 34 Gjennomsnittlig følgetid og kritisk tidsluke 

By Gj.snittlig følgetid 
[s] 

Gj.snittlig kritisk tidsluke 
[s] 

Trondheim 2,63 3,35 

Oslo 2,80 3,31 

Bergen 2,38 3,09 

Stavanger 2,50 3,13 

 

Tabellen over viser at kjøretøy i Bergen og Stavanger ligger noe lavere enn Oslo og Trondheim når 

det gjelder krav til tidsluker. I utgangspunktet skulle en kanskje tro at også Oslo skulle lagt på samme 

nivå som Bergen og Stavanger, eller lavere. Dette kan imidlertid skyldes den høye farten kjøretøy fra 

Strømsvegen øst ankommer rundkjøringen med, som beskrevet ovenfor. For å undersøke dette 

nærmere, bør det gjøres flere registreringer på et større utvalg rundkjøringer.  

I SIDRA beregnes følgetid og kritisk tidsluke på bakgrunn av rundkjøringens geometri (diameter på 

sentraløy, antall felt på tilfart og i sirkulasjonsarealet), forkjørsberettiget sirkulerende trafikk og 

forholder mellom trafikk på aktuell tilfart og trafikk i sirkulasjonsarealet. Dette er detaljert beskrevet i 

Kap. 3.2. For å kunne sammenligne krav til tidsluker i de ulike byene, hadde det derfor vært ideelt 

med registreringer på rundkjøringer med lik geometri og like trafikkmengder. I praksis kan dette 

være vanskelig å oppnå, men en god tilnærming kan være mulig. Resultatene ovenfor kan likevel 

være en indikasjon på hvilke verdier for følgetid og kritisk tidsluke som benyttes i praksis.  

Resultatene fra tabell 33 kan også benyttes til å vurdere forholdet mellom følgetid og kritisk tidsluke. 

Det typiske forholdet mellom følgetid og kritisk tidsluke regnes å være omkring 0,6 (Aakre, 2008). 

Registreringene ovenfor viser at forholdet mellom følgetid og kritisk tidsluke i rundkjøringer heller er 

nærmere 0,8. Dersom en sammenligner krav til tidsluker i rundkjøringer med tradisjonelle T- og X-

kryss, vil kravene være noe lavere i rundkjøringer. Fysiske begrensninger vil sette en grense for hvor 

lav følgetiden kan være, og det er derfor naturlig at forholdet mellom følgetid og kritisk tidsluke 

nærmer seg 0,8. 
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9. Mo
Da det har vært begrenset med tid og ressurser i arbeidet med denne oppgaven, er det kun 

rundkjøringene på Lerkendal, Moholt og Nidarvoll i Trondheim som modelleres i SIDRA 

INTERSECTION. En medvirkende årsak

registreringer fra de andre rundkjøringene til å kunne modellere dem.

9.1 Utforming
De tre rundkjøringene modelleres i SIDRA INTERSECTION ved å legge inn informasjon knyttet til 

utforming, geometri, trafi

rundkjøringene som modelleres i SIDRA

Tabell 35 Modellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION

Flyfoto 

Lerkendal

Moholt 

9. Modellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION
Da det har vært begrenset med tid og ressurser i arbeidet med denne oppgaven, er det kun 

rundkjøringene på Lerkendal, Moholt og Nidarvoll i Trondheim som modelleres i SIDRA 

INTERSECTION. En medvirkende årsak

registreringer fra de andre rundkjøringene til å kunne modellere dem.

Utforming 
De tre rundkjøringene modelleres i SIDRA INTERSECTION ved å legge inn informasjon knyttet til 

utforming, geometri, trafi

rundkjøringene som modelleres i SIDRA

Modellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION

Lerkendal 

dellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION
Da det har vært begrenset med tid og ressurser i arbeidet med denne oppgaven, er det kun 

rundkjøringene på Lerkendal, Moholt og Nidarvoll i Trondheim som modelleres i SIDRA 

INTERSECTION. En medvirkende årsak

registreringer fra de andre rundkjøringene til å kunne modellere dem.

 
De tre rundkjøringene modelleres i SIDRA INTERSECTION ved å legge inn informasjon knyttet til 

utforming, geometri, trafikkdata og trafikkvariasjoner. 

rundkjøringene som modelleres i SIDRA

Modellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION

dellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION
Da det har vært begrenset med tid og ressurser i arbeidet med denne oppgaven, er det kun 

rundkjøringene på Lerkendal, Moholt og Nidarvoll i Trondheim som modelleres i SIDRA 

INTERSECTION. En medvirkende årsak til dette er utfordringen med å skaffe nok data og 

registreringer fra de andre rundkjøringene til å kunne modellere dem.

De tre rundkjøringene modelleres i SIDRA INTERSECTION ved å legge inn informasjon knyttet til 

kkdata og trafikkvariasjoner. 

rundkjøringene som modelleres i SIDRA blir. 

Modellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION

dellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION
Da det har vært begrenset med tid og ressurser i arbeidet med denne oppgaven, er det kun 

rundkjøringene på Lerkendal, Moholt og Nidarvoll i Trondheim som modelleres i SIDRA 

til dette er utfordringen med å skaffe nok data og 

registreringer fra de andre rundkjøringene til å kunne modellere dem.

De tre rundkjøringene modelleres i SIDRA INTERSECTION ved å legge inn informasjon knyttet til 

kkdata og trafikkvariasjoner. Tabell 

 

Modellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION 

Layout i SIDRA INTERSECTION

 

 

dellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION
Da det har vært begrenset med tid og ressurser i arbeidet med denne oppgaven, er det kun 

rundkjøringene på Lerkendal, Moholt og Nidarvoll i Trondheim som modelleres i SIDRA 

til dette er utfordringen med å skaffe nok data og 

registreringer fra de andre rundkjøringene til å kunne modellere dem.

De tre rundkjøringene modelleres i SIDRA INTERSECTION ved å legge inn informasjon knyttet til 

Tabell 35 viser hvordan 

Layout i SIDRA INTERSECTION

dellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION
Da det har vært begrenset med tid og ressurser i arbeidet med denne oppgaven, er det kun 

rundkjøringene på Lerkendal, Moholt og Nidarvoll i Trondheim som modelleres i SIDRA 

til dette er utfordringen med å skaffe nok data og 

registreringer fra de andre rundkjøringene til å kunne modellere dem. 

De tre rundkjøringene modelleres i SIDRA INTERSECTION ved å legge inn informasjon knyttet til 

viser hvordan utformingen

Layout i SIDRA INTERSECTION

dellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION
Da det har vært begrenset med tid og ressurser i arbeidet med denne oppgaven, er det kun 

rundkjøringene på Lerkendal, Moholt og Nidarvoll i Trondheim som modelleres i SIDRA 

til dette er utfordringen med å skaffe nok data og 

De tre rundkjøringene modelleres i SIDRA INTERSECTION ved å legge inn informasjon knyttet til 

utformingen til de tre 

Layout i SIDRA INTERSECTION 
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dellering av rundkjøringene i SIDRA INTERSECTION 

De tre rundkjøringene modelleres i SIDRA INTERSECTION ved å legge inn informasjon knyttet til 

til de tre 
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Nidarvoll/Sluppen 

  
 

9.2 Tallgrunnlag for modellering  
Når trafikkavviklingen i de tre rundkjøringene skal modelleres, må en ta hensyn til trafikkvariasjoner 

over perioden. Dette modelleres ved bruk av den såkalte Peak Flow Factor. Det teoretiske grunnlaget 

for denne faktoren er beskrevet i Kap. 3.5.  

 

9.2.1 Peak Flow Period og Peak Flow Factor for de ulike modelleringene 

Beregningene av Peak Flow Factor er gjort i excelark (vedlagt på CD) for alle filmopptakene som 

benyttes i modelleringen. Det er her vist et eksempel fra rundkjøringen på Nidarvoll 09.03.10. 

Trafikktall på Sluppenvegen (tilfart C på figur 62) må justeres på bakgrunn av endringer i kølengde.   

Tabell 36 Trafikktall Sluppenvegen 09.03.10 

Periode, 
k 

  Antall avviklede kjøretøy SP�»  SßP�»  
 A B C 

1 

Lette kjt 43 86 0 129 

206 Tunge kjt 0 2 0 2 

Sum 43 88 0 131 

2 

Lette kjt 51 100 0 151 

131 Tunge kjt 0 0 0 0 

Sum 51 100 0 151 

3 

Lette kjt 36 90 0 126 

156 Tunge kjt 0 3 0 3 

Sum 36 93 0 129 

4 

Lette kjt 68 88 0 156 

127 Tunge kjt 0 4 0 4 

Sum 68 92 0 160 

 

� ®¯"Ë
y

Ëá¹
 � ®×¯"Ë

y

Ëá¹
 

571 kjt/t 620 kjt/t 
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Ut fra tabellen over kan det se ut som om det er avviklet 49 ekstra kjøretøy etter at trafikktallene på 

Sluppenvegen er justert for endring i kølengder. I de fem andre modelleringene er det et avvik på 

mellom 0 og 15 kjøretøy. Disse forskjellene kan knyttes til usikkerhetene ved registreringene og 

omgjøring av kølengder fra meter til antall kjøretøy. 

Lengden av topperioden bestemmes på bakgrunn av total trafikk i krysset i de ulike periodene. Figur 

74 viser trafikktall for rundkjøringen, både før og etter justering i forhold til kølengder. Lengden av 

topperioden settes til 15 min.  

 

Figur 74 Totalt antall kjøretøy i perioder på 15 min 

 
PFF for de to svingebevegelsene på Sluppenvegen er presentert i tabell 37. 

Tabell 37 PFF for svingebevegelsene på Sluppenvegen 

 ®×¯"Ë [Ë"%] ®Ü¯" [Ë"%] ®×¯",ÉÊ°[Ë"%
% ] PFF 

k i 
j j j j 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

C 

138 68 

405 214 552 272 0,73 0,79 
2 81 49 

3 112 43 

4 73 54 

 

Sâê� = i�qëìë�ì���ìíq
: j ∙ 4 = 405()�/�  

®×î�,ÉÊ° = 138 ∙ 4 = 552()�/�  

 →      ©ªªê� = Åâïð
®×îð,ÉÊ° = :6p

pp� = 0,73  

PFF for svingebevegelsen fra Sluppenvegen mot høyre er altså 73 %.  
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Betegnelsen på svingebevegelsen i de ulike rundkjøringene er markert på figur 75 til figur 77. 

Lerkendal 

 
Figur 75 Svingebevegelser Lerkendal 

Nidarvoll  

 
Figur 76 Svingebevegelser Nidarvoll 

 
Moholt 

 
Figur 77 Svingebevegelser Moholt 

 

I tabell 38 er det satt opp en oversikt over hvilke lengder på topperioder og hvilke verdier for Peak 

Flow Factor som er benyttet for trafikken på de ulike svingebevegelsene. 
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Tabell 38 PFF for alle svingebevegelser 
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9.2.2 Verdier i SIDRA INTERSECTION 

I Kap. 9.3 er registrerte verdier i felt sammenlignet med beregnede verdier i SIDRA. Det er modellen 

Norge som er benyttet. Denne er kort beskrevet i vedlegg 3. Parametre tilknyttet utforming og 

geometri er definert for hver enkelt rundkjøring, og er presentert i Kap. 8. I tabell 39 gis en oversikt 

over de forutsetninger og verdier som ligger inne i modellen ved sammenligningene, og som 

benyttes som utgangspunkt før en eventuell kalibrering. I vedlegg 4 finnes en beskrivelse av alle 

parametre som benyttes i modellen.  

Tabell 39 Forutsetninger i SIDRA ved modellering 

Input-vindu Parameter Verdi 

Approaches & Lanes Extra Bunching 0 % 

Grade 0 % 

Basic Saturation Flow 1950 kjt/t 

Capacity Adjustment 0 % 

Roundabout Data Environment Factor 1,10 

 Entry/Circulating Flow Adjustment Medium 

Volumes Vehicle Occupancy 1,2 pers/kjt 

 Flow Scale  100 % 

 Growth Rate 2,0 %/år 

Movement Data Queue Space (LV) 7,0 m 

 Queue Space (HV) 13,0 m 

 Vehicle Length (LV) 4,5 m 

 Vehicle Length (HV) 10,0 m 

 HVE (Gap Acceptance) 2,0 

Gap-Acceptance Data Critical Gap 4,0 sek 

 Follow-up Headway 2,0 sek 

 Minimum Departures 2,5 kjt/min 

 Exiting Flow Effect 0 % 

Pedestrians Peak Flow Factor 95 % 

 Flow Scale 100 % 

 Growth Rate 2,0 %/år 

 Approach Travel Distance 10,0 m 

 Downstream Distance 10,0 m 

 Walking Speed (Average) 1,2 m/s 

 Queue Space 1,0 m 
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9.3 Resultater sammenlignet med registrerte data 
I tabell 41, 43 og 45 er det satt opp en oversikt over registrerte verdier av gjennomsnittlig kølengde 

(m) og gjennomsnittlig forsinkelse (sek/kjt). Disse er sammenlignet med resultatene man får ut når 

rundkjøringene modelleres i SIDRA. 

9.3.1 Sammenligning 

Gjennomsnittlig kølengde beregnet med SIDRA er tatt fra tabellen Lane Queue Percentiles under 

Output → Detailed Output. Det er verdien for 50 % persentilen som er benyttet. Disse verdiene 

tilsvarer nødvendigvis ikke gjennomsnittlig kølengde, men den verdien som kølengdene faller 

innunder 50 % av tiden. Det er derfor lagt størst vekt på sammenligning av gjennomsnittlig 

forsinkelse i den videre kalibreringsprosessen. Verdi for gjennomsnittlig forsinkelse beregnet av 

modellen er tatt fra tabellen Lane Delays, også under Output → Detailed Output. Fordi det kun er 

den trafikkavhengige forsinkelsen som er registrert i felt, er det den total forsinkelse uten geometrisk 

forsinkelse, Stop-line Delay, som benyttes i sammenligningen.  

Lerkendal 

Tabell 41 viser registrerte og modellerte verdier for rundkjøringen på Lerkendal. Oversikt over 

benevnelsen til de ulike tilfartene er gitt i tabell 40. Figur 78 illustrerer hvilke felt resultatene gjelder 

for. 

