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SIDRA INTERSECTION er et program for analyse av kapasitets- og avviklingsforhold i enkeltkryss. Sommeren 2009
ble versjon 4.0 av programmet lansert. En av de nye mulighetene i programmet er modellering av fotgjengeres effekt på
kapasitet og avviklingsforhold for kjøretøy i rundkjøringer. I tillegg er det nå mulig å beskrive bruk av tilfartskontroll i
rundkjøringer.
SIDRA modellerer effekten av fotgjengere på ulike måter for forskjellige krysstyper. I rundkjøringer benyttes for
eksempel en korrigeringsfaktor, fp, for å korrigere kapasiteten på tilfarter. Denne faktoren er avhengig av antall
fotgjengere og det sirkulerende trafikkvolumet. Kapasiteten på en utfart korrigeres på bakgrunn av andelen av tiden
fotgjengerfeltet er ledig. Resultater fra uttesting i SIDRA viser blant annet at fotgjengere har innvirkning på kapasitet og
avviklingsforhold for kjøretøy.
Tilfartskontroll i rundkjøringer er et tiltak som benyttes for å bedre kapasitet og avviklingsforhold i rundkjøringer med
stor trafikk, og der trafikken er ujevnt fordelt på de forskjellige tilfartene. Den dominerende tilfarten styres med
signaler, slik at det blir lettere for kjøretøy på andre tilfarter å komme inn i rundkjøringen. Resultater fra uttesting i
SIDRA viser at prioritet mellom trafikkstrømmer fordeles slik at total forsinkelse for hele krysset reduseres.
Ved etablering av en norsk modell er det de mest opplagte standardverdiene som er endret. Det vil derfor være behov
for ytterligere uttesting og justering av parametre for å optimalisere modellen for norske forhold.
Det er laget syv maler for norske kryssløsninger. Disse tar utgangspunkt i helt enkle utforminger av signalregulerte
kryss, rundkjøringer og vikepliktsregulerte kryss.

Stikkord:

1. Trafikkavvikling
2. SIDRA
3. Fotgjengere
4. Tilfartskontroll
_________________________________________
(sign.)

i

ii

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet

Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi
Institutt for bygg, anlegg og transport

Faggruppe: Veg og samferdsel
Postadresse
Høgskoleringen 7A
7491 Trondheim
Telefon 73 59 46 40
Telefax 73 59 70 21

FORDYPNINGSPROSJEKTOPPGAVE
HØSTEN 2009
for
Hilde Kristine Myre
Tilpasning av SIDRA til norske forhold og uttesting av nye muligheter i versjon 4

Bakgrunn
SIDRA er en anerkjent modell for å vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i ulike krysstyper.
Modellen brukes i mange land i verden, og erfaring viser at det er rimelig god overensstemmelse
mellom modell og virkelig trafikkavvikling.
SIDRA er utviklet i Australia, og det er en del parametre, standardverdier og kryssløsninger som ikke
uten videre er tilpasset norske forhold. Sommeren 2009 ble versjon 4 av programmet lansert med en
del nye funksjoner som foreløpig er lite uttestet.

Oppgave
Trafikkavvikling i kryss er en komplisert prosess med mange avhengigheter. I denne oppgaven skal
kandidaten beskrive og teste ut nye muligheter i SIDRA i tillegg til å tilpasse modellen bedre til norske
forhold. Oppgaven består av 4 deler:
For å gjennomføre denne oppgaven må kandidaten påregne at det går med en god del tid til å sette seg
inn i modellen, få oversikt over virkemåte og muligheter samt lære seg brukergrensesnittet. I den første
delen skal det gis en generell oversikt over versjon 4 av SIDRA med hovedvekt på de nye mulighetene
som nå finnes i programmet.
I den andre delen skal studenten gjøre en praktisk uttesting av to av disse nye funksjonene:



mulighet for å beskrive hvordan fotgjengere påvirker kapasitets- og avviklingsforhold
mulighet for å beskrive bruk av tilfartskontroll i rundkjøringer
iii

Videre skal kandidaten gå gjennom inngangsdata til SIDRA og lage en oversikt over alle
standardverdier som bør tilpasses til norske forhold. Så langt det er mulig bør en også komme med
begrunnede forslag til norske standardverdier og tilpasse SIDRA i forhold til dette.
I fjerde og siste del skal kandidaten lage at antall maler for typisk norske kryss, dette gjelder både
utforming og regulering av rundkjøringer, forkjørskryss og signalregulerte kryss. Hensikten med
malene er å gjøre det enklere for brukere av SIDRA å benytte modellen i Norge. Antall maler må
vurderes ut fra tid og andre ressurser, men det bør lages minst to maler for hver krysstype.
Kandidaten kan selv bestemme vekt og omfang på de ulike delene i samråd med veileder.

Generelt
Ovenstående tekst er ment som en ramme for kandidatens arbeid. Justeringer vil, om nødvendig,
kunne skje underveis, når en ser hvordan arbeidet går. Evt. justeringer må skje i samråd med
veileder og faglærer ved instituttet.
Normert arbeidsbelastning for prosjektoppgaven er 7,5 studiepoeng som tilsvarer 12 ukebelastningstimer, dvs tilsvarende ca. 192 arbeidstimer pr student.
Ved bedømmelsen legges det vekt på grundigheten i bearbeidingen, samt at framstillingen er
velredigert, klar, entydig og ryddig uten å være unødig voluminøs.
Besvarelsen skal ha sammendrag, innholdsfortegnelse (med fortegnelse over evt. vedlegg og bilag)
og komplett paginering. Alt kildemateriale som ikke er av generell karakter, skal angis slik at man
uten problemer kan finne tilbake til kilden. Dette gjelder også opplysninger og informasjon som er
gitt muntlig.
Se forøvrig «Råd og retningslinjer for rapportskriving ved prosjektarbeid og hovedoppgave ved
Institutt for bygg- og anleggsteknikk». Dette er retningslinjer for det gamle BA-instituttet, men de
gjelder også for Institutt for bygg, anlegg og transport.
(http://www.ivt.ntnu.no/bat/undervisning/rapportveiledning.pdf)
Instituttet vil ha full rett til å bruke resultatene av arbeidet, som om det var utført av en ansatt under
den ordinære arbeidsbelastning. Bruk av resultatene til publisering etc. kan bare skje i samarbeid
med og etter avtale med faglærer og student.
Innleveringsfrist:
Oppgavebesvarelsen i original (uinnbundet) samt to kopier skal leveres innen
Fredag 18. desember 2009 kl 1500.
Veileder: Arvid Aakre
Institutt for bygg, anlegg og transport
Dato: 2009-09-15

Arvid Aakre
Faglærer
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Forord
Denne rapporten er et resultat av mitt arbeid med fordypningsprosjektoppgaven ved Institutt for
Bygg, anlegg og transport, faggruppe Veg og samferdsel ved NTNU høsten 2009.
Fordypningsoppgaven er en del av opplegget i 9.semester på sivilingeniørutdanningen ved NTNU.
Omfanget av oppgaven skal tilsvare en arbeidsbelastning tilsvarende 7,5 av 30 studiepoeng.
Arbeidsmengden med denne oppgaven har vært relativt stor, og har tatt en del tid å sette seg inn i
modellen og programmet. Jeg har derfor måttet begrense deler av rapportens omfang, som for
eksempel omfanget av Kap 7. Det er nok flere ord og uttrykk som kunne vært beskrevet. I tillegg
kunne det vært interessant å gjøre flere uttestinger av de nye mulighetene i SIDRA.
Det er i hovedsak brukermanualen til SIDRA INTERSECTION som er benyttet som kilde i rapporten
(Akcelik, 2009). Jeg har valgt å benytte den engelske versjonen av enkelte ord og uttrykk i SIDRA.
Disse er skrevet med uthevet skrift i rapporten.
Jeg fikk interesse for SIDRA som modelleringsprogram etter å ha jobbet litt med programmet under
en øving i faget TBA4285 Trafikkregulering høsten 2008. Dette var noe jeg ønsket å jobbe videre med
og bli bedre kjent med, noe jeg har fått anledning til gjennom arbeidet med denne
prosjektoppgaven. Jeg har tanker om å fortsette arbeidet med SIDRA i min masteroppgave til våren.
Denne oppgaven utgjør derfor et teoretisk grunnlag for videre arbeid hvor hensikten er å gjøre mer
praktiske observasjoner på norske forhold.
En stor takk rettes til faglærer og veileder på prosjektet, amanuensis Arvid Aakre, som har vært til
stor hjelp både ved formulering av oppgaven og med faglige innspill undervegs. Jeg vil også takke
Torbjørn Haugen fra Statens vegvesen som har bidratt til oppgaveformuleringen og tilbakemelding
på arbeidet. I tillegg har Torstein Ryeng, også fra Statens vegvesen, bidratt med innspill til rapporten.
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Sammendrag
SIDRA INTERSECTION er et program for analyse av kapasitet og avviklingsforhold i enkeltkryss.
Sommeren 2009 ble versjon 4.0 av programmet lansert. En av de nye mulighetene i programmet er
modellering av fotgjengeres effekt på kapasitet og avviklingsforhold for kjøretøy i rundkjøringer. I
tillegg er det nå mulig å beskrive bruk av tilfartskontroll i rundkjøringer.
Ved signalregulerte kryss er det to måter å modellere effekten fotgjengere har på kjøretøy.
Programmet kan enten fastsette en verdi for tapt tid ved oppstart, eller det angitte
fotgjengervolumet kan benyttes til å redusere metningsvolumet for kjøretøyene. I rundkjøringer
benyttes en korrigeringsfaktor, fp, for å korrigere kapasiteten på tilfarter. Denne faktoren er avhengig
av antall fotgjengere og det sirkulerende trafikkvolumet. Kapasiteten på en utfart korrigeres på
bakgrunn av andelen av tiden fotgjengerfeltet er ledig. Effekt av fotgjengere i vikepliktsregulerte
kryss behandles på samme måte som utfarter i rundkjøringer.
Hovedresultater fra testing av fotgjengeres effekt på kjøretøy i kryss er:






Fotgjengere viser seg å ha en klar innvirkning på kapasitet og avviklingsforhold for kjøretøy.
Effekten av fotgjengere er avhengig av kjøretøyvolum og antall fotgjengere. Økt
fotgjengervolum gir økt effekt, for eksempel i form av redusert kapasitet og økte forsinkelser
og kølengder.
Ved å øke tapt tid ved oppstart i signalregulerte kryss, øker effekten fotgjengere har på
kapasitet, forsinkelse og kølengder.
I rundkjøringer vil økt sirkulerende trafikkvolum gjøre at effekten av fotgjengere blir mindre
da kjøretøyene likevel må vente.