Tabell 40 Tilfartene i rundkjøringen på Lerkendal 

Tilfart Navn 

A Strindvegen sørvest 

B Torbjørn Bratts veg 

C Dybdahls veg 

D Strindvegen nord 
 

 
Figur 78 Illustrasjon av resultater 

 
Tabell 41 Modellering av rundkjøringen på Lerkendal 

Rundkjøring Parameter Tilfart Svinge-
bevegelser 

Registrert i 
felt 

Beregnet i 
SIDRA 

Lerkendal 
08.04.10 

Gjennomsnittlig 
kølengde  
[m] 

A 1 
14 

8,2 

2, 3 23,0 

B 1 
19 

6,8 

2, 3 15,8 

C 1 
21 

6,9 

2, 3 73,4 

D 1, 2 
130 

12,4 

2, 3 57,9 

Gjennomsnittlig 
forsinkelse 
[sek/kjt] 
 

A 
1 

8 
3,7 

2, 3 6,8 

B 
1 

8 
6,5 

2, 3 7,5 

C 
1 

19 
31,8 

2, 3 51,5 

D 1, 2 
70 

6,6 

2, 3 29,5 

1 

2 og 3 

Svingebevegelse: 
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I rundkjøringen på Lerkendal stemmer registrert og beregnet forsinkelse i Strindvegen sørvest (tilfart 

A) og Torbjørn Bratts veg (tilfart B) relativt bra overens. I Dybdahls veg (tilfart C) er registrert 

forsinkelse noe mindre enn modellert. SIDRA beregner dermed at trafikkavviklingen er dårligere enn 

den er registrert. Dette kan kanskje skyldes at kjøretøy i den sirkulerende trafikken kommer i lav fart i 

sirkulasjonsarealet, slik at avviklingen er mer effektiv enn det SIDRA modellerer. I tillegg fører 

tilbakeblokkering fra fotgjengerfeltet i Strindvegen nord i noen tilfeller til at kjøretøyene på Dybdahls 

veg og den sirkulerende trafikken fletter. Dette gjør at kjøretøy på Dybdahls veg får større prioritet 

enn om man skulle fulgt normale trafikkregler slik SIDRA gjør. 

Både på Dybdahls veg og Jonsvannsveien nord har svingebevegelse 2 og 3, altså rett frem og til 

høyre, større forsinkelse enn venstresvingebevegelsen (svingebevegelse nr. 1). I rundkjøringen på 

Lerkendal er det forholdsvis mye fotgjengere både på Strindvegen nord og Strindvegen sør. Dette kan 

være årsaken til den store forskjellen i forsinkelse på de nevnte svingebevegelsene.  

I Strindvegen nord (tilfart D) er det registrert større forsinkelser enn det SIDRA modellerer. 

Registreringene av kølengder på denne tilfarten er imidlertid noe usikre i og med at køen i store 

perioder strekker seg tilbake og gjennom neste kryss ved Perleporten. En del ganger i løpet av 

analyseperioden førte fotgjengere på Strindvegen sørvest til tilbakeblokkering i rundkjøringen, noe 

som påvirket avviklingen fra Strindvegen nord. I noen tilfeller oppstod det flettesituasjoner. Det er 

også mulig at SIDRA modellerer fotgjengeres effekt på kapasiteten ut av rundkjøringen som mindre 

enn den faktisk er. SIDRA beregner kapasitet på utfarten på bakgrunn av metningsvolum og andelen 

av tiden hvor gangfeltet er ledig og kjøretøy kan passere. Dette er igjen avhengig av antall 

fotgjengere og lengden av konfliktsonen mellom kjøretøy og fotgjenger. En mangel i SIDRA er at en 

ikke kan definere avstanden fra rundkjøringen til gangfeltet. Dette vil ha stor betydning for 

sannsynligheten for tilbakeblokkering i rundkjøringen, og igjen for kapasitets- og avviklingsforhold i 

rundkjøringen. 

 

Moholt 

 Tabell 43 viser registrerte og beregnede verdier for rundkjøringen på Moholt. Oversikt over 

benevnelsen til de ulike tilfartene er gitt i tabell 42. 

Tabell 42 Tilfartene i rundkjøringen på Moholt 

Tilfart Navn 

A Jonsvannsveien vest 

B Ramper Omkjøringsvegen 

C Jonsvannsveien øst 

D Brøsetvegen 

 

  



109 
 

Tabell 43 Modellering av rundkjøringen på Moholt 

Rundkjøring Parameter Tilfart Svinge-
bevegelser 

Registrert i 
felt 

Beregnet i 
SIDRA 

Moholt 
24.03.10 

Gjennomsnittlig 
kølengde  
[m] 

A 1 
24 

2,8 

2, 3 88,9 

B 1, 2, 3 2 9,7 

C, venstre 2 3 23,5 

C, høyre 3, 4 158 321,0 

D 1 
8 

7,1 

2, 3 8,5 

Gjennomsnittlig 
forsinkelse 
[sek/kjt] 
 

A 
1 

22 
10,3 

2, 3 52,6 

B 1, 2, 3 3 3,8 

C, venstre 2 5 10,6 

C, høyre 3, 4 83 138,8 

D 1 
15 

21,0 

2, 3 9,8 

Moholt 
07.04.10 

Gjennomsnittlig 
kølengde  
[m] 

A 1 
10 

2,4 

2, 3 61,1 

B 1, 2, 3 1 8,5 

C, venstre 2 2 18,4 

C, høyre 3, 4 19 296,6 

D 1 
7 

8,2 

2, 3 10,2 

Gjennomsnittlig 
forsinkelse 
[sek/kjt] 
 

A 
1 

9 
9,7 

2, 3 33,9 

B 1, 2, 3 2 3,2 

C, venstre 2 2 7,5 

C, høyre 3, 4 14 121,8 

D 1 
13 

24,8 

2, 3 11,5 

 
I rundkjøringen på Moholt stemmer registrerte og beregnede verdier for Ramper Omkjøringsvegen 

(tilfart B) og Brøsetvegen (tilfart D) relativt godt overens. Det er generelt en tendens at SIDRA 

modellerer noe høyere forsinkelse enn det som er registrert. De største forskjellene er å finne for 

Jonsvannsveien øst (tilfart C), høyre felt.  Registreringene av kølengder i dette kjørefeltet er 

imidlertid noe usikre da køen i lengre perioder strekker seg bakover og gjennom rundkjøringen på 

andre siden av Omkjøringsvegen og videre bakover. Dette gjelder spesielt for registreringene gjort 

24.03.10.  

 

Nidarvoll 

Tabell 45 viser registrerte og modellerte verdier for rundkjøringen på Nidarvoll. Oversikt over 

benevnelsen til de ulike tilfartene er gitt i tabell 44. 
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Tabell 44 Tilfartene i rundkjøringen på Nidarvoll 

Tilfart Navn 

A Bratsbergvegen sør 

B Bratsbergvegen nord 

C Sluppenvegen 

 

Tabell 45 Modellering av rundkjøringen på Nidarvoll 

Rundkjøring Parameter Tilfart Svinge-
bevegelser 

Registrert i 
felt 

Beregnet i 
SIDRA 

Nidarvoll 
09.03.10 

 

Gjennomsnittlig 
kølengde 
[m] 

A 1, 2 7 7,0 

2 64,0 

B 1, 2 7 37,5 

3 7,7 

C 1, 2 98 360,2 

2 13,1 

Gjennomsnittlig 
forsinkelse 
[sek/kjt] 
 

A 1 5 12,4 

2 25,5 

B 1, 2 3 2,5 

3 2,6 

C 1, 2 89 12,4 

2 25,5 

Nidarvoll 
22.03.10 

 

Gjennomsnittlig 
kølengde 
[m] 

A 1, 2 9 7,0 

2 82,8 

B 1, 2 5 39,2 

3 6,2 

C 1, 2 5 39,2 

2 6,2 

Gjennomsnittlig 
forsinkelse 
[sek/kjt] 
 

A 1, 2 6 11,4 

2 37,1 

B 1, 2 2 2,9 

3 2,7 

C 1, 2 79 359,0 

2 20,9 

Nidarvoll 
23.03.10 

 

Gjennomsnittlig 
kølengde 
[m] 

A 1, 2 41 7,0 

2 363,5 

B 1, 2 8 47,2 

3 13,7 

C 1 14 41,0 

2 13,1 

Gjennomsnittlig 
forsinkelse 
[sek/kjt] 
 

A 1, 2 22 11,1 

2 209,9 

B 1, 2 4 7,8 

3 3,2 

C 1 15 40,7 

2 26,1 
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I rundkjøringen på Nidarvoll er det også en tendens at SIDRA beregner en større forsinkelse enn det 

som er registrert. For Bratsbergvegen nord stemmer registrerte og beregnede verdier relativt godt 

overens. På de to første registreringene som er foretatt i ettermiddagsrushet, gir modellen en langt 

større forsinkelse for kjøretøy på Sluppenvegen enn den som er registrert. Dette gjelder spesielt 

registreringene gjort 09.03.10. Tilfarten har her en modellert gjennomsnittlig forsinkelse på rundt 

400 s/kjt, noe som tilsvarer nesten 7 min/kjt. Dette virker noe i overkant i forhold til forventinger ut 

ifra observasjonene som ble gjort under opptaket. Registreringer av kølengder i rundkjøringen på 

Nidarvoll ble gjort fra taket på Trondheim Energi, med god oversikt over Sluppenvegen. Det vil likevel 

være en usikkerhet knyttet til disse registreringene. Det er flere forhold som kan medvirke til den 

relativt store forsinkelsen som modellen gir ut, blant annet den store blokkeringseffekten 

høyresvingefeltet medfører. I tillegg er verdiene for Peak Flow Factor såpass stor at trafikken som 

benyttes i modellen blir relativt stor. På bakgrunn av dette er det gjort et par forsøk med å modellere 

Sluppenvegen på andre måter, se Kap 9.3.2. 

Den siste registreringen er foretatt i morgenrushet. Det er da størst forskjell mellom registrert og 

modellert verdi for forsinkelse for Bratsbergvegen sør. I store perioder stod køen bakover og 

gjennom neste rundkjøring. Dette kan ha gjort registreringene av kølengder noe usikre.  På 

Bratsbergvegen sør glir køen inn mot rundkjøringen i en viss hastighet, og i noen perioder kan det 

nesten se ut som om det ikke står kø inn mot rundkjøringen selv om det er kø videre bakover. Dette 

kan ha bidratt til at registrerte kølengder har blitt noe kortere enn reelle kølengder.  

Dersom en sammenligner resultatene i tabell 45 med tidslukeregistreringene presentert i Kap. 8.5, 

ser en at kjøretøy på Bratsbergvegen sør har noe lavere krav til kritisk tidsluke og følgetid 

sammenlignet med registreringer på kjøretøy i Sluppenvegen. Den forkjørsberettigede strømmen i 

sirkulasjonsarealet som Bratsbergvegen sør må vike for, kommer i relativt lav fart. I tillegg kommer 

køen på Bratsbergvegen sør glidende med en viss hastighet inn mot rundkjøringen, noe som gjør det 

enklere å utnytte kortere luker. Dette kan være medvirkende årsaker til at SIDRA beregner større 

forsinkelser enn det som er registrert i felt. 
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Usikkerheter 

Det vil som regel være usikkerheter knyttet til registreringsarbeider. I tillegg til unøyaktigheter ved 

bestemmelse av kølengdene, vil omgjøringen av kølengdene fra meter til antall kjøretøy ha 

betydning.  For det første vet en ikke nøyaktig hvor stor andel av kjøretøyene i køen som er tunge 

kjøretøy. I tillegg har kjøretøyene ulik lengder og opptar ulik plass i køen. I følge SIDRA opptar et 

tungt kjøretøy i en kø gjennomsnittlig 13 meter. På bakgrunn av observasjoner gjort under 

registreringen kan nok dette virke litt lite. Definisjonen på hva som skal betegnes som et tungt 

kjøretøy er i følge Statens vegvesen kjøretøy med lengde større enn 5,6 m (SVV, 2009). Under 

registreringen ble det gjort en skjønnsmessig vurdering av hvilke kjøretøy som skulle registreres som 

tunge. Dette kan ha hatt noe påvirkning på fordelingen av lette og tunge kjøretøy.  

Standardverdiene på 7 og 13 m for henholdsvis lette og tunge kjøretøy i kø er ikke nødvendigvis 

korrekte for alle forhold. Gjennomsnittlig lengde av et lett kjøretøy på 4,5 m vil nok være noe lunde 

sikkert, men den resterende avstanden mellom to kjøretøy kan variere, og da særlig med hastigheten 

til kjøretøyene i køen. Dersom køen er i bevegelse, vil kjøretøy nødvendigvis holde større avstand 

enn om køen står stille. Figur 79 illustrerer kjøretøy som står i kø inn mot en rundkjøring. ½�ô� er den 

totale lengden kjøretøyet opptar i køen, mens ½»��  er lengden av kjøretøyet og ½T er resterende 

avstand mellom kjøretøyene i kø. 

 

Figur 79 Kjøretøy i kø 

I tillegg kan definisjonen av hvilke kjøretøy som faktisk utgjør en del av køen tilføre noe usikkerhet til 

registreringene. Disse usikkerhetene har medført at trafikktallene før og etter justering på grunn av 

kølengder har avveket noe. Dette blir feil så lenge det ikke er kø ved verken start eller slutt av 

perioden.  
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9.3.2 Alternative måter å modellere Sluppenvegen på 

Som beskrevet tidligere i rapporten, er det ikke nødvendigvis slik at det er best å modellere en tilfart 

akkurat slik den er utformet med oppmerking osv. For å undersøke om det er andre måter i SIDRA 

som er bedre egnet for å modellere trafikken på Sluppenvegen på, er det gjort modelleringer med 

ulike utforminger. I tabell 46 er det tatt utgangspunkt i opptaket gjort 22.03.10.  

Tabell 46 Gjennomsnittlig forsinkelse med alternative modelleringsmåter, Nidarvoll 22.03.10 

Modellering 
nr. 

Modelleringsmåte 

Gjennomsnittlig forsinkelse [s] 
Sluppenvegen 

Felt 1 Felt 2 Tilfart 

0 
Registrert i felt 
 

- - 79 

1 

 

359,0 20,9  

2 

 

20,9 359,3  

3 

 

219,1 59,2  
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4 

 

219,1 59,2  

5 

 

680,6 -  

6 

 

219,1 43,5  

7 

 

219,1 59,2  
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Av de alternative modelleringene nevnt ovenfor, er det nr. 3, 4 og 7 med to felt inn mot 

rundkjøringen som er nærmest den registrerte forsinkelsen. I tilfeller med blokkering på grunn av et 

kort svingefelt, er dette måten å modellere på dersom man ønsker å undersøke effekten på 

avviklingen i det nærliggende feltet. I dette tilfellet er det ikke merket opp et eget høyresvingefelt, 

men på grunn av breddeutvidelsen inn mot rundkjøringen utnytter kjøretøyene som skal til høyre 

den ekstra bredden til å stå to kjøretøy i bredden fremme ved vikepliktslinjen. Ved å modellere 

tilfarten med to hele felt, vil nok imidlertid kapasiteten økes noe da det hele tiden vil være to 

kjøretøy fremme ved vikepliktslinjen.  