Tilfartskontroll i rundkjøring er et tiltak som benyttes for å bedre kapasitet og avviklingsforhold i
rundkjøringer med stor trafikk, og der trafikken er ujevnt fordelt på de forskjellige tilfartene. Den
dominerende tilfarten styres med signaler, slik at det blir lettere for kjøretøy på andre tilfarter (den
kontrollerende tilfarten) å komme inn i rundkjøringen. Det sentrale ved modellering av
tilfartskontroll er effektiv rød‐ og blanktid for den regulerte tilfarten.
Hovedresultater fra testing tilknyttet bruk av tilfartskontroll i rundkjøringer:




Bruk av tilfartskontroll har effekt på kapasitet og avviklingsforhold i en rundkjøring.
Den kontrollerende tilfarten får økt kapasitet, og redusert forsinkelse og kølengde. Den
regulerte tilfarten får derimot redusert kapasitet, og økt forsinkelse og kølengde.
Den totale forsinkelsen for hele krysset reduseres.

Ved etablering av en norsk modell er det de mest opplagte standardverdiene som er endret.
Hovedsakelig er dimensjoner i rundkjøringer redusert, kostnadsenheten er endret til NOK, gultid i
signalanlegg er endret fra 4 til 3 s, og tapt tid ved oppstart og det man tjener på slutten er endret fra
3 til 2 s. Det vil være behov for ytterligere uttesting og justering av parametre for å optimalisere
modellen for norske forhold.
Det er laget syv maler for norske kryssløsninger. Disse tar utgangspunkt i helt enkle utforminger av
signalregulerte kryss, rundkjøringer og vikepliktsregulerte kryss.
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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 vil bruk av modeller
være aktuelt når man skal velge regulering 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. Ikke alle er klar over at SIDRA er en australsk modell og bruker den uvitende om at enkelte
av parametrene er tilpasset australske forhold. Det kan derfor være nyttig å undersøke om modellen
faktisk gir svar som stemmer med den reelle situasjonen her i Norge. I tillegg er det en del
standardverdier i modellen som opplagt er feil og som derfor bør endres.
Juli 2009 ble det lansert en ny versjon av SIDRA, versjon 4.0. Denne inneholder en rekke nye
muligheter, samt store forbedringer når det gjelder brukergrensesnitt, programegenskaper og
modellering av kapasitet. Denne oppgaven starter derfor med å gi en kort oversikt over den nye
versjonen. Fotgjengeres effekt på kapasitet og avviklingsforhold i kryss, og bruk av tilfartskontroll i
rundkjøringer blir mer detaljert beskrevet i henholdsvis Kap. 3 og 4. De to kapitlene starter med å gi
en teoretisk innføring i hvordan mulighetene analyseres i SIDRA, for deretter å gjøre en utprøving av
disse i programmet.
En ulempe med SIDRA slik det er i dag, er at man må endre mange av inngangsdataene samt data for
den geometriske utformingen av krysset hver gang man åpner programmet. I Kap 5 er det etablert en
norsk modell der opplagte standardverdier er tilpasset norske forhold. I dette kapittelet er alle
parametre i modellen gjennomgått og beskrevet. Eksempler på maler for utformingen av typiske
norske kryssløsninger er beskrevet i Kap 6. Dette vil forhåpentligvis være med å forenkle bruken av
programmet. Det er viktig å understreke at den norske modellen som er utarbeidet i denne
oppgaven utgjør et grunnlag for videre utvikling og optimalisering for norske forhold.
I rapportens Kap 7 er det samlet noen spørsmål og svar, og enkelte ord og uttrykk som kan være
vanskelig å forstå i SIDRA er forklart. I tillegg er det her et delkapittel om svakheter ved programmet
som er oppdaget undervegs i arbeidet med oppgaven.
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2. SIDRA INTERSECTION
2.1 SIDRA INTERSECTION generelt
SIDRA INTERSECTION er et avansert verktøy for å gjøre detaljerte beregninger og vurderinger av
kapasitets‐ og avviklingsforhold i ulike krysstyper. Programmet beregner en rekke parametere som
kan benyttes i vurdering av kryssløsninger. 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 Nye muligheter i SIDRA INTERSECTION 4.0
Den nyeste versjonen av SIDRA, versjon 4.0, ble lansert sommeren 2009. Denne versjonen inneholder
en rekke nye muligheter. Noen av disse er kort beskrevet i punktene under.













Nytt brukergrensesnitt. Vindu for inndata og rapporter om utdata er laget slik at det ligner på
stilen til Microsoft Office 2007. Det er knyttet store forbedringer til behandling av filer, vindu
for inndata og håndtering av feilmeldinger og diagnostisering av disse (Message Console).
Nye inndataparametre som metningshastighet, regulering av kapasitet, ekstra opphoping
(der oppstrøms signalanlegg har effekt på kapasiteten i vikepliktsregulerte kryss) og
kjøretøylengde.
Sannsynligheten for blokkering av oppstrøms kryss kan estimeres på tilfarter der antall
køplasser er begrenset. Tilfeller hvor dette er aktuelt er kryss med kort innbyrdes avstand
eller der hvor fotgjengerfelt påvirker trafikkavviklingen i krysset. En parameter for
kapasitetsjustering blir brukt for å spesifisere kapasitetsreduksjonen for kjørefelt i oppstrøms
kryss. Denne er basert på estimering av sannsynligheten for blokkering av kjørefelt i
nedstrøms kryss.
Nye muligheter for å se hvilken effekt fotgjengere har på kapasiteten i rundkjøringer.
Eget vindu for inndata om fotgjengere.
Mulighet for modellering av tilfartskontroll i rundkjøringer.
Bruk av rotasjonsfunksjon kan gjøre konfigurasjon av kryss enklere.
Det er etablert flere maler for rundkjøringer og signalregulerte kryss.
Prioritet blir tildelt automatisk (Opposed og Opposing bevegelser) når eksempelvis tilfarter
eller svingebevegelser fjernes, og når type kjørefelt eller reguleringstype endres. Det kan
likevel være lurt å kontrollere at tildeling av prioritet stemmer.
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Det er store forbedringer knyttet til presentasjon av resultater. Utdatatabellen inneholder
blant annet sjåførkarakteristikk og effekten av fotgjengere i rundkjøringer. I tillegg estimeres
nye SCATS parametre.
Et grensesnitt (API – Application Programming Interface) er lagt til slik at andre
dataprogrammer kan samarbeide med SIDRA INTERSECTION. I tillegg til grensesnittet har
man full tilgang til både inndata og utdata som tilhører prosjektfilen (SIDRA, b).

(SIDRA, c)

Mulighetene for å beregne effekten av fotgjengere i kryss og beskrive bruk av tilfartskontroll i
rundkjøringer er beskrevet mer utdypende i Kap. 3 og 4.
Brukergrensesnittet for SIDRA INTERSECTION 4.0 er vist i Figur 1.

Prosjekttre

Vindu for visning av inndata, layout og resultater på tekstbasert eller grafisk
måte

Figur 1 Brukergrensesnitt SIDRA INTERSECTION versjon 4.0
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3. Fotgjengere i SIDRA 4.0
Å modellere fotgjengeres effekt på trafikkavvikling i signalregulerte kryss har vært mulig i tidligere
utgaver av SIDRA. En av de nye mulighetene i versjon 4.0 er at en kan modellere fotgjengeres effekt i
rundkjøringer. I dette kapittelet er det valgt å omtale fotgjengere i både signalregulerte kryss,
rundkjøringer og vikepliktsregulerte kryss. Dette er gjort for å belyse hvordan fotgjengere modelleres
i SIDRA. Hvordan effekten modelleres, avhenger av den aktuelle krysstypen. Ved signalregulerte kryss
blir data for fotgjengerbevegelser brukt for å beregne effekten fotgjengere har på kapasitet og
avviklingsforhold for kjøretøy. I tillegg blir resultater for fotgjengere estimert. For kryss uten
signalregulering er det kun effekt på kapasitets‐ og avviklingsforhold for kjøretøy som beregnes.
Store deler av innholdet i dette kapittelet er hentet fra SIDRA INTERSECTION – Brukermanual, del 3‐
Kap. 12 og del 4‐Kap. 15.

3.1 Inngangsparametre
En fotgjengerbevegelse er definert som en kryssing foran den valgte tilfarten. Man kan velge mellom
en full kryssing (full crossing) eller en oppdelt kryssing (staged crossing). En full kryssing består av en
fotgjengerbevegelse, mens en oppdelt kryssing består av to separate fotgjengerbevegelser. Man
velger en fotgjengerbevegelse ved å klikke på symbolet for den aktuelle bevegelsen. Den valgte
bevegelsen vil vises i rødt (se Figur 2), og data for denne bevegelsen vises på høyre side.
Hak av her dersom
det er fotgjengere i
den valgte armen

Oppdelt
kryssing

Full
kryssing

Ingen
fotgjengere

Figur 2 Vindu for inndata ‐ fotgjengere ved signalregulert kryss
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For å etablere eller fjerne en fotgjengerbevegelse
må en hake av/fjerne haken for Movement Exists.
Symbolene for fotgjengere har ulik betydning for
signalregulerte kryss og rundkjøringer. Dersom man
holder musepekeren på bevegelsen, får en opp
beskrivelse av symbolets betydning. For
rundkjøringer vil data for full kryssing alltid gjelde
for tilfarten. Dette medfører at det kun er resultat
for Roundabout Entry for effekten av fotgjengere i
rundkjøringer som finnes i Detailed Output report.
Inngangsparametre for fotgjengere er stort sett de
samme for de ulike kryssingstypene (Input →
Pedestrian). Disse er illustrert i Figur 3 og er kort
beskrevet i
Tabell 1.

Figur 3 Inndata for fotgjengere

Tabell 1 Inngangsparametre fotgjengere

Inngangsparameter
Movement ID
Volume
Peak flow factor
Growth rate
Crossing distance
Approach travel
distance
Downstream distance
Walking speed
Queue space
Prac. Deg. Satn
Saturation flow

Beskrivelse
Hver fotgjengerbevegelse er merket med et ID nr (P1, P2, osv.).
Antall fotgjengere per time.
Faktor som tar hensyn til trafikkvariasjoner.
Vekstfaktor.
Kryssingsdistansen for fotgjengere. Estimeres av programmet,
men kan overstyres ved å hake av i boksen for Crossing distance.
Reiselengde på tilfart.
Reiselengde nedstrøms krysset.
Gjennomsnittlig ganghastighet.
Avstanden hver fotgjenger opptar i køen. Denne parameteren
brukes til å beregne hvor mye plass køen av fotgjengere krever.
Faktisk metningsgrad. Brukes til å justere den teoretiske
metningsgraden.
Metningsvolum for fotgjengere [fotgj/t].