Dersom en sammenligner modellering nr. 3 og 4 med nr. 7, ser en at en lengde på 100 m for 

høyresvingefeltet gir lik avviklingskvalitet sammenlignet med et høyresvingefelt med full lengde. Hvis 

dette feltet reduseres til 30 m (modellering nr. 6), vil gjennomsnittlig forsinkelse reduseres noe. 

Dette kommer av at færre kjøretøy får plass i feltet, slik at kjøretøy overføres til nabofeltet. 

Sammenlignet med modellering nr. 1 kan en se at en ytterligere reduksjon av denne feltlengden vil gi 

større reduksjon i forsinkelse for høyresvingefeltet, mens det andre feltet får en økning i forsinkelse. 

I modellering nr. 4 er det gjort forsøk med å sette inn et filterfelt (slip-lane) på Bratsbergvegen nord 

for å undersøke effekten av at kjøretøy som skal til Sluppenvegen ikke trenger å kjøre inn i 

rundkjøringen. Ut i fra resultatene i tabell 46 har ikke dette noe effekt i del hele tatt. Dette kommer 

nok av at parameteren Exiting Flow (beskrevet i Kap. 3.4.4) er satt til 0 %.  

Fordi det ikke er et eget oppmerket høyresvingefelt på Sluppenvegen, kunne det tenkes at tilfarten 

skulle modelleres med ett felt hele vegen inn not rundkjøringen (modellering nr. 5). Det er imidlertid 

ikke slik avviklingen fungerer i virkeligheten. I tillegg blir avviklingskvaliteten langt dårligere i dette 

tilfellet.  

Det kan virke som om det er flere årsaker til at modellen gir en relativt stor forsinkelsen i 

Sluppenvegen. I tillegg til måten tilfarten er modellert på, kan bruken av Peak Flow Factor ha ført til 

at SIDRA modellerer en dårligere avviklingskvalitet enn reelt. Effekten av denne faktoren er diskutert 

i Kap. 9.3.3. Det er her vist at en kan modellere et kryss på andre måter enn nøyaktig slik krysset ser 

ut. Det er likevel modellering nr. 1 som er benyttet videre i denne oppgaven. 

 

9.3.3 Effekten av Peak Flow Factor 

Det kan være interessant å undersøke hvilken effekt en endring i Peak Flow Factor har på 

avviklingskvaliteten. Faktoren for svingebevegelsene på Sluppenvegen ligger i underkant av 80 % for 

de to filmopptakene gjort i ettermiddagsrushet på Nidarvoll.  Dette medfører at trafikkmengdene 

som SIDRA benytter i analysene blir relativt høye sammenlignet med gjennomsnittstrafikken i 

perioden, og trafikkvolumene nærmer seg kapasitetsgrensen. Avviklingsparametre som kø og 

forsinkelse er i stor grad avhengig av volumet når volumet nærmer seg kapasitetsgrensen (Aakre, 

2010b). En endring av faktoren til 90 % for alle svingebevegelser på Sluppenvegen ved modellering 

nr. 3, vil for eksempel redusere gjennomsnittlig kjøretøyforsinkelse fra 174 s til 115 s (inklusiv 

geometrisk forsinkelse). 

En reduksjon av Peak Flow Factor medfører en økning i modellerte trafikkmengder på den aktuelle 

trafikkstrømmen. Når en i tillegg får økte trafikkmengder på konflikterende strømmer, reduseres 
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kapasiteten på grunn av færre perioder med tidsluker større enn kritisk tidsluke. Større volum og 

mindre kapasitet har stor virkning på belastningsgrad og videre på kø og forsinkelse (Aakre, 2010b). 

For å tydeliggjøre hvilken effekt Peak Flow Factor (PFF) har på forsinkelsen, er det gjort modelleringer 

med ulike verdier av faktoren for modellering nr. 1 (se tabell 47). For enkelhets skyld er det benyttet 

samme faktor for hele krysset. Forsinkelsen som er benyttet her er forsinkelse inkludert geometrisk 

forsinkelse, da en kan lese denne forsinkelsen for tilfarten ut av tabellen Lane Summary under 

Output. 

Tabell 47 Effekt av endring av PFF på gjennomsnittlig forsinkelse 

Peak Flow Factor 
(PFF) 

Gjennomsnittlig forsinkelse [s/kjt] Sluppenvegen 

Felt 1 Felt 2 Tilfart 

0,75 830,9 31,6 733,3 

0,80 574,3 28,8 493,8 

0,85 341,1 26,9 283,3 

0,90 139,7 20,3 106,3 

0,95 58,0 22,4 46,3 

1,00 36,8 28,7 34,1 

 

Resultater fra tabell 47 viser at valg av PFF har stor betydning for avviklingskvaliteten i Sluppenvegen. 

I figur 80 er PFF og gjennomsnittlig forsinkelse fra tabellen over plottet mot hverandre. Kurven viser 

at en liten endring i PFF kan gi store utslag i gjennomsnittlig forsinkelse. 

 

Figur 80 PFF vs. gjennomsnittlig forsinkelse 

Som nevnt tidligere i rapporten, er registreringene av trafikkdata som ligger til grunn for beregning 

av PFF gjort i perioder på 15 min. Dette medfører usikkerheter knyttet til varigheten på Peak Flow 

Period (topperioden) og til bestemmelse av Peak Flow Factor. Dersom registreringene hadde vært 

gjort med en tidsoppløsning på 5 min, ville det vært enklere å bestemme en PFF med større 

nøyaktighet. På grunn av begrensninger på tid, ble det ikke gjort nye registreringer for hvert 5. min.   
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Fordi PFF er beregnet for hver enkelt trafikkstrøm, kan de modellerte verdiene for forsinkelse være 

noe overdrevet. Det er på bakgrunn av dette gjort en modellering av Nidarvoll 22.03.10 der PFF for 

alle svingebevegelsene er økt med henholdsvis 5 og 10 %. Verdien for PFF beregnet på bakgrunn av 

registreringene er da multiplisert med henholdsvis 1,05 og 1,10. En økning i faktoren vil nedjustere 

effekten PFF har på resultatene. De justerte verdiene for faktoren er presentert i tabell 48. I tabell 49 

er det satt opp en oversikt over hvilke trafikkmengder SIDRA benytter i modelleringen på hver av 

svingebevegelsene for de ulike tilfellene. Her er også de registrerte verdiene i felt satt opp slik at 

verdiene lettere kan sammenlignes. I tabell 50 er gjennomsnittlig forsinkelse (eksklusiv geometrisk 

forsinkelse) presentert. Verdiene som er satt opp under ”Utgangspunkt” er verdier SIDRA gir før det 

er foretatt en økning av PFF.    

 

Tabell 48 Økte verdier for PFF, Nidarvoll 22.03.10 

Rundkjøring Tilfart 
Svinge-

bevegelser 

PFF [%] 

Utgangspunkt Økning 5 % Økning 10 % 

Nidarvoll 
22.03.10 

A 
1 81,6 85,7 89,8 

2 85,4 89,7 93,9 

B 

1 70,2 73,7 77,2 

2 92,4 97,0 100,0 

3 92,2 96,8 100,0 

C 1 78,5 82,4 86,4 

2 76,8 80,6 84,5 

 

Tabell 49 Trafikkvolum ved økte verdier for PFF, Nidarvoll 22.03.10 

Rundkjøring Tilfart 
Svinge-

bevegelser 

Trafikkvolum [kjt/t] 

Registrert i 
felt 

Utgangs-
punkt 

5 % 10 % 

Nidarvoll 
22.03.10 

A 
1 111 136 130 124 

2 646 756 720 688 

B 

1 146 208 198 189 

2 351 760 702 702 

3 188 204 188 188 

C 1 386 608 520 463 

2 188 131 185 209 

SUM 2 367 2 803 2 643 2 563 
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 Tabell 50 Gjennomsnittlig forsinkelse ved økte verdier for PFF, Nidarvoll 22.03.10 

Rundkjøring Tilfart 
Svinge-

bevegelser 

Forsinkelse 
registrert i 

felt 

Gj.snittlig forsinkelse [s/kjt] 
modellert i SIDRA 

Utgangs-
punkt 

5 % 10 % 

Nidarvoll 
22.03.10 

A 
1 

5 
11,4 12,1 12,4 

2 37,1 61,6 60,6 

B 
1, 2 

3 
2,9 1,9 1,7 

3 2,7 2,5 2,4 

C 
1, 2 

89 
359,0 150,5 87,8 

2 20,9 15,0 13,1 

 
Oversikten over hvilke trafikkvolum SIDRA benytter, viser at trafikkmengdene økes en del når en skal 

ta hensyn til trafikkvariasjoner. I Sluppenvegen (tilfart C) økes trafikkmengdene fra 574 registrerte 

kjøretøy i felt til 739 kjt/t i modellen. I tillegg er det en betraktelig økning i den konflikterende 

trafikkstrømmen fra Bratsbergvegen nord (tilfart B). Når trafikkmengden i Sluppenvegen i 

utgangspunktet er nær kapasitetsgrensen, får en ytterligere økning i trafikkmengder mye å si for 

avviklingsparametre som blant annet gjennomsnittlig forsinkelse.  

Tabell 50 viser at en økning av PFF med 5 % gir en reduksjon på ca 210 s for felt 1 på Sluppenvegen. 

En økning av PFF med 10 % for det samme feltet, gir en reduksjon av forsinkelse på 271 s, noe som 

utgjør ca. 75 % av utgangsverdien.  

Gjennomsnittlig forsinkelse for kjøretøy på Bratsbergvegen sør (tilfart A) får derimot en liten økning 

når faktoren økes med 5 %. Dette kommer av den gjensidige påvirkningen som finner sted i en 

rundkjøring. Stor reduksjon i forsinkelse for Sluppenvegen medfører en reduksjon i kapasitet for 

Bratsbergvegen sør. Dersom en sammenligner økningen på 5 % med økningen på 10 % for 

Bratsbergvegen sør, er gjennomsnittlig forsinkelse omtrent uendret. De små forskjellene mellom en 

økning på 5 og 10 % kan nok skyldes en kombinasjon av reduserte trafikkmengder på tilfarten og 

redusert kapasitet grunnet større kapasitet på konflikterende trafikkstrøm. Fra tabell 51 kan en se at 

kapasiteten på Sluppenvegen øker jo mer faktoren øker, mens den på tilsvarende måte reduseres for 

Bratsbergvegen sør. 

  



 

Tabell 51 Kapasiteter ved nedjustering av PFF på 5 og 10 %

Utgangspunkt

 
 

Også varigheten av 

settes til 30 min i stedet for 15 min, vil faktorene endres som 

Sluppenvegen 22.03.10 som benyttes som eksempel.

 

Tabell 52 PFF for topper

Rundkjøring

Nidarvoll 
22.03.10

 
Ved å øke varigheten av topperiode

tabell 53

Sluppenvegen (tilfart C). Gjennomsnit

Bratsbergvegen sør får en økning i forsinkelse.

Kapasiteter ved nedjustering av PFF på 5 og 10 %

Utgangspunkt

varigheten av Peak Flow Period

settes til 30 min i stedet for 15 min, vil faktorene endres som 

Sluppenvegen 22.03.10 som benyttes som eksempel.

PFF for topperiode

Rundkjøring Tilfart

Nidarvoll 
22.03.10 

A

B

C

Ved å øke varigheten av topperiode

53 kan en se at nedjusteringen har størst effekt for avviklingskvaliteten for kjøretøy på 

Sluppenvegen (tilfart C). Gjennomsnit

Bratsbergvegen sør får en økning i forsinkelse.

Kapasiteter ved nedjustering av PFF på 5 og 10 %

Utgangspunkt 

 

Peak Flow Period

settes til 30 min i stedet for 15 min, vil faktorene endres som 

Sluppenvegen 22.03.10 som benyttes som eksempel.

ioder på 15 og 30 min

Tilfart 
Svinge

bevegelser

A 
1

2

B 

1

2

3

C 1

2

Ved å øke varigheten av topperiode

kan en se at nedjusteringen har størst effekt for avviklingskvaliteten for kjøretøy på 

Sluppenvegen (tilfart C). Gjennomsnit

Bratsbergvegen sør får en økning i forsinkelse.

Kapasiteter ved nedjustering av PFF på 5 og 10 %

Kapasitet [kjt/t]

Peak Flow Period (topperioden

settes til 30 min i stedet for 15 min, vil faktorene endres som 

Sluppenvegen 22.03.10 som benyttes som eksempel.

på 15 og 30 min 

Svinge-
bevegelser T = 15 min

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

Ved å øke varigheten av topperioden fra 15 til 30 min, vil 

kan en se at nedjusteringen har størst effekt for avviklingskvaliteten for kjøretøy på 

Sluppenvegen (tilfart C). Gjennomsnittlig forsinkelse reduseres for Sluppenvegen, mens 

Bratsbergvegen sør får en økning i forsinkelse.

Kapasiteter ved nedjustering av PFF på 5 og 10 % 

Kapasitet [kjt/t]

5 % 

(topperioden) påvirker resultatene i SIDRA

settes til 30 min i stedet for 15 min, vil faktorene endres som 

Sluppenvegen 22.03.10 som benyttes som eksempel.  

PFF [%]

T = 15 min 

81,6 

85,4 

70,2 

92,4 

92,2 

78,5 

76,8 

n fra 15 til 30 min, vil 

kan en se at nedjusteringen har størst effekt for avviklingskvaliteten for kjøretøy på 

tlig forsinkelse reduseres for Sluppenvegen, mens 

Bratsbergvegen sør får en økning i forsinkelse. 