For mer detaljert beskrivelse av de ulike parametrene, se Kap 5.2 – Standardverdier i ”Norge”.
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Enhet
fotgj/t
%/år
m
m
m
m/s
m

fotgj/t

3.2 Teoretisk beskrivelse av fotgjengeres effekt på kjøretøy
Hvordan effekten av fotgjengere modelleres, avhenger av kryssets reguleringsform. Den teoretiske
beskrivelsen som ligger bak effekten av fotgjengere i signalregulerte kryss, rundkjøringer og
vikepliktsregulerte kryss, er omtalt videre i dette kapittelet.

3.2.1 Fotgjengere ved signalregulert kryssing
Man kan modellere effekten av fotgjengere i både signalregulerte kryss, signalregulerte
fotgjengeroverganger og ved single point urban interchange. Single point urban interchange er en
krysstype som er nærmere beskrevet i Kap. 7.2 i rapporten.

Metningsvolum for fotgjengere
Standardverdien til fotgjengernes metningsvolum er satt til 12 000 fotgj/t. Et slikt metningsvolum
tilsvarer 200 fotgj/min. Dette kan endres under Input → Pedestrians.
I SIDRA blir fotgjengere avviklet rekkevis, som vist i Figur 4. Fotgjengere vil normalt stille seg ved
siden av hverandre, og deretter bakover. De fotgjengerne som står nærmest gangfeltet (rekke 1) vil
avvikles først. Metningsvolumet beregnes som følger:

hvor
sp =
np =
hsp1 =

Metningsvolum for fotgjengere
[fotgj/t].
Antall fotgjengere i en rekke.
Tidsavstanden mellom to rekker (tiden
fra en fotgjengerrekke går ut i krysset til
neste fotgjengerrekke går ut i krysset)
[s]. Denne er uttrykt ved

der Lhjp er plassen en fotgjenger opptar i køen
[m] (Tilsvarer Queue space i
Tabell 1).

Figur 4 Fotgjengere ved signalregulert gangfelt

På bakgrunn av metningsvolum (sp) og plass opptatt i køen (Lhjp) kan man dermed beregne avstanden
mellom to fotgjengere i ulike fotgjengerrekker (hsp1) og videre hvor mange fotgjengere det er i en
fotgjengerrekke (np). Formen for fotgjengeravvikling er nok mest aktuell for gangfelt i signalregulerte
kryss da fotgjengere samles opp foran kryssingen og må vente på grønn mann. Beregninger av
kapasitet for fotgjengere vil i tillegg være mest aktuelt i større byer der det er mange fotgjengere.
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Fotgjengeres effekt på kapasitet for kjøretøyer
I SIDRA finnes det to måter for å modellere effekten fotgjengere har på kapasiteten for kjøretøyer
ved signalregulerte kryssinger:


Programmet kan benytte en angitt verdi for tapt tid ved oppstart for kjøretøybevegelsen som
blir forsinket av fotgjengere. Ved bruk av denne metoden tar ikke programmet hensyn til de
angitte parametrene for fotgjengere (for eksempel fotgjengervolumet). Brukeren må selv ta
stilling til hvor mye fotgjengerne påvirker trafikken, men kan tildele ulike verdier for tapt tid
ved oppstart til de forskjellige svingebevegelsene. En variant av denne metoden er å benytte
en egen fase for fotgjengere. Fasen med fotgjengere blir da den tapte tiden ved oppstart.



Programmet kan benytte det oppgitte fotgjengervolumet for å redusere metningsvolumet.
Det er da det konflikterende fotgjengervolumet som er av betydning.

For å benytte en av disse metodene må fotgjengerbevegelsen spesifiseres som en opposing
bevegelse i vinduet for Input → Priorities. Valg av metode gjøres under Input → Movement Data →
Pedistrian effects. Metoden må angis for hver enkelt svingebevegelse som er i konflikt med
fotgjengere. Tapt tid ved oppstart er her valgt som standardmetode i SIDRA. Det er da viktig å være
klar over at tapt tid er satt til 0 sek som standardverdi. Dersom man ikke kjenner programmet så
godt, kan en lett oppleve at fotgjengere ikke har noe effekt på kapasiteten til kjøretøy. En mulighet
kan da være å benytte volumfaktor som standardmetode i stedet. Da vil man i hvert fall oppnå effekt
av fotgjengere uten å måtte ha inngående kjennskap til SIDRA.
I noen byer, som for eksempel Oslo, har man erfart at fotgjengere også går på rødt lys (Haugen,
2009, e‐post 11.12.09). Omfanget av dette vil variere fra sted til sted og er eksempel på lokale
forhold som må tas hensyn til ved modellering av fotgjengeres effekt på kjøretøy.
For å spesifisere fotgjengernes tidsbruk ved signalregulert kryssing, benyttes Pedestrian Movement
Timing Data som finnes ved å klikke på fotgjenger‐ikonet ( ) i vinduet Phasing & Timing. Dersom
boksen for minimum grønntid ikke er haket av, beregner programmet minimum grønntid ut fra
distansen fotgjengerne må krysse.

Minimum grønntid for fotgjengere
Minimum grønntid for fotgjengere er minimumstiden som kreves for både grønn mann og blinkende
grønn mann (Walk and Flashing Don’t Walk). Denne kan spesifiseres under Phasing & Timing →
Pedestrian Movement Timing Data. SIDRA kan eventuelt kalkulere minimum grønntid ved å benytte
data om kryssingsdistansen (crossing distance data) beregnet av programmet eller spesifisert av
brukeren. Tabell 2 viser en oversikt over parametrene som benyttes ved beregning av minimum
grønntid for fotgjengere.
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Tabell 2 Parametre ved beregning av minimum grønntid for fotgjengere

Parameter
tpc
tpcm

Enhet
s
s

Engelsk uttrykk
Total pedestrian clearance time
Minimum pedestrian clearance time

Lpc
vpc

m
m/s

tpc1
tpc2

s
s

tpwm
Gpmin
Gv

s
s
s

Pedestrian crossing distance
Pedestrian crossing speed for signal
timing purposes
Clearance 1
Clearance 2
(Clearance time overlap)
Minimum Walk time
Pedestrian minimum green time
Vehicle green time

Norsk uttrykk
Total tømmingstid for fotgjengere
Minimum tømmingstid for
fotgjengere
Kryssingsdistanse for fotgjengere
Kryssingshastighet
Tømmingstid 1
Tømmingstid 2
(overlappende tømmingstid)
Tiden det tar å krysse gangfeltet
Minimum grønntid for fotgjengere
Grønntid for kjøretøy

SIDRA benytter følgende metode for å beregne minimum grønntid:
t

max

L

v

,t

Total tømmingstid, tpc, er altså den verdien av Lpc/vpc og tpcm som er størst. Disse parametrene kan
spesifiseres under Phasing & Timing → Pedestrian Movement Timing Data.
Figur 5 viser et tilfelle der en fotgjengerbevegelse og en kjøretøybevegelse har grønt samtidig. Her er
tiden med grønn mann (ikke blinkende), tpw, og minimum gåtid, tpwm, for fotgjengere den samme (tpw
= tpwm). Også vist grønntid for kjøretøy og minimum grønntid for fotgjengere er den samme (Gv =
Gpmin). Dersom man forlenger tiden med grønn mann (ikke blinkende) for fotgjengere på linje med
grønntid for kjøretøy (Gv > Gpmin), vil tiden med grønn mann for fotgjengere bli større enn minimum
gåtid:
t

G

t

t

Minimum grønntid for fotgjengere er da gitt ved:

der tømmingstid 1 er gitt ved differansen mellom total tømmingstid (blinkende grønn mann) og
tømmingstid 2:
t
t
t
Tømmingsstid 2, tpc2, er tømmingstiden som overlapper med deler av eller hele gultiden til
kjøretøyene, eller med gultiden og deler av eller hele tiden alle har rødt. Den totale tømmingstiden
må være så lang at fotgjengere som starter å gå i slutten av tiden med grønn mann (ikke blinkende)
kommer seg over vegen før det blir rød mann.
Dersom brukeren selv vil spesifisere minimum grønntid, må grønntiden tilfredsstille (tpwm + tpcm) og
(tpwm + tpe).
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Figur 5 Illustrasjon av grønntid og tømmingstid (Fig 15.1.1, Part 4‐82, Brukermanualen)

Regneeksempel
For å illustrere beregning av minimum grønntid for fotgjengere er det satt opp et lite eksempel for en
kryssingsdistanse, Lpc = 7 m.
Følgende standardverdier benyttes i beregningene (SIDRA INTERSECTION standard):
Parameter
vpc
tpcm
tpwm
Tpc2

Beskrivelse
kryssingshastighet
min. tømmingstid
min. gåtid
tømmingstid 2

Verdi og enhet
1.2 m/s
5s
5s
2s

Total klareringstid:
t

max

L

v

max 7 1.2 , 5

,t

Klareringstid 1:
t

t

t

6

2

4s

Minimum grønntid blir da:
G
10

t

t

5

4

6

(Rundet opp til nærmeste heltall)

Korrigering av minimum grønntid
Dersom en benytter Actuated Signals, eller anropsstyrte fotgjengersignal, benytter SIDRA en metode
som tar hensyn til effekten av tilfeldige fotgjengerankomster. Denne metoden reduserer krav til
minimum grønntid for fotgjengere i henhold til sannsynligheten av at det ikke ankommer noen
fotgjengere i løpet av en gjennomsnittlig signalsyklus. Dette kan ha stor effekt på driften av et kryss
dersom fotgjengervolumet er lavt.
Sannsynligheten for at det ikke ankommer noen fotgjengere i løpet av en gjennomsnittlig signalsyklus
(pop) beregnes på følgende måte:
p

e

hvor
qp =

Fotgjengervolumet [fotgj/t].

c=

Gjennomsnittlig omløpstid [s].

tpwm = Minimumstiden for grønn mann (ikke blinkende) for fotgjengere [s].

Den korrigerte minimum grønntiden blir da beregnet slik:
G

1

p

G

hvor
Gpmin =

Minimum grønntid for fotgjengere [s]

(1 – pop) =

Sannsynligheten for at det ankommer fotgjengere i løpet av den gjennomsnittlige
signalsyklusen.

Effektiv grønn og rødtid for fotgjengerbevegelser
SIDRA estimerer ulike mål på avviklingskvalitet for fotgjengere som f.eks. forsinkelse, kølengde osv.
For å kunne gjøre dette benytter programmet effektiv grønntid (gp) og rødtid (rp) i forhold til
fotgjengernes bevegelser. Disse beregnes som vist under.
g

t

r

c

t

t

g

hvor
tpw =

Gåtid for fotgjengere [s].

tps =

Tapt tid ved oppstart for fotgjengere [s] (Start Loss). Denne parameteren er brukt for å
representere fotgjengeres reaksjon (og forsiktighet) ved starten av perioden med grønn
mann.
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tpe =

Tidsgevinst for fotgjengere [s] (End Gain). Denne parameteren representerer de fotgjengerne
som går etter endt grønnperiode og krysser i løpet av første del av blinkende grønn mann
(Flashing Don’t Walk Interval).

c=

Omløpstiden [s] (c = gp + rp).

Resultater
Fra beregninger med SIDRA INTERSECTION får man separate resultater for kjøretøy på tilfarter og
fotgjengere. Samlede verdier for alle personer blir også gitt. Resultatene presenteres i form av
tabeller og figurer.
Ved å benytte Vehical Occupancy Factor [pers/kjt] som spesifiseres under Input → Volume, blir
forskjellige verdier, som for eksempel total forsinkelse, totale effektive stopp etc., beregnet. Samlede
verdier for krysset kombinerer resultater for kjøretøy og fotgjengere og blir kun gitt i totale
personverdier. De gjennomsnittlige kryssverdiene er også basert på personer. Disse er beregnet ved
å dividere den totale kryssverdien (for eksempel total forsinkelse i person‐timer per time) med det
totale kryssvolumet i personer/time.
I inndataene for antall fotgjengere benyttes et totalvolum for begge retninger. Det antas at det
kommer like mange fotgjengere i hver retning. Når programmet skal beregne kølengder, benyttes
derfor halve fotgjengervolumet. Ved beregning av gjennomsnittlig forsinkelse og effektive stopp
benyttes naturlig nok hele volumet.
Tabellen Pedestrian Flow Rates i Detailed Output viser fotgjengervolumet (fotgj/t) og effekten av
Flow Scales og Peak Flow Faktor.

12

3.2.2 Fotgjengere i rundkjøringer
Fotgjengernes bevegelser i rundkjøringen spesifiseres i et eget inndatavindu for fotgjengere (Input →
Pedestrians). Her må man definere i hvilke armer av rundkjøringen man har fotgjengerfelt, og om det
er full kryssing (full crossing) eller en oppdelt kryssing (staged crossing). Oppdelt kryssing brukes der
man kan krysse tilfart og utkjøring i to omganger.
Effekten av fotgjengere på trafikkavviklingen i rundkjøringer finnes i tabellen Roundabout Pedestrian
Effects under Detailed Output.

Tilfart
Kapasiteten på en tilfart korrigeres i henhold til fotgjengervolumet og det sirkulerende
trafikkvolumet. Fotgjengeres effekt på kjøretøyers kapasitet reduseres med økende sirkulerende
trafikkvolum.
Modellen forutsetter at fotgjengere har absolutt prioritet. For å ta hensyn til de fotgjengere som
viker for kjøretøy, bør antall fotgjengere reduseres noe.
Kapasiteten korrigeres på følgende måte:
Q

f ·Q

hvor
Q’e =

Kapasitet i tilfarten uten effekt av fotgjengere

fp =

korrigeringsfaktor for fotgjengere som krysser foran tilfarten

Korrigeringsfaktoren for ett kjørefelt er kalkulert på følgende måte:

1.0
1

hvis qc > 881
0.000137
.

.

hvis qp ≤ 101
.

.

.
.

ellers

hvor
qp =

Antall fotgjengere [fotgj/t]

qc =

Sirkulerende trafikkvolum [kjt/t]

Utrykkene over viser at dersom det sirkulerende trafikkvolumet er stort (>881) eller at antall
fotgjengere er lite (≤ 101), vil korrigeringsfaktoren bli tilnærmet lik 1.
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Eksempel ‐ korrigeringsfaktor
Tabell 3 viser ulike verdier for korrigeringsfaktoren, fp, avhengig av antall fotgjengere og det
sirkulerende kjøretøyvolumet.
Tabell 3 Korrigeringsfaktor for fotgjengeres effekt på kapasitet

qp [fotgj/t]
qc [kjt/t]
fp

200
890
1,00

100
900
0,99

200
800
0,98

200
600
0,96

200
400
0,95

200
200
0,94

600
800
0,94

600
600
0,84

600
400
0,77

600
200
0,72

Verdiene av korrigeringsfaktoren viser at et stort sirkulerende trafikkvolum gjør at effekten av
fotgjengere blir liten eller til dels neglisjerbar. Da må kjøretøyene uansett vente på luke i den
sirkulerende trafikken og fotgjengerne kan da krysse vegen uten noe ekstra påvirkning på
kjøretøyene. Ved å redusere det sirkulerende trafikkvolumet, får fotgjengere større innvirkning på
kapasiteten.
Utfart
Kapasitet på en utfart bestemmes av antall fotgjengere og konfliktsonen mellom fotgjenger og
kjøretøy. Kritisk tidsluke for kjøretøy er den tidsluken mellom fotgjengere et kjøretøy trenger for å
passere fotgjengerfeltet. Den beregnes i henhold til hvor lang tid fotgjengere bruker på å krysse
konfliktsonen:
t

L

v

hvor
tc =

Kritisk tidsluke for kjøretøy på utfarten [s].

Lc =

Lengde av konfliktsone mellom kjøretøy og fotgjenger, opplevd av fører av kjøretøy [m].

vpa =

Gjennomsnittlig kryssingshastighet for fotgjengere [m/s].

Kryssingsdistansen under Input → Pedestrian bør spesifiseres som lengden av konfliktsonen. Denne
kan være mindre eller større enn den totale kryssingsdistansen. Konfliktsonen kan være mindre enn
den aktuelle kryssingsdistansen dersom et kjøretøy for eksempel kjører så snart en fotgjenger har
passert fronten av kjøretøyet, selv om fotgjengeren fremdeles befinner seg i kjørebanen.
Konfliktsonen kan være større enn total kryssingsdistanse dersom en fører av et kjøretøy velger å
stoppe for en fotgjenger som nærmer seg gangfeltet, men som ennå ikke er ute i vegbanen.
Metningsvolumet på utfarten bestemmes av følgetiden. Når avstanden mellom fotgjengerne er
tilstrekkelig større enn akseptabel tidsluke, kan følgetiden for kjøretøy estimeres ved at følgetiden er
omtrent 60 % av kritisk tidsluke:
t

max 2.0, 0.6t

Det er her antatt at tidsluken mellom to kjøretøy er 2,0 s uten fotgjengere til stede. Metningsvolumet
på avkjøringen beregnes da på følgende måte:
3600
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SIDRA beregner kapasitet på utfarten på bakgrunn av metningsvolum og andelen av tiden hvor
gangfeltet er ledig og kjøretøy kan passere. Figur 6 viser hvordan kapasiteten endres i forhold til
metningsvolum og størrelse på prioritert strøm (av kjøretøy eller fotgjengere). Den viser at
kapasiteten reduseres med økende kritisk tidsluke og økende antall i den prioriterte strømmen. Økt
antall fotgjengere som skal krysse vegen gir for eksempel færre tilgjengelige tidsluker større enn
kritisk tidsluke.

Figur 6 Endring av kapasitet i forhold til metningsvolum og størrelse på prioritert strøm (Fig. 24.1.3, Part 4‐201,
Brukermanualen)

Ulike modeller for Gap‐Acceptance Capacity kan benyttes for å estimere kapasiteten på en utfart.
Dette bestemmes under Input → Advanced Model Settings.
Resultater knyttet til effekten av fotgjengere i rundkjøringer er gitt i tabellen Roundabout Pedestrian
Effects under Detailed Output.

Eksempel – beregning av metningsvolum
Tabell 4 viser data benyttet i eksempelet.
Tabell 4 Data for beregning av fotgjengeres effekt på utfart

Parameter
Lengde av konfliktsone, Lc
Gj.snittlig kryssingshastighet, vpa

Verdi
4m
1,5 m/s

Kritisk tidsluke:
t

L

v

4

1,5

2,7s

15

Følgetiden blir da som følger:
t

0,6 · t

0,6 · 2,7

1,6s

2,0

t

2,0s

Dette tilsvarer et metningsvolum på:
s

3600
2,0

1800 kjt/t

Metningsvolumet for kjøretøyene reduseres med økt følgetid som igjen er avhengig av den kritiske
tidsluken. Programmet beregner kapasitet på bakgrunn av metningsvolumet og andelen av tiden
hvor gangfeltet er ledig og kjøretøy kan passere.
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3.2.3 Fotgjengere i vikepliktsregulerte kryss
I vikepliktsregulerte kryss blir ikke effekten av fotgjengere modellert dirkete. Man kan benytte
PedZebra under Templates → Pedestrians (PedZebra One‐Way eller PedZebra Two‐way) for å
etterligne kjøretøyers vikeplikt for fotgjengere som krysser et gangfelt. Dette er egentlig bare et
vanlig forkjørskryss hvor fotgjengernes bevegelser utgjør hovedvegen (øst‐vest), mens kjøretøyene
utgjør sør‐nord‐bevegelsene (se Figur 7). Kjøretøyene må vike for fotgjengere. For å etterligne
effekten av at fotgjengeres ankomst til gangfeltet er tilfeldig, er det er her benyttet modellen Akçelik
M1.
I PedZebra‐malen for fotgjengere er det kun spesifisert bevegelse i en retning. En må derfor legge inn
det totale fotgjengervolumet for begge retninger i denne ene bevegelsen. I analysen er det kun det
totale fotgjengervolumet som er viktig for å bestemme kapasitets‐ og avviklingsforholdene for
kjøretøy.

Figur 7 PedZebra Two‐way i SIDRA

Poenget med denne beregningen er å bestemme kapasitet og andre resultater for
kjøretøybevegelser. Selv om parametre for hastighet og distanser for fotgjengere defineres, må
resultater angående kapasitet osv. sees bort fra for fotgjengere.
Betydningen av fotgjengeres og bilisters atferd under lokale kjøre‐ og føreforhold er viktig når en skal
modellere kjøretøyers vikeplikt for fotgjengere. Dette må en ha i bakhodet når en skal spesifisere
antall fotgjengere og kjøretøyers Gap‐Acceptance. Ved ikke signalregulerte kryssinger foretrekker
enkelte fotgjengere å vente til kjøretøy har passert. En enkel måte å ta høyde for dette er å
spesifisere et fotgjengervolum som er mindre enn det reelle volumet.
Kritisk tidsluke og følgetid for kjøretøy beregnes på samme måte som for utfarten i rundkjøringer.
Uttrykket for kritisk tidsluke er som følger:
t

L

v
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hvor
tc =

Kritisk tidsluke for kjøretøy [s].

Lc =

Lengde av konfliktsone mellom kjøretøy og fotgjenger opplevd av fører av kjøretøy [m].

vpa =

Gjennomsnittlig kryssingshastighet for fotgjengere [m/s].