Kapasitet [kjt/t] 

 

) påvirker resultatene i SIDRA

settes til 30 min i stedet for 15 min, vil faktorene endres som vist i tabell 

PFF [%] 

T = 30 min 

82,8 

93,9 

83,9 

95,1 

95,9 

84,6 

83,5 

n fra 15 til 30 min, vil effekten av 

kan en se at nedjusteringen har størst effekt for avviklingskvaliteten for kjøretøy på 

tlig forsinkelse reduseres for Sluppenvegen, mens 

 

) påvirker resultatene i SIDRA.  

tabell 52. Det er 

effekten av PFF justeres ned

kan en se at nedjusteringen har størst effekt for avviklingskvaliteten for kjøretøy på 

tlig forsinkelse reduseres for Sluppenvegen, mens 

 

10 % 

.  Dersom per

Det er også her 

PFF justeres ned (PFF øker)

kan en se at nedjusteringen har størst effekt for avviklingskvaliteten for kjøretøy på 

tlig forsinkelse reduseres for Sluppenvegen, mens 

119 

Dersom perioden 

(PFF øker). Fra 

kan en se at nedjusteringen har størst effekt for avviklingskvaliteten for kjøretøy på 
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Tabell 53 Gjennomsnittlige forsinkelser for topperioder på 15 og 30 min 

Rundkjøring Tilfart 
Svinge-

bevegelser 
Forsinkelse 

registrert i felt 

Gj.snittlig forsinkelse [s/kjt] 
modellert i SIDRA 

T = 15 min T = 30 min 

Nidarvoll 
22.03.10 

A 
1 

5 
11,4 12,0 

2 37,1 47,9 

B 
1, 2 

3 
2,9 2,0 

3 2,7 2,6 

C 
1, 2 

89 
359,0 267,7 

2 20,9 15,2 

 

Alle uttestingene med PFF gjort ovenfor viser at modellen er svært sensitiv for endringer av denne 

faktoren. Når modelleringen er basert på PFF beregnet på bakgrunn av registreringene i felt, ser det 

ut som om forsinkelsene blir veldig overdrevet, samtidig som at kapasiteten underdrives. Dette kan 

illustreres ved å se på uttrykket for belastningsgrad (x), der M = trafikkvolum og K = kapasitet: 

   = õ
ö  

( 48 ) 

 
 
Ved å bestemme en PFF < 1,0 for en svingebevegelse, vil trafikkvolumet øke og kapasiteten 

reduseres. Når dette gjøres for alle svingebevegelser på alle tilfarter, vil trafikkvolumet som benyttes 

i modelleringen bli urimelig høyt, samtidig som kapasiteten undervurderes på grunn av de store 

konflikterende trafikkstrømmene, særlig når trafikkvolumet nærmer seg kapasitetsgrensen. Dette 

fører videre til at belastningsgrad, og dermed også forsinkelsen, blir modellert urealistisk høy.  

For å kunne kalibrere modellen slik at den stemmer bedre overens med norske forhold, må effekten 

av PFF justeres noe ned. Fra tabell 47 kan en se at en verdi for PFF i området 0,90-0,95 for kjøretøy 

på Sluppenvegen vil gi mer fornuftige resultater. En forenklet metode for å bestemme en justert 

verdi for PFF, som vil gi mer realistiske resultater, er å benytte gjennomsnittet av beregnet PFF og 

PFF = 1,00. Justeringen vil foregå på følgende måte: 

 ©ªª�º��d¤� = ©ªª¾d¤d��d� + ©ªªP��d� �º��d¤P��
2 = ©ªª¾d¤d��d� + 1,00

2  
( 49 ) 

 
I rundkjøringen på Nidarvoll har f.eks. svingebevegelsen fra Sluppenvegen til Bratsbergvegen nord 

(22.03.10) en verdi for PFF på 0,79. Ny justert verdi for PFF blir da: 

©ªª�º��d¤� = ©ªª¾d¤d��d� + 1,00
2 = 0,79 + 1,00

2 = 0,90 

For å undersøke virkningen av å nedjustere effekten PFF har på resultatene, er det gjort nye 

modelleringer med de justerte verdiene for PFF.  
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9.3.4 Nye modelleringer med justerte verdi for PFF 

Tabell 54 viser resultatene av modelleringen både før og etter justering av PFF for rundkjøringen på 

Lerkendal 08.04.10. 

 Tabell 54 Modellering av rundkjøringen på Lerkendal – justert verdi for PFF 

Rundkjøring Tilfart Svinge-
bevegelser 

Gjennomsnittlig forsinkelse [sek/kjt] 

Registrert i 

felt 

Modellert i SIDRA, 

før justering av PFF 

Modellert i SIDRA, 

etter justering av PFF 

Lerkendal 
08.04.10 

A 
1 

8 
3,7 3,4 

2, 3 6,8 5,6 

B 
1 

8 
6,5 5,2 

2, 3 7,5 5,6 

C 
1 

19 
31,8 21,4 

2, 3 51,5 25,3 

D 1, 2 
70 

6,6 6,1 

2, 3 29,5 12,2 

 

Tabellen over viser at forsinkelsene reduseres for alle tilfarter. Spesielt forsinkelsen for Dybdahls veg 

(tilfart C) stemmer bedre overens med registrert forsinkelse. Differansen mellom registrert og 

modellert gjennomsnittlig forsinkelse for Strindvegen nord har imidlertid blitt noe større. 

Utfordringene knyttet til registreringsarbeidet i Strindvegen nord er beskrevet i Kap. 9.3.1, og vil nok 

være gjeldende også her. 

Tabell 55 og tabell 56 viser resultatene av modelleringen både før og etter justering av PFF for 

rundkjøringen på Moholt henholdsvis 24.03.10 og 07.04.10. 

Tabell 55 Modellering av rundkjøringen på Moholt 24.03.10 – justert verdi for PFF 

Rundkjøring Tilfart Svinge-
bevegelser 

Gjennomsnittlig forsinkelse [sek/kjt] 

Registrert 

i felt 

Modellert i SIDRA, 

før justering av PFF 

Modellert i SIDRA, 

etter justering av PFF 

Moholt 
24.03.10 

A 
1 

22 
10,3 8,9 

2, 3 52,6 16,8 

B 1, 2, 3 3 3,8 2,8 

C, venstre 2 5 10,6 6,1 

C, høyre 3, 4 83 138,8 45,2 

D 1 
15 

21,0 18,3 

2, 3 9,8 8,9 
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Tabell 56 Modellering av rundkjøringen på Moholt 07.04.10 – justert verdi for PFF 

Rundkjøring Tilfart Svinge-
bevegelser 

Gjennomsnittlig forsinkelse [sek/kjt] 

Registrert 

i felt 

Modellert i SIDRA, 

før justering av PFF 

Modellert i SIDRA, 

etter justering av PFF 

Moholt 
07.04.10 

A 
1 

9 
9,7 8,7 

2, 3 33,9 13,0 

B 1, 2, 3 2 3,2 2,4 

C, venstre 2 2 7,5 5,1 

C, høyre 3, 4 14 121,8 26,2 

D 1 
13 

24,8 8,7 

2, 3 11,5 13,0 

 

Tabellene over viser at en justering av PFF i de fleste tilfellene har ført til bedre overensstemmelse 

mellom registrerte og modellerte resultater. Det er stort sett på Jonsvannsveien øst (høyre felt) det 

er noe avvik av betydning.  

Tabell 57 til tabell 59 viser resultatene av modelleringen både før og etter justering av PFF for 

rundkjøringen på Nidarvoll. 

Tabell 57 Modellering av rundkjøringen på Nidarvoll 09.03.10 – justert verdi for PFF 

Rundkjøring Tilfart Svinge-
bevegelser 

Gjennomsnittlig forsinkelse [sek/kjt] 

Registrert 

i felt 

Modellert i SIDRA, 

før justering av PFF 

Modellert i SIDRA, 

etter justering av PFF 

Nidarvoll 
09.03.10 

 

A 1 5 12,4 14,2 

2 25,5 25,4 

B 1, 2 3 2,5 1,7 

3 2,6 2,4 

C 1, 2 89 
 

463,3 127,1 

2 21,1 14,1 

 

Tabell 58 Modellering av rundkjøringen på Nidarvoll 22.03.10 – justert verdi for PFF 

Rundkjøring Tilfart Svinge-
bevegelser 

Gjennomsnittlig forsinkelse [sek/kjt] 

Registrert 

i felt 

Modellert i SIDRA, 

før justering av PFF 

Modellert i SIDRA, 

etter justering av PFF 

Nidarvoll 
22.03.10 

 

A 1 6 11,4 12,2 

2 37,1 58,5 

B 1, 2 2 2,9 1,7 

3 2,7 2,3 

C 1, 2 79 
 

359,0 74,5 

2 20,9 12,9 
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Tabell 59 Modellering av rundkjøringen på Nidarvoll 23.03.10 – justert verdi for PFF 

Rundkjøring Tilfart Svinge-
bevegelser 

Gjennomsnittlig forsinkelse [sek/kjt] 

Registrert 

i felt 

Modellert i SIDRA, 

før justering av PFF 

Modellert i SIDRA, 

etter justering av PFF 

Nidarvoll 
23.03.10 

 

A 1 22 11,1 10,6 

2 209,9 72,4 

B 1, 2 4 7,8 3,3 

3 3,2 2,3 

C 1, 2 15 
 

40,7 12,8 

2 26,1 16,4 

 

Også for modelleringene gjort på rundkjøringen på Nidarvoll medfører justering av PFF at registrerte 

og beregnede resultater stemmer bedre overens. Unntaket her er for Bratsbergvegen sør som i to av 

modelleringene får noe større differanse mellom registrert og beregnet verdi etter justeringen. Dette 

skyldes nok at trafikkmengdene i krysset er redusert, noe som har størst effekt for avviklingen i 

Sluppenvegen. Den gjensidige påvirkningen som finner sted i en rundkjøring medfører at kjøretøy på 

Bratsbergvegen sør får noe høyere belastningsgrad, selv om trafikkmengdene er noe redusert. Dette 

skyldes nok at kapasiteten reduseres som en følge av at avviklingskvaliteten på Sluppenvegen er 

bedret.  

De nye modelleringene av rundkjøringene på Nidarvoll gir verdier for gjennomsnittlig forsinkelse som 

er langt mer realistiske enn de som ble SIDRA gav før justering av PFF.  

Modelleringene som er gjort ovenfor viser at justerte verdier for PFF gir resultater som er mer 

realistiske, og registrerte og beregnede resultater stemmer bedre overens. De nye modelleringene 

danner derfor grunnlaget for det videre arbeidet med å kalibrere modellen.    
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10. Kalibrering av modellen 
For å få resultater fra modellen som stemmer bedre overens med de resultatene som er observert og 

registrert i felt, må modellen kalibreres. Det er gjort forsøk både med å justere Environment Factor 

og kritisk tidsluke og følgetid. Ved kalibrering med Environment Factor, er det benyttet 

standardverdier for kritisk tidsluke og følgetid, og motsatt.  

I resultatene blir det oppgitt trafikkavhengig forsinkelse for hvert av feltene på tilfartene. Fordi 

forsinkelsen basert på registreringer i felt gjelder for tilfarten, er det gjort en skjønnsmessig 

vurdering av hvor godt verdiene stemmer overens. Dette er gjort på bakgrunn av hvilket felt som er 

med full lengde og hvilket som er svingefelt med kortere lengde, samt av trafikkfordelingen i de ulike 

kjørefeltene.  

Figur 81 illustrerer situasjonen for flere av tilfartene benyttet i denne oppgaven. Et kort svingefelt er 

benyttet i SIDRA for å modellere effekten av breddeutvidelse inn mot rundkjøringen. I utdataene fra 

modellen får man oppgitt trafikkavhengig forsinkelse for kjøretøy i hvert felt, f1 og f2: 

• f1 er forsinkelsen for kjøretøy når de befinner seg i felt 1. 

• f2 er forsinkelsen for kjøretøy når de befinner seg i felt 2, uavhengig av tid benyttet i felt 1 før 

de ankommer felt 2. 

Når lengden av felt 2 bare er begrenset til 1 – 2 kjøretøy, er det forsinkelsen for kjøretøy i felt 1 som 

vil være klart dominerende og som hovedsakelig benyttes i kalibreringen.   

 

 

Figur 81 Forsinkelse i ulike kjørefelt 

Ved kalibrering av modellen for å oppnå resultater som stemmer bedre overens med registreringer i 

felt, er det viktig å ha de usikkerheter som knytter seg til selve registreringsarbeidet i bakhodet, men 

også usikkerheter knyttet til modelleringen av rundkjøringene. Dette er beskrevet nærmere i 

henholdsvis Kap. 7.2.2, Kap. 7.4.1 og Kap. 9.3.2.  

�� 

�� 

Felt 1 

Felt 2 
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10.1 Justering av Environment Factor 
Fordi Environment Factor er en såkalt samlefaktor som tar hensyn til alle lokale forhold (som for 

eksempel utforming, sikt, lette og tunge kjøretøy, stigning osv), benyttes standardverdien i SIDRA for 

andre parametre.  

Tabell 60 til tabell 65 viser både Environment Factor og verdi for gjennomsnittlig forsinkelse før og 

etter kalibreringen beregnet av SIDRA. I tabellene under er Environment Factor justert til beregnede 

verdier etter kalibrering samsvarte med registrerte verdier.  

 

Tabell 60 Environment Factor, Lerkendal 08.04.10 

Tilfart 
Svinge-

bevegelse 
��,�ø� ��,�%%�� 

Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse før 
kalibrering 

[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

A 
1 

1,10 1,10 8 
3,4 3,0 

2, 3 5,6 4,7 

B 
1  

1,10 1,10 8 
5,2 5,2 

2, 3 5,6 5,6 

C 
1 

1,10 1,10 19 
21,4 21,3 

2, 3 25,3 25,2 

D 
1, 2 

1,10 1,23 70 
6,1 7,7 

2, 3 12,2 72,1 
 

Tabell 61 Environment Factor, Moholt 24.03.10 

Tilfart 
Svinge-

bevegelse 
��,�ø� ��,�%%�� 

Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
før 

kalibrering 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

A 
1 

1,10 1,05 22 
8,9 10,3 

2, 3 16,8 24,6 

B 1, 2, 3 1,10 1,10 3 2,8 2,8 

C, venstre 2 
1,10 1,00 

5 6,1 8,6 

C, høyre 3, 4 83 45,2 80,2 

D 
1 

1,10 1,10 15 
18,3 16,8 

2, 3 8,9 8,3 
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Tabell 62 Environment Factor, Moholt 07.04.10 

Tilfart 
Svinge-

bevegelse 
��,�ø� ��,�%%�� 

Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
før 

kalibrering 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

A 
1 

1,10 1,05 9 
8,7 7,5 

2, 3 13,0 9,9 

B 1, 2, 3 1,10 1,10 2 2,4 2,4 

C, venstre 2 
1,10 1,04 

2 5,1 3,9 

C, høyre 3, 4 14 26,2 13,2 

D 
1 

1,10 1,10 13 
8,7 19,0 

2, 3 13,0 9,6 

 

Tabell 63 Environment Factor, Nidarvoll 09.03.10 

Tilfart 
Svinge-

bevegelse 
��,�ø� ��,�%%�� 

Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
før 

kalibrering 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

A 
1, 2 

1,10 0,86 5 
14,2 11,6 

2 25,4 6,7 

B 
1, 2 

1,10 1,10 3 
1,7 1,7 

3 2,4 2,4 

C 
1, 2 

1,10 1,07 89 
127,1 88,9 

2 14,1 12,8 
 

Tabell 64 Environment Factor, Nidarvoll 22.03.10 

Tilfart 
Svinge-

bevegelse 
��,�ø� ��,�%%�� 

Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
før 

kalibrering 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

A 
1, 2 

1,10 0,84 6 
12,2 11,8 

2 58,5 6,9 

B 
1, 2 

1,10 1,10 2 
1,7 1,7 

3 2,3 2,3 

C 
1, 2 

1,10 1,12 79 
74,5 84,1 

2 12,9 13,5 
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Tabell 65 Environment Factor, Nidarvoll 23.03.10 

Tilfart 
Svinge-

bevegelse 
��,�ø� ��,�%%�� 

Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
før 

kalibrering 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

A 
1, 2 

1,10 1,03 22 
10,6 9,2 

2 72,4 23,6 

B 
1, 2 

1,10 1,10 4 
3,3 3,3 

3 2,3 2,3 

C 
1 

1,10 1,10 15 
12,8 12,9 

2 16,4 16,4 

 

I figur 82 er �d,d��d¤  (søyler i diagrammet) sammenlignet med �d,¨ø¤  (den røde streken). 