Også her kan lengden av konfliktsonen være større eller mindre enn den totale kryssingsdistansen.
Se Kap. 3.2.2 (under Utfart) for nærmere beskrivelse.
Metningsvolumet bestemmes av følgetiden. Når avstanden mellom fotgjengerne er tilstrekkelig
større enn akseptabel tidsluke, kan følgetiden for kjøretøy estimeres ved at følgetiden er omtrent 60
% av kritisk tidsluke:
max 2.0, 0.6t

t

Det er her antatt at tidsluken mellom to kjøretøy er 2,0 s uten fotgjengere tilstedet.
Metningsvolumet på avkjøringen beregnes da på følgende måte:
3600

Det estimerte metningsvolumet, sammen med andelen av tiden hvor gangfeltet er ledig og kjøretøy
kan passere, brukes videre til å beregne kapasiteten.

Regneeksempel
Tabell 5 viser data som er benyttet.
Tabell 5 Data benyttet i eksempelet

Parameter
Lengde av konfliktsone, Lc
Gj.snittlig kryssingshastighet, vpa

Verdi
6m
1,5 m/s

Kritisk tidsluke:
L

t

v

6

1,5

4,0s

Følgetiden blir da som følger:
t

0,6 · t

0,6 · 4,0

2,4s

2,0

Dette tilsvarer et metningsvolum på:
s
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3600
2,4

1500 kjt/t

t

2,4s

Kapasiteten for kjøretøyene reduseres med økt fotgjengervolum fordi de tilgjengelige tidslukene
mellom fotgjengerne reduseres.

Resultater
Detaljert informasjon om kølengder, sannsynligheten for blokade (for eksempel sannsynlighet for at
køen på avkjøringen når bak til det sirkulerende feltet i rundkjøringen) finnes i tabellene Lane
Queues og Lane Queue Percentils i Detailed Output.
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3.3 Praktisk uttesting i SIDRA
Den praktiske uttestingen av fotgjengeres effekt på kapasitets‐ og avviklingsforhold i SIDRA er gjort
for henholdsvis signalregulert kryss, rundkjøring og vikepliktsregulert kryss.

3.3.1 Effekt av fotgjengere i signalregulerte kryss
Figur 8 viser utformingen av det signalregulerte krysset som er benyttet i testingen. Det er
fotgjengere på to av armene, i vest og sør. Antall kjøretøy på svingebevegelser og fotgjengere som
krysser vegen er angitt i Figur 9.

Figur 8 Utforming av signalregulert testkryss

Figur 9 Antall kjøretøy og fotgjengere per time

For å kunne sammenligne tilfellene med og uten fotgjengere er det definert like fasetider i begge
tilfellene. Følgende faseinndeling og fasetider er benyttet:
Fase A

Fase B

Green Time = 15 sec
Yellow Time = 3 sec
All-Red Time = 2 sec
Phase Time = 20 sec
Phase Split = 33 %

Green Time = 35 sec
Yellow Time = 3 sec
All-Red Time = 2 sec
Phase Time = 40 sec
Phase Split = 66 %

Som beskrevet i Kap. 3.2.1 finnes det to måter å modellere effekten fotgjengere har på kapasitet for
kjøretøy i signalregulerte kryss. Programmet kan enten fastsette en verdi for tapt tid ved oppstart,
eller det kan benytte det angitte fotgjengervolumet til å redusere metningsvolumet for kjøretøyene. I
den praktiske uttestingen er det gjort forsøk med de to overnevnte metodene. For tapt tid ved
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oppstart er det benyttet 3, 5 og 8 sek. Tabell 6 ‐ Tabell 8 viser resultatene av fotgjengeres effekt på
kapasitet, gjennomsnittlig forsinkelse og kølengde.
Tabell 6 Kapasitet for svingebevegelser

Kapasitet [kjt/t]
Svingebevegelse

Vest
Sør
Øst

Rett fram
Høyre
Venstre
Høyre
Rett fram
Venstre

Uten
fotgjengere
3s
1138
990
205
206
1129
193

1138
1083
232
232
1138
205

Med fotgjengere
(Tapt tid ved oppstart)
5s
8s
1138
1138
929
929
180
137
180
137
1129
1129
193
193

Med fotgjengere
(Fotgjengervolum)
1138
704
199
199
1041
193

Tabell 7 Gjennomsnittlig forsinkelse for svingebevegelser

Gjennomsnittlig forsinkelse [s]
Svingebevegelse

Vest
Sør
Øst

Rett fram
Høyre
Venstre
Høyre
Rett fram
Venstre

Uten
fotgjengere
10,5
15,0
45,6
45,5
16,0
103,8

3s
10,5
17,4
90,6
90,5
55,1
336,7

Med fotgjengere
(Tapt tid ved oppstart)
5s
8s
10,5
10,5
18,7
18,7
206
534,1
206
534,0
55,1
55,1
336,7
336,7

Med fotgjengere
(Fotgjengervolum)
10,5
17,0
115,0
115,0
111,5
336,7

Tabell 8 Kølengde for svingebevegelser

Kølengde [m]
Svingebevegelse

Vest
Sør
Øst

Rett fram
Høyre
Venstre
Høyre
Rett fram
Venstre

Uten
fotgjengere
137
43
120
120
190
106

3s
137
64
177
177
418
246

Med fotgjengere
(Tapt tid ved oppstart)
5s
137
68
291
291
418
246

Med fotgjengere
(Fotgjengervolum)
8s
137
68
525
525
418
246

137
69
205
205
595
246

Resultater av uttestingen på det aktuelle krysset viser at kapasiteten reduseres, og gjennomsnittlig
forsinkelse og kølengder øker med økt verdi for tapt tid ved oppstart for de svingebevegelsene som
kommer i konflikt med fotgjengere i samme fase. Svingebevegelsene fra øst får endringer i
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avviklingskvalitet ved 3 s tapt tid, men ingen endringer ved ytterligere økning i tapt tid. Dette kan
komme av den store trafikkmengden svingebevegelsen øst – sør må vike for. Når kjøretøyene på
denne bevegelsen har ventet på kjøretøy med forkjørsrett, har fotgjengerne krysset vegen og vil ikke
lenger gi effekt i form av redusert kapasitet eller økning i forsinkelse eller kølengde.
Det er svingebevegelsen fra sør som påvirkes mest av fotgjengerne. Dette kan komme av at tilfarten
kun består av ett felt med svingebevegelse både mot høyre og venstre uten eget svingefelt. Tilfarten
fra øst og vest har et svingefelt på 150 m. Dette er relativt langt, og det kunne derfor vært
interessant å se hvordan effekten av fotgjengere på kapasitet og avviklingsforhold hadde vært ved å
redusere lengden av disse svingefeltene.
I de første forsøkene med fotgjengere i signalregulerte kryss ble resultatene lite realistiske.
Svingebevegelser med vikeplikt for fotgjengere fikk de samme resultatene enten det var med eller
uten fotgjengere i beregningene. Etter en del utprøvinger i SIDRA og studering av
inngangsparametre, ble feilen oppdaget. Det viste seg at valgt metode for effekt av fotgjengere (tapt
tid ved oppstart eller faktor for fotgjengervolum) må angis for hver enkelt svingebevegelse som er i
konflikt med fotgjengere. Som nevnt i Kap 3.2.1 er tapt tid ved oppstart valgt som standardmetode i
SIDRA. Det er da viktig å være klar over at tapt tid er satt til 0 sek som standardverdi.
Ytterligere utprøving av fotgjengere i signalregulerte kryss kan være aktuelt. Det vil da være
interessant å undersøke hvilken effekt fotgjengere har på kjøretøy ved endret trafikkvolum, og se på
hvordan endring i trafikkvolum og antall fotgjengere påvirker tapt tid ved oppstart og reduksjon av
metningsvolum basert på fotgjengervolumet.
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3.3.2 Effekt av fotgjengere i rundkjøring
For å belyse effekten av fotgjengere på kjøretøyers kapasitet i rundkjøringer, er det gjort uttesting
uten fotgjengere, med noen og med mange fotgjengere for henholdsvis lite og mye trafikk. Figur 10
viser utformingen av rundkjøringen benyttet i testen. Det er fotgjengere i alle tre armene. Antall
kjøretøy på svingebevegelser er angitt i Figur 11 og Figur 12. I analyser med ”noen” fotgjengere er
det benyttet 300 fotgjengere per time på alle de tre armene, og for ”mange” fotgjengere er det
tilsvarende benyttet 800 fotgjengere per time.

Figur 10 Utforming av rundkjøring

Figur 11 Kjøretøyvolum med lite trafikk

Figur 12 Kjøretøyvolum med mye trafikk

De benyttede kjøretøyvolumene kan kanskje sees på som lite i de to tilfellene. Trafikkmengden er
likevel valgt for å få endringen i avviklingskvalitet klart frem. Ved å benytte enda større trafikkvolum
vil avviklingskvaliteten være svært dårlig (servicenivå F), selv uten fotgjengere i rundkjøringen.
Noen utvalgte resultater av uttestingen er vist i Tabell 9 ‐ Tabell 11.
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Ingen fotgjengere

Noen fotgjengere (300 stk)

Kapasitet [kjt/t]
Mange fotgjengere (800 stk)

Tabell 9 Effekt av fotgjengere på kjøretøyers kapasitet
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Ingen fotgjengere

Noen fotgjengere (300 stk)

Gjennomsnittlig forsinkelse [s]
Mange fotgjengere (800 stk)

Tabell 10 Effekt av fotgjengere på gjennomsnittlig forsinkelse for kjøretøy
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Ingen fotgjengere

Noen fotgjengere (300 stk)

Kølengde [m]
Mange fotgjengere (800 stk)

Tabell 11 Effekt av fotgjengere på kølengder

Resultatene av analysen viser at kapasiteten for kjøretøyene reduseres når det tas hensyn til effekten
av fotgjengere. Kapasiteten reduseres ytterligere med økende antall fotgjengere. Videre øker
gjennomsnittlig forsinkelse, spesielt for svingebevegelsene fra sør. Også kølengdene øker når man
etablerer fotgjengeroverganger i tilknytning til rundkjøringer. Forsinkelser og kølengder øker med
økende antall fotgjengere, noe som virker logisk.
Resultatene viser at trafikkmengden har mye å si for hvor stor effekt fotgjengere har på kjøretøyene.
Ved lav trafikkmengde er det kun små og til dels ingen endringer i gjennomsnittlig forsinkelse og
kølengder, selv om en påfører 800 fotgjengere per time på alle tilfartene. Dersom trafikkmengden
økes noe, får fotgjengere stor effekt både på kapasitet, forsinkelse og kølengder.
Dersom man øker belastningen (øker antall fotgjengere), vil effekten av redusert kapasitet for
kjøretøy bli større. Dette kan forklares ut ifra uttrykket for belastningsgrad (B):
Belastningsgrad