  

Figur 82 Variasjonsområde for Environment Factor 

Fra figur 82 kan en se at de registreringene som er gjort i samme rundkjøring til samme tid får 

noenlunde sammenfallende resultater. Dette gjelder registreringene på Moholt 24.03.10 og 

07.04.10, samt registreringene på Nidarvoll 09.03.10 og 22.03.10.  

Ulike resultater for bruk av Environment Factor i kalibreringsprosessen er presentert i tabell 66. 
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Tabell 66 Resultater for bruk av Environment Factor i kalibreringen 

Resultat Environment Factor 

Gjennomsnitt �d,��.��P�� = 1,07 

Median �d,Td`P�� = 1,10 

Min-verdi �d,TP� = 0,84 

Maks-verdi �d,T�� = 1,23 

 

Fra tabellen over kan en se at gjennomsnittsverdien for bruk av Environment Factor ligger på 1,07. 

Dette er rett i underkant av 1,10 som faktisk er den verdien som ofte benyttes i Norge. Resultatene 

fra denne kalibreringsprosessen ser derfor ut til å bygge opp under bruken av verdien på 1,10. 

Faktoren varierer fra en minimumsverdi på 0,84 til en maksimumsverdi på 1,23. Som oftest når man 

skal modellere en trafikksituasjon, har en ikke gjort den type registreringer som er gjort i denne 

oppgaven, og en må derfor sette en verdi for Environment Factor basert på erfaringer. I 

rundkjøringen på Nidarvoll er det gjort kalibreringer på tre trafikksituasjoner. Gjennomsnittlig verdi 

for Environment Factor for hver av de tre tilfartene er satt opp i tabell 67.  

Tabell 67 Gjennomsnittlig verdi for Environment Factor, tilfarter på Nidarvoll 

Tilfart Environment Factor 

Bratsbergvegen sør 0,91 

Bratsbergvegen nord 1,10 

Sluppenvegen 1,10 

 

Det kan være vanskelig å definere akkurat hvilke faktorer som skal benyttes ved ulike forhold, men 

resultatene fra tabellen over kan benyttes som et eksempel. I Bratsbergvegen sør kommer 

kjøretøyene stort sett glidende inn mot rundkjøringen og er derfor i stand til å utnytte relativt korte 

luker. I tillegg er hastighetsnivået for den sirkulerende trafikken relativt lav foran denne tilfarten. 

Dette er faktorer som bidrar til å øke kapasitets- og avviklingskvaliteten på tilfarten, og dermed kan 

en benytte en noe redusert verdi for Environment Factor. På Bratsbergvegen nord er det gode 

kapasitets- og avviklingsforhold, noe som gir små forsinkelser for kjøretøy på tilfarten. Det er derfor 

ikke nødvendig å gjøre noen justeringer på faktoren fra 1,10. På Sluppenvegen er det derimot 

oppbygging av kø og store forsinkelser. Som beskrevet tidligere i rapporten, er trafikken fra 

Bratsbergvegen nord relativt stor. Kjøretøy på denne tilfarten kommer i stor hastighet inn mot 

rundkjøringen, i tillegg til at det ankommer kjøretøy i to felt. Dette er faktorer som gjør at kjøretøy på 

Sluppenvegen bruker lengre tid for å komme seg inn i rundkjøringen, og en kan dermed benytte en 

litt høyere verdi for Environment Factor enn 1,10. I en av registreringene måtte en verdi på 1,12 for 

faktoren benyttes for å oppnå samsvar mellom registrerte verdier og verdier SIDRA gir ut. 

Hastighetsnivået til den konflikterende trafikkstrømmen sammen med den sirkulerende 

trafikkmengden ser altså ut til å ha betydning for hvilken Environment Factor som bør benyttes i 

SIDRA INTERSECTION.  

En annen faktor som bruk av Environment Factor også kan ta hensyn til er god eller dårlig sikt. Dette 

har det ikke vært stort nok grunnlag for å gjøre vurderinger av i denne oppgaven. 
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10.2 Justering av kritisk tidsluke og følgetid 
De justerte verdiene for kritisk tidsluke og følgetid er basert på verdiene beregnet på bakgrunn av 

registreringer i felt, se Kap. 8.5. Fordi registreringene viste at forholdet mellom følgetid og kritisk 

tidsluke ligger rundt 0,80 i rundkjøringer, er dette forholdet beholdt i kalibreringsprosessen.  

Verdiene for følgetid og kritisk tidsluke før kalibreringen i tabellene under er den verdien SIDRA 

benytter i beregningene, hentet fra tabellen Roundabout Gap Acceptance Parameteres under 

Detailed Output. Spesifisering av kritisk tidsluke og følgetid i SIDRA gjøres i skjermbildet ved å følge 

Input → Gap-Acceptance Data.  

Verdiene i tabellen som er merket med grønn skrift er spesifisert slik som beskrevet ovenfor.  De 

andre verdiene er beregnet av SIDRA. 

Tabell 68 Følgetid og kritisk tidsluke, Lerkendal 08.04.10 

Tilfart 
Svinge-
beveg-

else 

%� [s] %Ë [s] Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
før 

kalibrering 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

før etter før etter 

A 
1 2,85 2,90 3,39 3,49 

8 
3,4 3,2 

2, 3 2,41 2,43 2,86 2,92 5,6 5,2 

B 
1  2,90 2,87 5,32 5,31 

8 
5,2 5,2 

2, 3 2,38 2,40 4,35 4,44 5,6 5,6 

C 
1 3,46 3,04 6,72 3,80 

19 
21,4 3,8 

2, 3 2,36 3,04 4,59 3,80 25,3 23,6 

D 
1, 2 2,85 3,45 4,70 4,30 

70 
6,1 6,2 

2, 3 2,44 3,45 4,07 4,30 12,2 73,0 

 

Tabell 69 Følgetid og kritisk tidsluke, Moholt 24.03.10 

Tilfart 
Svinge-
beveg-

else 

%� [s] %Ë [s] Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
før 

kalibrering 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

før etter før etter 

A 
1 3,90 3,37 7,29 4,21 

22 
8,9 3,0 

2, 3 2,57 3,40 4,80 4,25 16,8 24,4 

B 1, 2, 3 3,03 3,04 3,84 3,90 3 2,8 2,8 

C, 

venstre 
2 3,55 3,50 6,63 6,58 5 6,1 6,1 

C,  

høyre 
3, 4 2,54 3,05 4,73 3,80 83 45,2 83,2 

D 
1 2,91 2,93 5,27 5,32 

15 
18,3 16,3 

2, 3 2,36 2,38 4,29 4,34 8,9 8,1 
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Tabell 70 Følgetid og kritisk tidsluke, Moholt 07.04.10 

Tilfart 
Svinge-
beveg-

else 

%� [s] %Ë [s] Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
før 

kalibrering 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

før etter før etter 

A 
1 3,90 3,17 7,30 3,91 

9 
8,7 2,5 

2, 3 2,55 3,17 4,77 3,90 13,0 9,9 

B 1, 2, 3 3,04 3,06 3,89 3,96 2 2,4 2,4 

C, 

venstre 
2 3,47 3,51 6,50 6,62 2 5,1 5,1 

C,  

høyre 
3, 4 2,55 2,78 4,78 3,47 14 26,2 13,6 

D 
1 2,86 2,87 5,17 5,21 

13 
8,7 19,2 

2, 3 2,35 2,37 4,25 4,29 13,0 9,7 

 

Tabell 71 Følgetid og kritisk tidsluke, Nidarvoll 09.03.10 

Tilfart 
Svinge-
beveg-

else 

%� [s] %Ë [s] Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
før 

kalibrering 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

før etter før etter 

A 
1, 2 4,24 2,70 8,13 3,38 

5 
14,2 5,9 

2 2,69 2,70 5,15 3,38 25,4 5,7 

B 
1, 2 2,54 2,54 5,01 5,02 

3 
1,7 1,7 

3 4,30 4,36 8,48 8,61 2,4 2,4 

C 
1 2,53 3,10 4,58 3,90 89 

 
127,1 93,8 

2 3,84 3,10 6,97 3,90 14,1 16,1 

 

Tabell 72 Følgetid og kritisk tidsluke, Nidarvoll 22.03.10 

Tilfart 
Svinge-
beveg-

else 

%� [s] %Ë [s] Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
før 

kalibrering 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

før etter før etter 

A 
1, 2 4,28 2,60 8,24 3,30 

6 
12,2 6,4 

2 2,68 2,60 5,17 3,30 58,5 6,1 

B 
1, 2 2,53 2,54 4,98 5,02 

2 
1,7 1,7 

3 4,42 4,41 8,71 8,71 2,3 2,3 

C 
1 2,49 3,20 4,48 4,00 

79 
74,5 83,8 

2 3,78 3,20 6,79 4,00 12,9 19,5 
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Tabell 73 Følgetid og kritisk tidsluke, Nidarvoll 23.03.10 

Tilfart 
Svinge-
beveg-

else 

%� [s] %Ë [s] Registrert 
gj.snittlig 

forsinkelse 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
før 

kalibrering 
[s/kjt] 

Beregnet 
gj.snittlig 

forsinkelse 
etter 

kalibrering 
[s/kjt] 

før etter før etter 

A 
1, 2 4,29 3,40 8,21 4,20 

22 
10,6 5,2 

2 2,65 3,40 5,08 4,20 72,4 25,9 

B 
1, 2 2,64 2,66 5,11 5,16 

4 
3,3 3,4 

3 3,16 3,12 6,13 6,05 2,3 2,4 

C 
1 2,59 2,64 4,75 4,93 

15 
12,8 12,8 

2 3,20 3,25 5,86 6,06 16,4 16,4 

 

På samme måte som for Environment Factor, påvirker hastighetsnivået til den konflikterende 

trafikkstrømmen kjøretøyenes krav til følgetid og kritisk tidsluke. Ved kalibrering av rundkjøringen på 

Nidarvoll, hadde Sluppenvegen større krav til tidsluker enn Bratsbergvegen sør i alle tre tilfellene. 

Den sirkulerende trafikken foran Sluppenvegen holdt høyere hastighet enn trafikken foran 

Bratsbergvegen. Dersom hastighetsnivået til den konflikterende trafikken er høyt, og det i tillegg er 

problemer knyttet til oppbygging av kø og forsinkelser, kan det være nødvendig å øke kritisk tidsluke 

og følgetid. Andre faktorer som kan føre til at kjøretøy bruker lenger tid enn modellen medregner, er 

for eksempel problemer knyttet til dårlig sikt. Dette er ikke mulig å modellere direkte i SIDRA. En 

økning i krav til kritisk tidsluke og følgetid kan ta hensyn til dette. I motsatt tilfelle, med lavt fartsnivå 

og god sikt, kan det være aktuelt å redusere krav til kritisk tidsluke og følgetid.  

I figur 83 og figur 84 er forholdet mellom modellert verdi i SIDRA og verdi benyttet i kalibreringen 

presentert for henholdsvis kritisk tidsluke (tk) og følgetid (tf). Fra disse figurene kan en se hvor stort 

avvik det er mellom modellerte og kalibrerte verdier. Dersom modellert og kalibrert verdi er lik, vil 

forholdet være lik 1,0. Dette er illustrert med en rød linje i de to figurene. Det er verdier for kritisk 

tidsluke som har de største forskjellene mellom modellerte og kalibrerte verdier. 

Dersom en sammenligner resultatene for registreringer gjort i samme rundkjøring i samme 

tidsperiode, ser en at modellen gir nokså sammenfallende resultater. Forholdet mellom modellert og 

kalibrert verdi for både kritisk tidsluke og følgetid er nokså like både for Moholt 24.03.10 og 

07.04.10, men også for Nidarvoll 09.03.10 og 22.03.10.  

Det er viktig å poengtere at resultatene av disse kalibreringene i hovedsak gjelder for de aktuelle 

rundkjøringene, med den spesifikke geometrien og de spesifikke trafikkfordelingene.  
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Figur 83 Modellert tk/Kalibrert tk 

 

 

Figur 84 Modellert tf/Kalibrert tf 

 
Tabell 74 viser noen resultater for forholdet mellom modellerte og kalibrerte verdier for kritisk 

tidsluke og følgetid.  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Lerkendal 
08.04.10

Moholt 
24.03.2010

Moholt 
07.04.2010

Nidarvoll 
09.03.2010

Nidarvoll 
22.03.2010

Nidarvoll 
23.03.2010

M
o

d
e

ll
e

rt
 t

k
/K

a
li

b
re

rt
 t

k

Rundkjøring

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

Lerkendal 
08.04.10

Moholt 
24.03.2010

Moholt 
07.04.2010

Nidarvoll 
09.03.2010

Nidarvoll 
22.03.2010

Nidarvoll 
23.03.2010

M
o

d
e

ll
e

rt
 t

f/
K

a
li

b
re

rt
 t

f

Rundkjøring



134 
 

Tabell 74 Modellerte/kalibrerte verdier for kritisk tidsluke og følgetid 

Resultat %Ë,ÉøÍ�ØØ��% %Ë,ËÊØ¯ç���%U  
%�,ÉøÍ�ØØ��% %�,ËÊØ¯ç���%ù  

Gjennomsnittsverdi 1,26 1,01 

Median 1,01 0,99 

Minimumsverdi 0,95 0,71 

Maksimumsverdi 2,50 1,65 

 

Verdiene i tabell 74 viser at resultatene som SIDRA beregner gjennomsnittlig ikke er så langt ifra 

virkelig trafikksituasjon. Beregnet gjennomsnitt for forholdet mellom verdier beregnet i SIDRA og 

kalibrerte verdier av følgetid er tilnærmet lik det optimale på 1,00. For kritisk tidsluke gir SIDRA 

verdier som i gjennomsnitt ligger 26 % over kalibrerte verdier. Det største avviket er på hele 250 %.    

Standardverdiene som ligger inne i SIDRA for kritisk tidsluke og følgetid er henholdsvis 4,00 og 2,00 s. 

På de svingebevegelsene der det ikke er spesifisert egne verdier for kritisk tidsluke og følgetid, 

beregner SIDRA verdier som en funksjon av rundkjøringens geometri, sirkulerende trafikk og andre 

faktorer (Akcelik, 2009). Dette er grunnen til at verdiene for kritisk tidsluke og følgetid i tabellene 

ovenfor er relativt høye i noen tilfeller.  

Det som kan være interessant er at alle feltene som modelleres med slike høye verdier er såkalte 

ikkedominerende kjørefelt. I Kap. 3.2.2 ble beregningsmåten for følgetid og kritisk tidsluke for 

dominerende og ikkedominerende kjørefelt gjennomgått. Kritisk tidsluke er avhengig av følgetid, 

sirkulerende trafikk, gjennomsnittlig bredde på kjørefelt på tilfarten og antall kjørefelt i 

sirkulasjonsarealet. Det er da kun følgetiden som er ulik for svingebevegelsene på en tilfart. 

Følgetiden for ikkedominerende kjørefelt er videre avhengig av følgetiden for dominerende kjørefelt, 

samt forholdet mellom trafikkmengdene på dominerende (qd) og ikkedominerende kjørefelt (qid), se 

formel nr. 8.  

 �̈ ,P` = � i�̈ ,` , �` P`U j          cb�     �` P`U = S`
SP`

   ( 50 ) 

 
På tilfart A på Moholt 24.03.10 er det registrert 48 kjøretøy som skulle til venstre, mens det var 499 

kjøretøy som skulle rett frem eller til høyre. Dersom det er stor forskjell på trafikkmengdene i det 

dominerende og det ikkedominerende kjørefeltet, vil dette få stor betydning for beregning av kritisk 

tidsluke og følgetid for det ikkedominerende kjørefeltet. Verdiene for følgetid og kritisk tidsluke som 

SIDRA beregner, og som kan hentes fra tabellen Roundabout Gap Acceptance Parameteres under 

Detailed Output, kan dermed ikke sees på som rene fysiske størrelser, men heller en slags 

beregningsstørrelse som justerer kapasitets- og avviklingsforhold. Selv om forsinkelsen for et 

kjøretøy øker fordi fordelingen av trafikk på to felt er skjev, så vil ikke følgetiden framme ved 

vikepliktslinjen øke drastisk.  

Figur 85 viser fremgangsmåte for beregning av følgetid for ikkedominerende kjørefelt og hvilke 

parametre hver av overgangene er avhengig av. 



135 
 

 

Figur 85 Gangen i beregning av kritisk tidsluke for ikke-dominerende kjørefelt 

 

Fordi verdiene for kritisk tidsluke og følgetid som SIDRA beregner i programmet er avhengig av 

rundkjøringens geometri, sirkulerende trafikk og andre parametre, må resultatene av kalibreringen 

benyttes med varsomhet. Anbefalinger for verdier av kritisk tidsluke og følgetid vil hovedsakelig 

gjelde for de aktuelle rundkjøringene, evt. andre lignende rundkjøringer. Verdiene vil imidlertid 

indikere størrelsesorden av nødvendige justeringer i SIDRA. Informasjon om hvilke forhold som gir de 

største avvikene mellom modellert og kalibrert verdi er også av betydning. Dersom det skal foretas 

en generell kalibrering basert på kritisk tidsluke og følgetid, må den basere seg på formlene angitt i 

Kap. 3.2.2. Det er da konstantene i formel nr. 4 - 10, evt. formen på uttrykkene, som må justeres. Da 

uttrykkene er avhengig av svært mange faktorer, blir det en komplisert og tidkrevende prosess som 

krever et langt større datagrunnlag. 
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11. Konklusjon 
Etter å ha gjort registreringer i et antall rundkjøringer i Norge, for deretter å sammenligne med 

resultater fra SIDRA INTERSECTION, er det opparbeidet et visst grunnlag for å kunne komme med en 

anbefaling på bruk av SIDRA på norske forhold. Dette gjelder særlig bruk av parameteren 

Environment Factor.  

Ved bruk av resultater fra dette arbeidet, er det viktig å tenke på usikkerheter knyttet til selve 

registreringsarbeidet i felt, metode for modellering av rundkjøringene og sensitiviteten til Peak Flow 

Factor. Valg av tidsoppløsning for registrering av trafikkdata ble gjort i en tidlig fase av arbeidet, noe 

som ga konsekvenser for nøyaktigheten til modelleringsprosessen. Dette valget har påvirket 

bestemmelsen av varighet på topperioden og dermed beregning av Peak Flow Factor. Denne 

faktoren påvirker hvilke trafikkmengder SIDRA benytter i modelleringen. Resultater som kapasitet og 

forsinkelse er veldig følsom for endringer i Peak Flow Factor. Kun små endringer i faktoren gir store 

utslag for kapasitets- og avviklingsparametre. Dersom man beregner Peak Flow Factor for hver 

svingebevegelse, vil SIDRA øke trafikkmengdene på alle tilfartene, samtidig som kapasiteten 

reduseres på grunn av økt sirkulerende trafikk. Dette kan føre til at SIDRA beregner urimelig høye 

belastningsgrader og større forsinkelser enn reelt. På bakgrunn av dette anbefales det å benytte en 

faktor i området 0,90 – 0,95. Dette gir en modellering med resultater som er noenlunde realistisk.  

I tillegg til de ulike bidragene til usikkerheter nevnt ovenfor, må begrensninger i datamaterialet som 

ligger til grunn for modelleringen tas i betrakting.  

 

11.1 Environment Factor 
Resultater for bruk av Environment Factor fra kalibreringen er presentert i tabell 75. 

Tabell 75 Resultater for bruk av Environment Factor i kalibreringen 

Resultat Environment Factor 

Gjennomsnitt �d,��P�� = 1,07 

Median �d,Td`P�� = 1,10 

Min-verdi �d,TP� = 0,84 

Maks-verdi �d,T�� = 1,23 

 

Fra tabellen over kan en se at gjennomsnittsverdien for bruk av Environment Factor ligger på 1,07. 

Dette er rett i underkant av 1,10 som faktisk er den verdien som ofte benyttes i Norge. Resultatene 

fra denne kalibreringsprosessen ser derfor ut til å bygge opp under bruken av verdien på 1,10. 

Faktoren varierer fra en minimumsverdi på 0,84 til en maksimumsverdi på 1,23.  

På bakgrunn av de registreringer som er gjort i dette arbeidet, kan det anbefales å videreføre bruken 

av Environment Factor på 1,10. Hastighetsnivået til den konflikterende strømmen, samt 

trafikkmengder i sirkulasjonsområdet vil ha betydning for hvor mye og i hvilken retning faktoren bør 

justeres. Dersom hastigheten til konflikterende trafikkstrøm er høy, vil kjøretøy vegre seg for å kjøre 

inn i rundkjøringen. Dette kan føre til lengre køer og større forsinkelser. I slike tilfeller kan det være 

nødvendig å oppjustere faktoren noe. I motsatt tilfelle kan det være aktuelt å nedjustere faktoren. 
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Dersom det ikke er knyttet problemer til kapasitets- eller avviklingsforholdene på en tilfart, vil det 

ikke være nødvendig å justere faktoren.  

 

11.2 Kritisk tidsluke og følgetid 
Det er store individuelle forskjeller mellom førere når det gjelder krav til kritisk tidsluke og følgetider. 

Dette fører igjen til at det blir en utfordring å skulle definere en eksakt verdi for krav til tidsluke. Det 

er flere lokale forhold som påvirker føreres krav til tidsluker. Eksempler på dette er hastighetsnivå, 

sikt, geometri og utforming. Observasjoner gjort ved rundkjøringene indikerer at krav til kritisk 

tidsluke og følgetid øker med økende hastighetsnivå på forkjørsberettiget trafikk.  

På samme måte som for Environment Factor, påvirker hastighetsnivået til den konflikterende 

trafikkstrømmen kjøretøyenes krav til følgetid og kritisk tidsluke. Dersom hastighetsnivået til den 

konflikterende trafikken er høyt, og det i tillegg er problemer knyttet til oppbygging av kø og 

forsinkelser, kan det være nødvendig å øke kritisk tidsluke og følgetid. Problemer knyttet til dårlig sikt 

kan også modelleres ved å øke krav til tidsluker. I tilfeller med lavt hastighetsnivå og god sikt, kan det 

være aktuelt å redusere krav til kritisk tidsluke og følgetid.  

På bakgrunn av datagrunnlaget denne oppgaven er basert på, kan det være vanskelig å konkludere 

med sikkerhet om det er forskjeller i krav til tidsluker fra by til by. Resultatene indikerer likevel at 

krav til kritisk tidsluke og følgetid er noe mindre i Bergen og Stavanger sammenlignet med Trondheim 

og Oslo. Dette kan imidlertid skyldes rundkjøringenes geometri, trafikkmengder og trafikkfordelinger 

like mye som lokaliseringen i Norge. 

I SIDRA beregnes verdiene for kritisk tidsluke og følgetid som en funksjon av rundkjøringens 

geometri, sirkulerende trafikk og andre parametre. De kalibrerte verdiene vil derfor kun være 

gjeldende for de utvalgte rundkjøringene, evt. andre lignende rundkjøringer. Verdiene vil imidlertid 

indikere størrelsesorden av nødvendige justeringer i SIDRA. Informasjon om hvilke forhold som gir de 

største avvikene mellom modellert og kalibrert verdi er også av betydning. Dersom det skal foretas 

en generell kalibrering basert på kritisk tidsluke og følgetid, må den basere seg på formlene angitt i 

Kap. 3.2.2. Det er da konstantene i de ulike formlene, evt. formen på uttrykket, som må justeres. Da 

uttrykkene er avhengig av svært mange faktorer, blir det en komplisert og tidkrevende prosess som 

krever et langt større datagrunnlag. 

På bakgrunn av dette anbefales det derfor å benytte Environment Factor til kalibrering i SIDRA 

INTERSECTION.  
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12. Videre arbeid 
Det gjenstår fremdeles mye arbeid for å finne fram til parametre i SIDRA INTERSECTION som er bedre 

egnet for norske forhold. Det arbeidet som er gjort i denne oppgaven danner et grunnlag for det 

videre arbeidet som er nødvendig for å oppnå verdier for parametre med bedre validitet. 

Resultatene i denne rapporten gir likevel en pekepinn på hvordan modellen ligger an sammenlignet 

med australske forhold. 

I det videre arbeidet vil det være nødvendig å skaffe seg et bredere datagrunnlag hvor det gjøres 

flere registreringer og modelleringer på et større antall rundkjøringer rundt omring i Norge. 

Fordi det tidligere ikke har vært gjort noen lignende undersøkelse i Norge, ble det gjort enkelte valg 

tidlig i arbeidet som fikk konsekvenser for resultatene. Eksempel på dette er valg av oppløsning på 

tidsrommene det ble registrert i. Dette kan med fordel gjøres annerledes ved videre arbeid med å 

tilpasse SIDRA til norske forhold. Analyser og registreringer i felt bør gjøres i perioder på maksimalt 

fem minutter, noe som vil gi et bedre grunnlag for å kunne bestemme varigheten av topperioden, og 

dermed gi bedre nøyaktighet på enkelte inndata i modellen, og særlig på valg av Peak Flow Factor.  

Norge er et land med store klimatiske variasjoner som påvirker trafikantatferden. Det kan være 

interessant å gjennomføre kalibreringer på vinterføre for å se hvor stor innvirkning føre har, og 

videre sammenligne med kalibreringer gjort på en trafikksituasjon med bar asfalt.   

Det kan også være aktuelt å sammenligne hvordan SIDRA modellerer effekten av fotgjengere i 

rundkjøringer mot observerte data.  
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Vedlegg 
 

I rapporten: 

1. Bilder fra opptaksdagene 

2. Avstander på tilfarter 

3. Endrede parametre i modellen ”Norge” 

4. Beskrivelse av parametre i SIDRA  

Elektroniske vedlegg (på CD) 

• Excelark (kølengder, trafikkdata, beregning av PFF) 

• SIDRA-filer (modellering og kalibrering) 
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Vedlegg 1 – Bilder fra opptaksdagene 
 

Tabell 76 Bilder fra opptaksdagene 

Rundkjøring Dato Bilde 

Lerkendal 08.04.10 

 

 
 

Moholt 

24.03.10 

 

 
 

07.04.10 
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Nidarvoll 

09.03.10 

 

 
 

22.03.10 

 

 
 

23.03.10 
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Klett 23.04.10 

 
 

Etterstad 13.04.10 

 
 

Bergen 04.05.10 

 
 

Forus 22.04.09 
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Vedlegg 2 – Avstander på tilfarter 
Ved utarbeidelse av figurene med avstand til ulike målepunkt er det lagt mest vekt på de tilfartene 

der det er kø i de periodene det er registrert. Dette er grunnen til at ikke alle tilfartene er like godt 

dekket med målepunkter. Utarbeidelsen av figurene var til stor nytte under arbeidet med 

registrering av kølengder. Røde tall på figur 86 til figur 96 markerer avstand fra vikepliktslinjen i 

meter. Tabell 77 viser oversikt over de benyttede målepunkter med tilhørende symbol. 

Tabell 77 Målepunkt med beskrivende symbol 

Symbol Målepunkt 

 Avkjørsel 

 Videokameraets posisjon 

 Lyktestolpe 

 Hus 

 Busstopp 

 Skilt 

 Signalregulert gangfelt 

 Gangfelt 

 Tre 

 Gangbro 

 Rekkverksende 
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V2.1 Lerkendal 

På ettermiddagen står ofte køen på Strindvegen nord forbi krysset Strindvegen-Richard Birkelands 

vei. Det kan her være vanskelig å se total kølengde. 