Volum
Kapasitet

B

M
K

Fra dette uttrykket ser man at belastningsgraden øker med økende trafikkvolum. Videre vil
belastningsgraden øke dersom kapasiteten reduseres. Ved etablering av fotgjengerkryssinger er
kjøretøyvolumet det samme, mens kapasiteten reduseres. Dermed øker belastningsgraden. Desto
mer man reduserer kapasiteten, desto større blir belastningsgraden.
For å få en bedre dokumentasjon av hvordan fotgjengere påvirker kapasitet og avviklingsforhold i
rundkjøringer, kan det være aktuelt å gjøre flere uttestinger av. Man kan for eksempel gjøre forsøk
med andre trafikkmengder og en annen fordeling av trafikk på de ulike svingebevegelsene.
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3.3.3 Effekt av fotgjengere i vikepliktsregulerte kryss

I følge brukermanualen må man benytte malen PedZebra for fotgjengere i vikepliktsregulerte kryss.
Uansett hvilken modell som vises som gjeldene i SIDRA, så er det modellen Standard Right som blir
gjeldende. Resultater av analysen er vist i Tabell 12.
Tabell 12 Effekt av fotgjengere i vikepliktsregulerte kryss

Antall
fotgjengere
1
200
400
500
600

Kapasitet
[kjt/t]
Fra sør
Fra
nord
1198
1198
919
919
699
699
609
609
529
529

Gj.snittlig
forsinkelse [s]
Fra sør Fra nord
0
4,3
12,6
22,6
200,7

0
6,4
24,7
77,7
58,9

Kølengde [m]

Servicenivå

Fra sør

Fra nord

Fra sør

Fra nord

30
57
94
133
231

42
95
187
336
587

A
A
B
C
F

A
A
C
F
F

Tabellen viser at kapasiteten reduseres, og gjennomsnittlig forsinkelse og kølengde øker med økende
antall fotgjengere. Avviklingskvaliteten reduseres også med økende antall fotgjengere. Da økende
antall fotgjengere reduserer antall tilgjengelige luker større enn kritisk tidsluke, virker resultatene
logiske.
En modellerer ikke effekten av fotgjengere på kapasiteten i krysset direkte på denne måten. Egentlig
kan det betraktes som et gangfelt på en strekning. En må beregne effekten av fotgjengere i hvert
enkelt gangfelt i tilknytning til et kryss, for deretter å se beregningene i sammenheng. Dette er en
svakhet i programmet.
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4. Tilfartskontroll i rundkjøringer
Tilfartskontroll i rundkjøringer blir brukt i tilfeller der trafikken på en tilfart er så stor at kjøretøy på
en eller flere tilfarter har problemer med å komme inn i rundkjøringen, og dermed fører til store
forsinkelser og lange køer. Hensikten med bruk av tilfartskontroll er å lage luker i den sirkulerende
trafikkstrømmen slik at disse problemene reduseres. Dette gjøres ved å gi den dominerende tilfarten
rødt lys når køen på en annen tilfart når bakover til detektoren. Tilfarten som reguleres med lyssignal
kalles metered, eller regulert tilfart, og tilfarten med kødetektor kalles controlling, eller
kontrollerende tilfart. Det er den kontrollerende tilfarten som skal hjelpes inn i rundkjøringen. Når
køen på den kontrollerende tilfarten når tilbake til detektoren, vil signalet på den regulerte tilfart vise
rødt.
Tilfartskontroll kan også benyttes dersom man ønsker å prioritere spesielle trafikkstrømmer som for
eksempel kollektivprioritering eller trafikkstrømmen på en hovedveg (Haugen, T (2009).
Bruken av tilfartskontroll i rundkjøringer er et kostnadseffektivt tiltak for å unngå en løsning med full
signalregulering. Tilfartsregulering benyttes vanligvis bare i de deler av døgnet når trafikken er stor
og det er behov for regulering av trafikken. De deler av døgnet hvor det ikke er problemer knyttet til
forsinkelser og lange køer, vil signalet vise blankt og avviklingen i rundkjøringen foregår som i en
normal rundkjøring. Figur 13 viser prinsippet for bruk av tilfartskontroll i rundkjøringer.

Regulert tilfart
(metered approach)

Dominerende
trafikkstrøm

Kontrollerende tilfart
(controlling approach)
Detektor
Figur 13 Skisse av prinsipp for tilfartskontroll i rundkjøringer

En av hensiktene med tilfartskontroll er å fordele prioriteter. Det vil da nødvendigvis bli slik at en
tilfart får redusert kapasitet og økt forsinkelse, mens en annen får økt kapasitet og redusert
forsinkelse. Den totale forsinkelsen for systemet vil da være av interesse. Det er gjort en praktisk
uttesting av dette i Kap. 4.4. Store deler av innholdet i dette kapittelet er hentet fra SIDRA
INTERSECTION – Brukermanual, del 3‐Kap. 5.6 og del 4‐Kap. 19.8.
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4.1 Inngangsparametre
Når man velger tilfartskontroll i rundkjøring som krysstype, vil Roundabout Metering (Figur 14)
dukke opp som et eget alternativ under input‐menyen. Her må nødvendige data tilknyttet
tilfartskontrollen fylles inn. Standardverdiene er basert på verdier fra en vanlig rundkjøring.
Figuren under viser input‐vinduet for tilfartskontroll i rundkjøringer. Noen av input‐dataene er
forklart i Tabell 13.

Valgt som
controlling/
kontrollerende
tilfart

Valgt som
metered/
regulert tilfart

Figur 14 Vindu for inngangsdata

Tabell 13 Parametre for tilfartskontroll

Parameter
Metered and Controlling
Approaches

Beskrivelse
En tilfart kan spesifiseres som regulert eller kontrollerende ved å
klikke på et av de to symbolene på hver tilfart. Når man oppretter
en Roundabout Metering Site, blir to tilfarter automatisk valgt
som regulert og kontrollerende. En må derfor tilpasse disse til det
gjeldende krysset.

Stop Line Setback
Distance

Stop Line Setback Distance er avstanden mellom stopplinjen ved
signalet og vikepliktslinjen på den regulerte tilfarten. Stopplinjen
plasseres minst 3 m foran vikepliktslinjen, men er fortrinnsvis
plassert omtrent 20 m fra vikepliktslinjen.

Start Loss and End Gain

Disse parameterne brukes for å modellere kjøretøyers atferd ved
stopplinjen ved signalet. Start Loss er tiden man taper ved oppstart
før det blir effektiv trafikkavvikling under grønnperioden. End Gain
er tiden mellom endt grønnperiode og slutten av effektiv
trafikkavvikling.
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Queue Detector Setback
Distance

Queue Detector Setback Distance er avstanden mellom
kødetektoren og vikepliktslinjen på den kontrollerende tilfarten.
Når køen på denne tilfarten når tilbake til kødetektoren, vil signalet
på den regulerte tilfarten vise rødt for å skape luker i den
sirkulerende trafikkstrømmen. Denne avstanden er vanligvis i
området 50 – 120 m.
Parameteren brukes til å beregne sannsynligheten for at køen i det
kritiske kjørefeltet når detektoren på den kontrollerende tilfarten
(Probability of Blockage, pqb%). Denne finner man i The Metering
Signals output report.

Cycle Time Option and
Phase Data

Cylce Time options er de samme for tilfartskontroll som for vanlige
signalregulerte kryss. Signalene er basert på et enkelt
tofasesystem; en blank fase og en rød fase. Data for
signalreguleringen består av omløpstid og informasjon om blank og
rød fase.

4.2 Signalstyring
Det er trafikken på den kontrollerende tilfarten som bestemmer når rødt lys skal innføres og hvor
lenge det varer på den regulerte tilfarten. Ved å benytte User‐Given Phase Time kan brukeren selv
definere varighet av rødtid og blanktid.
Det benyttes gule og røde signaler i tilfartskontroll i SIDRA. Sekvensen som vises er Blank (Av) → Gult
→ Rødt → Blank (Av). Dersom trafikken på den kontrollerende tilfarten ikke er så stor at den når
tilbake til detektoren, viser signalet blankt på den regulerte tilfarten. Ved bruk av tilfartskontroll i
Norge benyttes det signalstyring med tre lyshoder; rødt, gult og grønt. Grønt lys tilsvarer da blankt
signal.
Man har fire valg når det gjelder omløpstid (Input → Roundabout Metering):
1. Practical Cycle Time. Denne er basert på totalt tapt tid for krysset (L) og nødvendig
forholdstall mellom blank tid og omløpstid (U). Praktisk omløpstid estimeres ut fra:
2. Optimum Cycle Time. Her spesifiserer brukeren en øvre grense for omløpstid og en verdi for
hvor stort intervallet mellom de beregnede omløpstidene skal være. SIDRA bestemmer en
optimal omløpstid som minimaliserer eller maksimerer valgt parameter for avviklingskvalitet
(for eksempel forsinkelse, kølengde, kapasitet osv.) spesifisert under Advanced Model
Settings.
3. User‐Given Cycle Time. Her spesifiserer brukeren selv en omløpstid.
4. User‐Given Phase Times. Brukeren spesifiserer selv fasetid for blank og rød fase.
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Avviklingen i rundkjøringer med tilfartskontroll kan deles inn i tre situasjoner:
1. Signalet på den regulerte tilfarten er blankt og trafikken i rundkjøringen avvikles som
normalt. Dersom trafikken er stor nok, vil trafikken på den regulerte tilfarten være så
dominerende at køen på den kontrollerende tilfarten bygger seg opp. Når køen når tilbake til
detektoren, vil en gå over i situasjon 2 hvor den regulerte tilfarten får rødt lys.
2. Den regulerte tilfarten har rødt lys, og det avvikles ingen kjøretøy på denne tilfarten.
Avviklingen på den kontrollerende tilfarten er derimot stor. Når den fastsatte rødtiden er
over, vil en gå over i situasjon 3 hvor signalet blir blankt igjen.
3. Rett etter at rødtiden er over vil køen ha bygget seg opp på den regulerte tilfarten. En vil
derfor ha en avvikling helt opp mot metningsvolumet på denne tilfarten. Det er da
vanskeligere for kjøretøy på den kontrollerende tilfarten å komme inn i rundkjøringen
sammenlignet med normale forhold. Etter hvert vil en gå tilbake til situasjon 1 igjen.
Figur 15 illustrerer avviklet trafikk på regulert og kontrollerende tilfart i hver av de tre situasjonene
beskrevet ovenfor. Hensyn til effektiv blank‐ og rødtid er ikke inkludert i illustrasjonen.

1

2

3

1

Figur 15 Illustrasjon av avviklet volum på regulert og kontrollerende tilfart i de tre situasjonene

4.2.1 Parametre i signalstyring
Parametrene som benyttes i tilfartskontroll inkluderer Controller innstillinger, rød‐ og blanktid slik
det vises for trafikantene på den regulerte tilfarten, og effektiv rød‐ og blanktid. Det er effektiv rød‐
og blanktid som er av betydning og som benyttes i kapasitetsanalyser og tidsberegninger. Controller
innstillinger er knyttet til at styreapparatet egentlig tenker et tradisjonelt signalanlegg hvor man har
gultid både på starten og slutten av en rødtid. Oversikt over signalregulering og parametrene er vist i
Figur 16 og Tabell 20 (Vedlegg 1).

32

Figur 16 Signalregulering for tilfartskontroll (Fig. 19.8.2, Part 4‐159, Brukermanualen)

Omløpstid for tilfartskontroll er i hovedsak avhengig av effektiv rød‐ og blanktid. Som regel vil
effektiv rød‐ og blanktid være noe forskjøvet i forhold til vist rød‐ og blanktid. Dette er fordi man ofte
taper litt tid ved oppstart i den blanke fasen, men tjener litt på slutten i form av kjøretøy som
avvikles i gultiden. Oppsett med beskrivelse av de ulike parametrene i figuren over, samt mer
detaljert beskrivelse av tapt tid og tid tjent på slutten av fasene er gitt i vedlegg 1.
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4.2.2 Utdata for tilfartskontroll
Tabellen under viser hvilke utdata som blir gitt for tilfartskontroll (Output → Roundabout Metering).
Tabell 14 Resultater ved tilfartskontroll

Metered
approach/
Regulert tilfart

Controlling
approach/
Kontrollerende
tilfart
Metering Signal
Timing

Utdata
Displayed and effective blank time
Displayed and effective red time
Blank time ratio
Lane by lane results for key
capacity and performance results
Queue Detector Setback Distance
Queue Detection Probability
Lane by lane results for key
capacity and performance results
Cycle Time
Phase Times for Blank Phases
Phase Times for Red Phases

Beskrivelse
Vist og effektiv blanktid
Vist og effektiv rødtid
Andel av omløpstiden som er blank
Kapasitet og andre resultater angitt for
hvert kjørefelt
Avstanden mellom kødetektoren og
vikepliktslinjen
Sannsynligheten for å detektere kø
Kapasitet og andre resultater angitt for
hvert kjørefelt
Omløpstid
Blank fasetid
Rød fasetid

4.3 Norske forhold
I Norge er det svært aktuelt å benytte tilfartskontroll av enkelte tilfarter for en god del rundkjøringer.
En grov vurdering tilsier at dette kan være aktuelt ved 50‐100 rundkjøringer i Norge (Aakre, 2008a).
En eventuell tilfartskontroll bør da kun tas i bruk når det er behov for det.
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4.4 Praktisk uttesting i SIDRA
Et trearmet kryss er benyttet for å beskrive bruk av tilfartskontroll i rundkjøringer. For å få frem
effekten av tilfartskontroll er det gjort sammenligninger med en identisk rundkjøring uten bruk av
tilfartskontroll. Figur 17 viser utformingen av rundkjøringen, og hvilken tilfart som er regulert og
hvilken som er kontrollerende.

Kontrollerende
tilfart

Regulert tilfart

Figur 17 Illustrasjon av rundkjøring

Det er her benyttet User‐Given Phase Times (Input → Roundabout Metering → Phase Data).
Brukeren kan da bestemme varighet for blank og rød fase. Fasetidene benyttet i denne uttestingen
er vist i Tabell 15. Dersom man benytter Practical Cycle Time, som er standard i SIDRA, tildeler
programmet like lang fasetid til blank og rød fase for den regulerte tilfarten. Dette medfører store
ulemper for den dominerende tilfarten som reguleres.
Tabell 15 Angitte fasetider

Fasetid [s]

Blank fase
80

Rød fase
20
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Tabell 16 viser trafikkmengdene som er benyttet på de ulike svingebevegelsene. Trafikkmengden er
valgt slik at kjøretøy fra sør utgjør den dominerende trafikkstrømmen slik at kjøretøy fra øst har
problemer med å komme inn i rundkjøringen.
Tabell 16 Trafikkmengder på svingebevegelsene

Svingebevegelse
Fra sør
Rett frem
Høyre
Fra øst
Venstre
Høyre
Fra nord Rett frem
Venstre

Kjt/t
800
150
280
300
500
20

Figur 18 ‐ Figur 23 viser resultater av uttestingen i form av kapasitet, gjennomsnittlig forsinkelse og
kølengder for henholdsvis en normal rundkjøring og tilsvarende rundkjøring med tilfartskontroll.

Kapasitet [kjt/t]
Normal rundkjøring

Tilfartskontroll i rundkjøring

Figur 18 Kapasitet uten tilfartskontroll

Figur 19 Kapasitet med tilfartskontroll
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Gjennomsnittlig forsinkelse [s]
Normal rundkjøring

Tilfartskontroll i rundkjøring

Figur 20 Gj.snittlig forsinkelse uten tilfartskontroll

Figur 21 Gj.snittlig forsinkelse med tilfartskontroll

Kølengde [m]
Normal rundkjøring

Tilfartskontroll i rundkjøring

Figur 22 Kølengder uten tilfartskontroll

Figur 23 Kølengder med tilfartskontroll
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Resultatene over viser at bruk av tilfartskontroll i rundkjøringer har effekt på blant annet kapasitet,
gjennomsnittlig forsinkelse og kølengde. Forsinkelsen for den kontrollerende tilfarten blir i dette
tilfellet tilnærmet halvert, noe som betyr at denne tilfarten har fått lettere tilgang til rundkjøringen.
Den regulerte tilfarten har imidlertid fått noe dårligere kapasitet, litt større forsinkelser og en relativt
stor økning i kølengde.
Innføring av tilfartskontroll fører til en endring av prioritet mellom tilfarter. En tilfart får økt
forsinkelse mens en annen får redusert forsinkelse. Det kan da være interessant å sammenligne den
totale forsinkelsen for hele krysset samlet med og uten tilfartskontroll. Den totale forsinkelsen finnes
ved å følge Output → Intersection Summary og lese av Control Delay. Her finnes også en del andre
kryssparametre som kan være aktuell ved en slik sammenligning. Noen av disse er satt opp i Tabell
17.
Tabell 17 Kryssparametre for tilfartskontroll

Parameter
Control Delay [kjtt/t]
Effective Intersection
Capacity [kjt/t]
Level of service (Aver.
Int. Delay)

Uten
tilfartskontroll
22,31
2035

Med
tilfartskontroll
17,44
2269

LOS D

LOS C

Tabellen over viser at innføring av tilfartskontroll fører til at total forsinkelse blir redusert fra 22,31 til
17,44 kjt‐t/t i dette tilfellet. Dette tilsvarer en reduksjon av gjennomsnittlig forsinkelse i krysset fra ca
39 til 30 s/kjt. Effektiv krysskapasitet øker og servicenivået (basert på gjennomsnittlig forsinkelse)
heves fra D til C. Kontroll av total forsinkelse i tabellen ovenfor mot gjennomsnittlig forsinkelse for
hver av svingebevegelsene angitt på Figur 20 og Figur 21, stemmer relativt godt overens med
henholdsvis 22,0 og 17,3 kjt‐t/t. De små forskjellene kan komme av at gjennomsnittlig forsinkelse for
hver svingebevegelse kun er oppgitt med én desimal.
Dersom man halverer omløpstiden, men fremdeles beholder samme forhold mellom rødtid og
blanktid, får man følgende resultater for krysset:
Tabell 18 Total forsinkelse i rundkjøringen

Parameter

Control Delay [kjtt/t]

Uten
tilfartskontroll

Med
tilfartskontroll

22,31

17,44

Med
tilfartskontroll
(halvert omløpstid)
18,02

Tabell 18 viser at total forsinkelse for krysset er noe større dersom man halverer omløpstiden. Dette
kan forklares ved at man alltid har noe tapt tid ved oppstart. Ved halvert omløpstid vil antall
oppstarter øke, og dermed øker også forsinkelsen.
Forsøket beskrevet over er et lite og enkelt forsøk, men det viser at bruk av tilfartskontroll har effekt
på en del resultater.
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5. Norsk modell
5.1 Etablering av ny modell
Når man skal etablere en modell med nye standardverdier, må en ta utgangspunkt i en av de
eksisterende modellene og klone denne. Figur 24 viser utklipp av skjermbildet hvor dette gjøres. Når
man skal opprette en ny Site, må man passe på at det er den ønskede modellen som står som
gjeldene. Denne modellen vil følge Siten videre.

Figur 24 Kloning av modell

Når man kloner en modell, kan man få laget modeller med samme navn. Dette burde ikke være
mulig. Dersom man gjør endringer i en allerede klonet modell, lager SIDRA en ny modell med samme
navn, men med endrede standardverdier. Man får da flere modeller med samme navn, men med
ulike standardverdier. Dette kan skape rot og forvirring for resultater av analyser. Slik programmet
er i dag må en klone modellen og lage en ny versjon med nytt navn hver gang en skal gjøre endringer
i standardverdiene.
I denne oppgaven er det laget en modell med navnet ”Norge” som er bedre tilpasset norske forhold
sammenlignet med dagens eksisterende modeller i SIDRA. I denne oppgaven er det lagt vekt på å
endre de mest opplagte verdiene. I tillegg er det noen parametre som kanskje burde vært endret,
men som det ikke forligger nok undersøkelser og dokumentasjon for å kunne endre. Tilslutt er det
noen parametre som bare er akseptert. Kap. 5.2 viser hvilke endringer som er gjort og i Kap. 5.3 er
alle parametrene beskrevet.
For å optimalisere modellen mot norske forhold vil det nok være behov for ytterligere arbeid med
justering av parametre. Det vil da være aktuelt å benytte resultater fra observasjoner i norske kryss.
Hvordan en ny modell etableres på datamaskinen til en bruker er beskrevet i Kap. 7.1.
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5.2 Standardverdier i ”Norge”
For å endre standardverdier i SIDRA 4.0 må en følge denne stien: Model → Defaults. Modellen
”Norge” er etablert med utgangspunkt i Standard Right, men noen standardverdier er endret.
For at SIDRA skal være bedre tilpasset norske forhold, er det en del standardverdier som må endres
slik at norske brukere kjenner seg bedre igjen i programmet. Kostnadsenheten er derfor endret fra
dollar til norske kroner. Drivstoffkostnader og gjennomsnittlig inntekt er også endret som en følge av
dette. I norske signalregulerte kryss bør ikke maksimal omløpstid overstige 120 s (Hb 048,a). I tillegg
er fast gultid 3 sek ved tillatt fart ≤ 50 km/t (Hb 048,b). Når gultiden endres fra 4 til 3 sek, er det
naturlig at også Start Loss og End Gain reduseres fra 3 til 2 sek. Start Loss og End Gain er nærmere
beskrevet i Kap. 7.2.
Fordi SIDRA er et australsk program, er kryssutforminger tilpasset australske forhold. Geometrien i
kryss er stort sett i større skala i Australia sammenlignet med Norge. En typisk norsk rundkjøring har
en sentraløy på 20 m i diameter (Aakre, 2009a) og ett felt i sirkulasjonsarealet (Ryeng, 2009).
Oversikten over de endrede parametrene er vist i Tabell 19.
Tabell 19 Endrede standardverdier i norsk modell