 
Figur 86 Målepunkt langs Strindvegen nord 

 
Figur 87 Målepunkt langs Torbjørn Bratts veg 

 
Figur 88 Målepunkt langs Dybdahls veg 

 
Figur 89 Målepunkter langs Strindvegen sørvest 

  

Undergang 

Gangsti 

Gangsti 

13 
25 

46 

75 

113 
150 203 166 

250 

20 77 135 
351 

565 

17 
37 
57 

85 
100 

119 
152 

178 

265 

309 

8 149 176 

11 
50 

110 

230 

480 

630 



149 
 

V2.2 Moholt 

På Moholt er det mest aktuelt å gjøre filmopptak og registreringer i morgenrushet. Fordi 

hovedstrømmen av kjøretøy da kommer fra øst og skal mot Trondheim sentrum, vil de lengste køene 

bygge seg opp på Jonsvannsveien, øst for rundkjøringen. Ved rundkjøringen på østsiden av 

Omkjøringsvegen starter avstandsmålingene på nytt på rampen fra Omkjøringsvegen og på tilfarten 

fra Vegamot. Kø på disse tilfartene legges til den totale kølengden. 

 
Figur 90 Målepunkter langs Jonsvannsveien øst 

 

 
Figur 91 Målepunkter langs Brøsetvegen 

 

 
Figur 92 Målepunkter langs Jonsvannsveien vest 

 
Figur 93 Målepunkter langs ramper Omkjøringsvegen 

  

Gult 

vegvisningsskilt 

30 

50 

70 

102 

150 

187 

204 

213 

253 292 

20 

35 

25 117 146 

230 m til start 

av rampe 

20 
65 

129 

190 

215 

24 

33 70 
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V2.3 Rundkjøring Sluppen/Nidarvoll 

 

Figur 94 Målepunkter langs Sluppenvegen 

 
Figur 95 Målepunkter langs Bratsbergvegen sør 

 
Figur 96 Målepunkter langs Bratsbergvegen nord 

 

Avstandsmålingen starter på nytt i hver tilfart i krysset Bratsbergvegen-Leirfossvegen-Klæbuvegen. 

Kølengdene må her summeres da det i morgenrushet står kø på alle tilfartene.   

  

30-soneskilt 

på sideveg 

Rødt hus 

Hvitt hus 

Brunt hus 

18 

32 

150 

157 
23 

43 

78 
111 

45 

72 

117 

16 

41 

71 

104  
(Sees ikke) 
147 

168 

200 

245 
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Vedlegg 3 - Endrede parametre i modellen ”Norge” 
Modellen ”Norge” er etablert med utgangspunkt i modellen Standard Right, men noen 

standardverdier er endret. Disse er presentert i tabell 78. For kildehenvisning til de enkelte 

endringene, henvises det til prosjektoppgaven skrevet høsten 2009 (Myre, 2009). 

Tabell 78 Endrede standardverdier i norsk modell 

 Parameter Fra Til 

 

 

Kostnadsparametre 

(Cost Parameters) 

Kostnadsenhet 
(Cost Unit) 

$ NOK 

Drivstoffkostnader 
(Pump Price of Fuel) 

1,20 $/L 12 NOK/L 

Gj.snittsinntekt 
(Average income) 

32 $/h 220 NOK/t 

Signaler 

(Signals) 

Maksimal omløpstid 150 sec 120 sek 

Gultid 
(Yellow Time) 

4 sec 3 sek 

 

 

Rundkjøring 

(Roundabout) 

Diameter sentraløy 
(Island Diamenter) 

30 m 20 m 

Sirkulasjonsbredde 
(Circulating Width) 

10 m 6 m 

Ant. kj.felt i sirk.omr. 
(Circulating Lanes) 

2 1 

Avviklingsfaktor 
(Environment Factor) 

1,0 1,1 

Rundkjøring med 
tilfartskontroll 
(Roundabout 
metering) 

Starttap 
(Start Loss) 

3 sec 2 sek 

End Gain 3 sec 2 sek 

Fotgjengere 

(Pedestrains) 

Ganghastighet (gj.snitt) 
(Walking Speed) 

1,3 m/s 1,2 m/s 

Signal Timing 

Vehicles 

Starttap 
(Start Loss) 

3 sec 2 sek 

End Gain 3 sec 2 sek 

Signal Timing 
Peds 

End Gain 3 sec 2 sek 
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Vedlegg 4 - Forklaring til standardverdier i SIDRA 
INTERSECTION 
Hele vedlegg 4 er hentet fra (Myre, 2009). 

Standardverdier i modellen er delt inn i følgende grupper (se 

figur 97): 

1. Model 

2. Model General 

3. Cost Parameters 

4. Signals 

5. Roundabout 

6. Roundabout Metering 

7. Sign Control 

8. AWSC 

9. Signal Timing – Vehicles 

10. Signal Timing – Peds 

11. Vehicles 

12. Pedestrians 

13. Freeway 

Videre i kapittelet følger en beskrivelse av parametrene i de 

ulike gruppene. De oppgitte standardverdiene gjelder for 

modellen ”Norge”.  

 

2. Model General 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Level of service 
method 

Delay 
(HCM) 

Valg av metode for å beskrive servicenivå (avviklingskvalitet) i et 
kjørefelt, kjørebane eller kryss. Standardverdien her er Delay (HCM). 
Servicenivået i krysset beregnes da ut ifra gjennomsnittlig forsinkelse pr 
kjøretøy (i følge HCM). 

Level of service 
target 

LOS D Valg av mål for servicenivå (avviklingskvalitet) i et kjørefelt, kjørebane 
eller kryss. Det valgte målet angir laveste aksepterte servicenivået. 
Standardverdien er LOS D. Dette betyr at en bør oppnå løsninger i kryss 
som gir LOS D eller bedre. 

Performance 
measure 

Delay Valg av parameter som brukes som et mål på avviklingskvaliteten til et 
kryss. Denne parameteren brukes til å optimalisere omløpstiden eller til 
sensitivitetsanalyser. Avviklingskvaliteten kan for eksempel måles i 
forsinkelse, kø, kapasitet eller drivstofforbruk. 

Percentile 
queue 

95 % Denne parameteren er benyttet for at the percentile queue length skal 
inkluderes i utdatarapporten. 95 % persentilen er den verdien 95 % av 
alle observerte kølengder over en gitt periode er kortere enn. Med andre 
ord 5 % av alle kølengder overskrider denne verdien. 95 % persentilen er 
vanligvis et godt utgangspunkt ved utformingsformål. 

Hours per year 480 t Timer per år benyttes til å konvertere verdier angitt per time til årlige 

Figur 97 Brukervindu for standardverdier 
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verdier. Verdier i The Intersection Summary report under Output er 
oppgitt i årlige verdier. Standardverdien på 480 timer er med 
utgangspunkt i 2 timer med topptrafikk om dagen (1 time om morgenen 
og 1 time om ettermiddagen) og 240 arbeidsdager i året. 

HV method for 
gap-acceptance 

 Valg av metode for å estimere effekten tunge kjøretøy har på 
kapasiteten. Man kan velge mellom effekt for alle prosentandeler, eller å 
inkludere effekten dersom prosentandelen kun er over 5 %. Figuren 
under viser grafer for de to valgene man har. Den viser at når en bruker 
Include HV Effect if above 5 per cent vil effekten av tunge kjøretøy bli 
mindre, og dermed vil estimert kapasitet bli større. Ut ifra valgt metode 
og andel tunge kjøretøy blir det bestemt en faktor for tunge kjøretøy. 
Denne faktoren brukes til å justere (øke) følgetid i tilfarten, og den 
kritiske tidsluken blir justert (økt) for å beholde det opprinnelige 
forholdet mellom følgetid og kritisk tidsluke.  Dette medfører reduksjon i 
kapasiteten på tilfarten. 
 

 
Figur 98 Heavy vehicle Factor (Akcelik, 2009) 

 

Gap-acceptance 
Capacity 

 Valg av metode for å estimere kapasitet. Standard metode i SIDRA er 
Akçelik M3D modell.  

Unit time for 
volumes 

60 min Tidsenhet for volumer [min]. 

Peak flow 

period 

30 min Periode for peak flow [min]. Dette er perioden som har det høyeste 
trafikkvolumet i løpet av dagen. 

HCM options  En kan velge å benytte formler fra Highway Capacity Manual (HMC) ved 
beregning av forsinkelse og kølengder; HCM Delay Formula og HCM 

Queue Formula. HCM-modellen gir ikke resultater for forsinkelse og kø 
for rundkjøring.  

 

Dersom en ønsker å gjøre analyser med andre verdier enn disse standardverdiene, kan verdiene 

overstyres ved å endre verdiene under Input → Advanced Model Settings.  
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3. Cost Parameters 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Cost unit NOK Kostnadsenhet i brukerens valuta. 

Pump price of 
fuel 

12,00 
NOK/L 

Drivstoffkostnader, pumpepris [kr/L]. 

Feul resource 
cost factor 

0,50 Forholdet mellom pris på drivstoffet uten avgifter og prisen 
drivstoffet selges for (pumpepris). 

Ratio of running 
cost to fuel cost 

3,0 Faktor som brukes til å konvertere kostnadene av drivstoffet til totale 
driftskostnader som inkluderer dekk, olje, reparasjoner og 
vedlikehold.  

Light vehicle 
mass 

1 400 kg Gjennomsnittlig tyngde lette kjøretøy.  

Heavy vehicle 
mass 

11 000 kg Gjennomsnittlig tyngde tunge kjøretøy [kg]. Tyngden påvirker 
drivstofforbruket og utslipp beregnet i SIDRA. 

Average income 220 
NOK/t 

Gjennomsnittlig inntekt [kr/t]. Brukes til å beregne tidskostnader per 
kjøretøy. 

Time value 
factor 

0,60 Tidsverdi faktor. Brukes til å beregne tidskostnader per kjøretøy. 

 

 

4. Signals 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Basic 
saturation 
flow 

1950 kjt/t Basisverdi for metningsvolumet [kjt/t]. Denne verdien brukes ikke direkte i 
analysene, men kun som et utgangspunkt for beregning av 
metningsvolum. SIDRA benytter følgende sammenheng for å beregne 
metningsvolum: 

- = (�� ∙ �� ∙ … ��) ∙ -¾ 
der 
s =          Justert metningsvolum 
sb=          Basisverdi for metningsvolumet 
f1 til fn = Faktorer som justerer basisverdien for metningsvolumet for å ta 
hensyn til for eksempel bredde av kjørebane, helning på vegen, tunge 
kjøretøy osv. 

Lane width 3,30 m Kjørefeltbredde [m]. 

Queue 
space (HV) 

13,0 m Plass opptatt i kø for tunge kjøretøy [m]. 

Queue 
space (LV) 

7,0 m Plass opptatt i kø for lette kjøretøy [m]. 

Queue 
space 
(Peds) 

1,0 m Plass opptatt i kø for fotgjengere [m]. 

Signal 
analysis 
method 

Fixed-
Time/Pre-
timed 

Hvilken metode man velger for signalregulering av kryss. Man kan velge 
mellom tidsstyrte signaler (Fixed-Time/Pretimed) og fotgjenger- eller 
kjøretøyaktiverte signaler (Actuated). 

Maximum 
cycle time 

120 s Maksimal omløpstid [s]. 
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Cycle 
rounding 

10 s Angir til hvilket nærmeste 5 eller 10 s omløpstiden skal avrundes til ved 
bruk av praktisk omløpstid (Practical Cycle Timing). Ved å velge praktisk 
omløpstid kalkulerer programmet en omløpstid og grønntider som 
tilfredsstiller målet om metningsgrad for kritiske svingebevegelser. 

Yellow 
time 

3 s Gultid per fase [s]. 

All-red 
time 

2 s Allrød tid per fase [s]. En slags sikkerhetstid mellom kjøretøy i to 
forskjellige faser. 

 

 

5. Roundabout (Rundkjøring) 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Lane width 4,0 m Kjørebanebredde [m]. 

Basic 
saturation 
flow 

1950 kjt/t Basisverdi for metningsvolumet. Denne verdien brukes ikke direkte i 
analysene, men kun som et utgangspunkt for beregning av 
metningsvolum. SIDRA benytter følgende sammenheng for å beregne 
metningsvolum: 

- = (�� ∙ �� ∙ … ��) ∙ -¾ 
der 
s =          Justert metningsvolum 
sb=          Basisverdi for metningsvolumet 
f1 til fn = Faktorer som justerer basisverdien for metningsvolumet for å ta 
hensyn til for eksempel bredde av kjørebane, helning på vegen, tunge 
kjøretøy osv. 

Queue space 
(HV) 

13,0 m Plass opptatt i kø for tunge kjøretøy [m]. Verdien er oppgitt som 
avstanden mellom fronten på to kjøretøy i samme kjørefelt. 

Queue space 
(LV) 

7,0 m Plass opptatt i kø for lette kjøretøy [m]. Verdien er oppgitt som 
avstanden mellom fronten på to kjøretøy i samme kjørefelt. 

Queue space 
(Peds) 

1,0 m Plass opptatt i kø for fotgjengere [m]. 

Island 
Diameter 

20 m Diameter sentraløy [m]. 

Circulating 
width 

6,0 m Bredde på sirkulasjonsarealet [m]. 

Circulating 
lanes 

1 Antall felt i sirkulasjonsarealet. 

Environment 
factor 

1,10 En slags avviklingsfaktor. Denne faktoren kan brukes til å kalibrere 
modellen og gi høyere eller lavere kapasitet. En kan gi faktoren verdier 
mellom 0,50 og 2,00. I Australia er denne faktoren satt til 1,00 og i USA 
til 1,20. På bakgrunn av dette er den satt til 1,10 i Norge. Når faktoren 
øker, reduseres kapasiteten og omvendt. 
 
Faktoren representerer generelle forhold i rundkjøringen som utforming, 
sikt, helninger, hastigheter, andel lette og tunge kjøretøy, bilistenes 
aggressivitet og våkenhet (reaksjonstid), fotgjengere, aktivitet av tunge 
kjøretøy osv. 
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Entry/ 
Circulating 
flow 
adjustment 
 

Medium Dette er en parameter som kan relateres til forholdet mellom 
innkommende strømmer og sirkulerende trafikkstrømmer. SIDRA 
reduserer følgetiden for kjøretøy i det dominerende kjørefeltet og øker 
dermed kapasiteten. En kalibrerer kapasiteten i rundkjøringen ved å 
bestemme nivå for justeringen i forhold til observerte eller forventet 
lokal føreratferd. Man kan velge mellom High, Medium, Low eller None. 
Figuren under viser at kapasiteten er høyest når man velger High og 
lavest når man velger None.   
 
Dersom en rundkjøring for eksempel har to felt i sirkulasjonsarealet, vil 
det være enklere for et kjøretøy å komme seg inn i rundkjøringen 
dersom den skal i det ytterste feltet. Figur 99 viser at parameteren har 
størst betydning for sirkulerende trafikkvolum med mindre enn 300 kjt/t. 
 

 
Figur 99 Forhold mellom innkommende og sirkulerende trafikk (Akcelik, 2009) 

 

Capacity 

Model 

SIDRA 
Standard 

Man kan velge mellom modellene SIDRA Standard og US NCHRP 572 for 
å estimere kapasitet i rundkjøringer. Dette valget påvirker både 
rundkjøringer og tilfartskontroll i rundkjøringer. NCHRP 572-modellen er 
basert på studier av rundkjøringer i USA. Det er derfor SIDRA Standard 
som ligger som standard i programmet.  

Roundabout 

LOS Method 

 Valg av metode som bestemmer kriterier for avviklingskvalitet i 
rundkjøringer. 

US NCHRP 

572 

Roundabout 

model 

 En modell for rundkjøringer basert på studier av rundkjøringer i USA 
(NCHRP, 2007). Modellen er implementert i versjon 4.0 av SIDRA 
INTERSECTION.  

Other 

roundabout 

models 

 Man kan her velge å hake av for FHWA 2000. Dette er en alternativ 
modell basert på en lineær regresjonsmodell med erfaringer og 
observasjoner fra Storbritannia og Tyskland, og brukes til sammenligning 
med SIDRA. For tilfarter med flere kjørefelt blir kun den totale 
kapasiteten estimert. Denne modellen har delvis andre geometriske 
parametre sammenlignet med SIDRA.  

 

  



157 
 

6. Roundabout Metering 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Stop line 
setback 
distance 

20,0 m Dette er avstanden mellom stopplinjen ved signalet og vikepliktslinjen på 
tilfarten som er regulert. Stopplinjen plasseres minst 3 m foran 
vikepliktslinjen, men er fortrinnsvis plassert omtrent 20 m fra 
vikepliktslinjen. 

Start loss 2 s Denne parameteren brukes for å modellere kjøretøyers atferd ved 
stopplinjen ved signalet. Start Loss er tiden fra grønnperioden starter til 
effektiv grønntid starter, altså tapt tid ved oppstart. 

End gain 2 s Denne parameteren brukes for å modellere kjøretøyers atferd ved 
stopplinjen ved signalet. End Gain er tid fra faseskiftet til effektiv grønntid 
slutter. Parameteren tar altså hensyn til avvikling av de kjøretøy som 
velger å kjøre etter endt grønntid. 

Queue 
detector 
setback 
distance 

70,0 m Dette er avstanden mellom kødetektoren og vikepliktslinjen i den 
kontrollerte tilfarten. Når køen på denne tilfarten når bakover til 
kødetektoren, vil signalet på den regulerte tilfarten vise rødt for å skape 
en åpning i trafikkstrømmen. Denne avstanden er vanligvis i området 50-
120 m. 
 

Maximum 
cycle time 

120 s Maksimal omløpstid [s]. 

Cycle 
rounding 

10 s Angir til hvilket nærmeste 5 eller 10 s omløpstiden skal avrundes til ved 
bruk av praktisk omløpstid (Practical Cycle Timing). Ved å velge praktisk 
omløpstid kalkulerer programmet en omløpstid og grønntider som 
tilfredsstiller målet om metningsgrad for kritiske svingebevegelser. 

Yellom 
time 

3 s Gultid per fase [s]. 

All-red 
time 

2 s All-rød tid per fase [s]. En slags sikkerhetstid mellom kjøretøy i to 
forskjellige faser. 

Minimum 
Phase time 

20 s Minimum fasetid [s]. 

 

7. Sign Control 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Lane width  3,30 m Kjørefeltbredde [m]. 

Basic 
saturation 
flow 

1950 
kjt/t 

Basisverdi for metningsvolumet [kjt/t]. Denne verdien brukes ikke direkte i 
analysene, men kun som et utgangspunkt for beregning av 
metningsvolum. SIDRA benytter følgende sammenheng for å beregne 
metningsvolum: 

- = (�� ∙ �� ∙ … ��) ∙ -¾ 
der 
s =          Justert metningsvolum 
sb=          Basisverdi for metningsvolumet 
f1 til fn = Faktorer som justerer basisverdien for metningsvolumet for å ta 
hensyn til for eksempel bredde av kjørebane, helning på vegen, tunge 
kjøretøy osv. 
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Queue space 
(LV)  

7,0 m Plass opptatt i kø for lette kjøretøy [m]. Verdien er oppgitt som avstanden 
mellom fronten på to kjøretøy i samme kjørefelt. 

Queue space 
(HV) 

13,0 m Plass opptatt i kø for tunge kjøretøy [m]. Verdien er oppgitt som 
avstanden mellom fronten på to kjøretøy i samme kjørefelt. 

 

8. AWSC – All-Way Stop Control 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Lane width  3,30 m Kjørefeltbredde [m]. 

Basic 
saturation 
flow 

1950 
kjt/t 

Basisverdi for metningsvolumet [kjt/t]. Denne verdien brukes ikke direkte i 
analysene, men kun som et utgangspunkt. SIDRA benytter følgende 
sammenheng for å beregne metningsvolum: 

- = (�� ∙ �� ∙ … ��) ∙ -¾ 
der 
s =          Justert metningsvolum 
sb=          Basisverdi for metningsvolumet 
f1 til fn = Faktorer som justerer basisverdien for metningsvolumet for å ta 
hensyn til for eksempel bredde av kjørebane, helning på vegen, tunge 
kjøretøy osv. 

Queue space 
(LV)  

7,0 m Plass opptatt i kø for lette kjøretøy [m]. Verdien er oppgitt som avstanden 
mellom fronten på to kjøretøy i samme kjørefelt. 

Queue space 
(HV) 

13,0 m Plass opptatt i kø for tunge kjøretøy [m]. Verdien er oppgitt som 
avstanden mellom fronten på to kjøretøy i samme kjørefelt. 

 

All-Way Stop Control (AWSC) er en reguleringstype hvor alle trafikanter på tilfarter inn mot krysset 

pålegges stopplikt (HCM, 2000), se figur 100. I slike kryss foregår trafikkavviklingen etter regelen om 

at kjøretøy kjører i samme rekkefølge som de ankommer krysset (TØI, 2000). Dette er en 

reguleringstype som hovedsakelig er benyttet i USA, Canada og Sør-Afrika (Wikipedia, 2009). Den er 

foreløpig lite benyttet i Norge.  

 

Figur 100 Illustrasjon av All-way Stop Control 
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9. Signal Timing – Vehicles 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Start loss  
2 s 

Denne parameteren brukes for å modellere kjøretøyers atferd ved 
stopplinjen ved signalet. Start Loss er tiden fra grønnperioden starter til 
effektiv grønntid starter, altså tapt tid ved oppstart. 

End gain 2 s Denne parameteren brukes for å modellere kjøretøyers atferd ved 
stopplinjen ved signalet. End Gain er tid fra faseskiftet til effektiv grønntid 
slutter. Parameteren tar altså hensyn til avviklingen av de kjøretøy som velger 
å kjøre etter endt grønntid. 

Maximum 
green time 

0 s Maksimal grønntid [s]. Vanligvis fastsetter programmet verdien av denne 
parameteren. Som standard ved analyser av signal brukes Fixed-

Time/Pretimed, og da er maksimal grønntid lite egnet. Dersom en likevel 
ønsker å spesifisere denne parameteren må en hake av for dette under Input 

→ Phasing & timing→ Vehicle Movement Timing Data. 

Gap setting 
 

2,5 s/ 
2,0 s 

Forhåndsbestemt tidsluke [s]mellom to etterfølgende kjøretøy som medfører 
at signalanlegget avslutter grønntiden. Parameteren angis både for hovedveg 
og sideveg. 

Effective 

detection 

zone 

length 

4,5 m Lengde av deteksjonssonen [m]. Parameteren angis både for hovedveg og 
sideveg. 

 

 

10. Signal Timing – Peds 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Minimum 
green 

1 s Minimum grønntid for fotgjengere [s]. Denne inkluderer både tiden med 
helgrønn mann og med blinkende grønn mann, men ikke de perioder hvor det 
er overlapp med mellomtider. Parameteren kan spesifiseres under Input → 

Phasing & timing→ Pedestrain Movement Timing Data. 

Maximum 
green  

0 s Maksimal grønntid [s]. Vanligvis fastsetter programmet verdien av denne 
parameteren. Som standard ved analyser av signalanlegg brukes Fixed-

Time/Pretimed, og da er maksimal grønntid lite egnet. Dersom en likevel 
ønsker å spesifisere denne parameteren, må en hake av for dette under Input 

→ Phasing & timing→ Pedestrain Movement Timing Data. 

Crossing 
speed 

1,2 
m/s 

Farten fotgjengere krysser vegen med [m/s]. 

Minimum 

walk time 

5 s Minimum gåtid [s]. Walk Time er varigheten av grønn mann (ikke blinkende). 

Minimum 

clearance 

time 

5 s Minimum tømmingstid [s].  

Clearance 

time 

overlap 

2 s Tømmingsstid for fotgjengere som overlapper med deler av eller hele 
gultiden til kjøretøyene, eller som overlapper med gultiden og deler av eller 
hele tiden alle har rødt. 

Start loss 2 s Denne parameteren brukes for å modellere fotgjengernes atferd ved signalet. 
Start Loss er tiden fra grønnperioden starter til effektiv grønntid starter, altså 
tapt tid ved oppstart for hver fase. 
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End gain 2 s Denne parameteren brukes for å modellere fotgjengernes atferd ved signalet. 
End Gain er tid fra faseskiftet til effektiv grønntid slutter. Parameteren 
representerer de fotgjengerne som går etter endt grønnperiode og krysser i 
løpet av første del av perioden med blinkende grønn mann (Flashing Don’t 

Walk Interval). 

 

11. Vehicles 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Peak flow 
factor 

95 % Dette er en faktor som tar hensyn til trafikkvariasjoner over en periode (for 
eksempel på en time). Gjennomsnittlig volum i topperioden kan være en del 
større enn gjennomsnittlig volum over hele perioden. Det er dette Peak 

Flow Factor justerer for. Se Kap. 3.5 for nærmere beskrivelse av Peak Flow 

Factor. 

Vehicle 
occupancy 

1,2 
pers/kjt 

Gjennomsnittlig antall personer i bilene [pers/kjt]. Denne parameteren 
varierer over døgnet og fra by til by (Haugen, 2009. e-post 11.12.09). 

Flow scale 
(constant) 

100,0 % Denne parameteren kan brukes for raskt å se effekten av å øke/minke 
trafikkvolumet med like mye på alle svingebevegelser. En kan for eksempel 
se hva effekten av å øke til 200 % på alle svingebevegelser vil være uten å 
måtte endre alle de spesifikke volumene. 

Growth 

rate 

2,0 %/år Vekstfaktor [%/år]. 

Approach 

cruise 

speed 

60 km/t Hastighet på tilfart [km/t]. 

Exit cruise 

speed 

60 km/t Hastighet på utfart [km/t]. 

Approach 
travel 
distance 

500,0 m Kjørelengde på tilfart [m]. 

Stop 
penalty 

20 s Stop penalty er en parameter som gir en pris på stopp i form av sekunder. 
Parameteren inngår i beregning av indeks for avviklingskvalitet sammen 
med vekting av et utvalg faktorer som forsinkelse, stopp og kø. Indeksen er 
egnet som grunnlag for valg av utforming av et kryss (Lavest mulig verdi for 
indeksen gir best utforming).  

Delay 

weight 

1,00 Vekting av forsinkelse. 

Stop 

weight 

1,00 Vekting av stopp. 

Queue 

weight 

1,00 Vekting av kø. 
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12. Pedestrains 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Volume 50 fotgj Antall fotgjengere per time, angitt som totalvolum for begge retninger. For 
en oppdelt kryssing kan man spesifisere forskjellige volum for de to 
fotgjengerbevegelsene.  

Peak flow 
factor 

95,0 % Dette er en faktor som tar hensyn til variasjon av antall fotgjengere over en 
periode (f.eks. på en time). Gjennomsnittlig strømning i topperioden kan 
være en del større enn gjennomsnittlig strømning over hele perioden. Det 
er dette Peak Flow Factor justerer for. Se Kap. 3.5 for nærmere beskrivelse 
av Peak Flow Factor. 

Flow scale 
(constant) 

100,0 % Denne parameteren kan brukes for raskt å se effekten av å øke/minke 
fotgjengervolumet med like mye på alle kryssinger. En kan for eksempel se 
hva effekten av å øke til 200 % på alle kryssinger vil være uten å måtte 
endre alle de spesifikke volumene. 

Growth 

rate 

2,0 %/år Vekstfaktor [%/år]. 

Walking 

speed 

1,2 m/s Gjennomsnittlig ganghastighet nær kryssingen [m/s].  

Saturation 

flow 

12 000 
fotgj/t 

Metningsvolum [fotgj/t]. Dette er the queue discharge flow rate for 
fotgjengere, og benyttes som en konstant verdi. 

Approach 
travel 
distance 

10,0 m Avstand før gangfelt [m]. 

Crossing 
distance 

2,4 m Kryssingsdistansen [m] for fotgjengere. SIDRA beregner denne distansen for 
signalregulerte kryssinger. Dette gjøres i henhold til antall kjørefelt, 
kjørefeltbredde og bredde av midtrabatt. Den beregnede verdien kan 
overstyres av brukeren ved å hake av i boksen for Crossing distance og selv 
spesifisere en distanse. Ofte spesifiseres konfliktsonen mellom fotgjengeren 
og kjøretøyet som kryssingsdistansen. 
 
Ved full kryssing er i følge brukermanualen kryssingsdistansen definert fra 
kantstein til kantstein. Standardverdien på 2,4 m kan virke noe lav. Det er 
imidlertid ikke gjort nok uttesting og dokumentasjon på dette til å endre 
standardverdien. 

Delay 

weight 

1,00 Vekting av forsinkelse. 

Stop 

weight 

1,00 Vekting av stopp. 

Queue 

weight 

1,00 Vekting av kø. 

 

13. Freeway 

Parameter Verdi Beskrivelse 

Freeway approach cruise speed 100 Hastighet tilfart, motorveg 

Freeway exit cruise speed 100 Hastighet avkjøring, motorveg 
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