Kostnadsparametre
(Cost Parameters)

Signaler
(Signals)

Rundkjøring
(Roundabout)

Rundkjøring med
tilfartskontroll
(Roundabout
metering)
Fotgjengere
(Pedestrains)
Signal Timing
Vehicles
Signal Timing
Peds
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Parameter
Kostnadsenhet
(cost unit)
Drivstoffkostnader
(Pump Price of Fuel)
Gj.snittsinntekt
(Average income)
Maksimal omløpstid
Gultid
(Yellow Time)
Diameter sentraløy
(Island Diamenter)
Sirkulasjonsbredde
(Circulating Width)
Ant. kj.felt i sirk.omr.
(Circulating Lanes)
Avviklingsfaktor
(Environment Factor)
Starttap
(Start Loss)
End Gain
Ganghastighet (gj.snitt)
(Walking Speed)
Starttap
(Start Loss)
End Gain
End Gain

Fra
$

Til
NOK

Kommentar

1,20 $/L

12 NOK/L

32 $/h

220 NOK/t

(SSB, 2008)

150 sec
4 sec

120 sek
3 sek

Hb 048, Kap 4.7.9
Hb 048, Kap 4.7.4

30 m

20 m

(Aakre, 2009a)

10 m

6m

(Ryeng, 2009)

2

1

(Ryeng, 2009)

1,0

1,1

Se s. 44

3 sec

2 sek

(Aakre, 2009a)

3 sec

2 sek

(Aakre, 2009a)

1,3 m/s

1,2 m/s

Hb 048, Kap 4.7.6

3 sec

2 sek

(Aakre, 2009a)

3 sec
3 sec

2 sek
2 sek

(Aakre, 2009a)
(Aakre, 2009a)

5.3 Forklaring til standardverdiene
Standardverdier i modellen er delt inn i følgende grupper (se
Figur 25):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Model
Model General
Cost Parameters
Signals
Roundabout
Roundabout Metering
Sign Control
AWSC
Signal Timing – Vehicles
Signal Timing – Peds
Vehicles
Pedestrians
Freeway

Videre i kapittelet følger en beskrivelse av parametrene i de
ulike gruppene. De oppgitte standardverdiene gjelder for
modellen ”Norge”.

Figur 25 Brukervindu for standardverdier

2. Model General
Parameter

Verdi

Beskrivelse

Level of service
method

Delay
(HCM)

Level of service
target

LOS D

Performance
measure

Delay

Percentile
queue

95 %

Hours per year

480 t

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).
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.
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.
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.
Timer per år benyttes til å konvertere verdier angitt per time til årlige
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.
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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 26 Heavy vehicle factor (Fig. 15.2, Part 3‐157, Brukermanualen)

Gap‐acceptance
Capacity
Unit time for
volumes
Peak flow
period
HCM options

60 min
30 min

Valg av metode for å estimere kapasitet. Standard metode i SIDRA er
Akçelik M3D modell.
Tidsenhet for volumer [min].
Periode for peak flow [min]. Dette er perioden som har det høyeste
trafikkvolumet i løpet av dagen.
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
Pump price of
fuel
Feul resource
cost factor
Ratio of running
cost to fuel cost

NOK
12,00
NOK/L
0,50

Kostnadsenhet i brukerens valuta.
Drivstoffkostnader, pumpepris [kr/L].

Light vehicle
mass
Heavy vehicle
mass
Average income

1 400 kg

Time value
factor

3,0

11 000 kg
220
NOK/t
0,60

Forholdet mellom pris på drivstoffet uten avgifter og prisen
drivstoffet selges for (pumpepris).
Faktor som brukes til å konvertere kostnadene av drivstoffet til totale
driftskostnader som inkluderer dekk, olje, reparasjoner og
vedlikehold.
Gjennomsnittlig tyngde lette kjøretøy.
Gjennomsnittlig tyngde tunge kjøretøy [kg]. Tyngden påvirker
drivstofforbruket og utslipp beregnet i SIDRA.
Gjennomsnittlig inntekt [kr/t]. Brukes til å beregne tidskostnader per
kjøretøy.
Tidsverdi faktor. Brukes til å beregne tidskostnader per kjøretøy.

4. Signals
Parameter

Verdi

Beskrivelse

Basic
saturation
flow

1950 kjt/t

Lane width
Queue
space (HV)
Queue
space (LV)
Queue
space
(Peds)
Signal
analysis
method
Maximum
cycle time

3,30 m
13,0 m

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:
· ·…
·
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.
Kjørefeltbredde [m].
Plass opptatt i kø for tunge kjøretøy [m].

7,0 m

Plass opptatt i kø for lette kjøretøy [m].

1,0 m

Plass opptatt i kø for fotgjengere [m].

Fixed‐
Time/Pre‐
timed
120 s

Hvilken metode man velger for signalregulering av kryss. Man kan velge
mellom tidsstyrte signaler (Fixed‐Time/Pretimed) og fotgjenger‐ eller
kjøretøyaktiverte signaler (Actuated).
Maksimal omløpstid [s].
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Cycle
rounding

10 s

Yellow
time
All‐red
time

3s
2s

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.
Gultid per fase [s].
Allrød tid per fase [s]. En slags sikkerhetstid mellom kjøretøy i to
forskjellige faser.

5. Roundabout (Rundkjøring)
Parameter

Verdi

Beskrivelse

Lane width
Basic
saturation
flow

4,0 m
1950 kjt/t

Queue space
(HV)
Queue space
(LV)
Queue space
(Peds)
Island
Diameter
Circulating
width
Circulating
lanes
Environment
factor

13,0 m

1,0 m

Kjørebanebredde [m].
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:
· ·…
·
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.
Plass opptatt i kø for tunge kjøretøy [m]. Verdien er oppgitt som
avstanden mellom fronten på to kjøretøy i samme kjørefelt.
Plass opptatt i kø for lette kjøretøy [m]. Verdien er oppgitt som
avstanden mellom fronten på to kjøretøy i samme kjørefelt.
Plass opptatt i kø for fotgjengere [m].

20 m

Diameter sentraløy [m].

6,0 m

Bredde på sirkulasjonsarealet [m].

1

Antall felt i sirkulasjonsarealet.

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.

7,0 m

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 27 viser at parameteren har
størst betydning for sirkulerende trafikkvolum med mindre enn 300 kjt/t.

Figur 27 Forhold mellom innkommende og sirkulerende trafikk (Fig.2.2.1, Part3‐24,
Brukermanualen)

Capacity
Model

Roundabout
LOS Method
US NCHRP
572
Roundabout
model
Other
roundabout
models

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.
Valg av metode som bestemmer kriterier for avviklingskvalitet i
rundkjøringer.
En modell for rundkjøringer basert på studier av rundkjøringer i USA
(NCHRP, 2007). Modellen er implementert i versjon 4.0 av SIDRA
INTERSECTION.
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.
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6. Roundabout Metering
Parameter

Verdi

Beskrivelse

Stop line
setback
distance

20,0 m

Start loss

2s

End gain

2s

Queue
detector
setback
distance

70,0 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.
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.
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.
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
Cycle
rounding

120 s

Maksimal omløpstid [s].

10 s

Yellom
time
All‐red
time
Minimum
Phase time

3s

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.
Gultid per fase [s].

2s
20 s

All‐rød tid per fase [s]. En slags sikkerhetstid mellom kjøretøy i to
forskjellige faser.
Minimum fasetid [s].

7. Sign Control
Parameter

Verdi

Beskrivelse

Lane width
Basic
saturation
flow

3,30 m
1950
kjt/t

Kjørefeltbredde [m].
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:
· ·…
·
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)
Queue space
(HV)

7,0 m
13,0 m

Plass opptatt i kø for lette kjøretøy [m]. Verdien er oppgitt som avstanden
mellom fronten på to kjøretøy i samme kjørefelt.
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
Basic
saturation
flow

3,30 m
1950
kjt/t

Queue space
(LV)
Queue space
(HV)

7,0 m

Kjørefeltbredde [m].
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:
· ·…
·
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.
Plass opptatt i kø for lette kjøretøy [m]. Verdien er oppgitt som avstanden
mellom fronten på to kjøretøy i samme kjørefelt.
Plass opptatt i kø for tunge kjøretøy [m]. Verdien er oppgitt som
avstanden mellom fronten på to kjøretøy i samme kjørefelt.

13,0 m

All‐Way Stop Control (AWSC) er en reguleringstype hvor alle trafikanter på tilfarter inn mot krysset
pålegges stopplikt (HCM, 2000), se Figur 28. 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. I Sverige er det gjort forsøk som har fungert greit (Aakre, 2009b). Det
kan derfor være av interesse for Norge også, eksempelvis i boligstrøk.

Figur 28 Illustrasjon av All‐way Stop Control
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9. Signal Timing – Vehicles
Parameter

Verdi

Start loss
2s
End gain

2s

Maximum
green time

0s

Gap setting

2,5 s/
2,0 s

Effective
detection
zone
length

4,5 m

Beskrivelse
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.
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.
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.
Forhåndsbestemt tidsluke [s]mellom to etterfølgende kjøretøy som medfører
at signalanlegget avslutter grønntiden. Parameteren angis både for hovedveg
og sideveg.
Lengde av deteksjonssonen [m]. Parameteren angis både for hovedveg og
sideveg.

10. Signal Timing – Peds
Parameter

Verdi

Minimum
green

1s

Maximum
green

0s

Crossing
speed
Minimum
walk time
Minimum
clearance
time
Clearance
time
overlap
Start loss

1,2
m/s
5s
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Beskrivelse
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.
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.
Farten fotgjengere krysser vegen med [m/s].
Minimum gåtid [s]. Walk Time er varigheten av grønn mann (ikke blinkende).

5s

Minimum tømmingstid [s].

2s

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.
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.

2s

End gain

2s

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 %

Vehicle
occupancy
Flow scale
(constant)

1,2
pers/kjt
100,0 %

Growth
rate
Approach
cruise
speed
Exit cruise
speed
Approach
travel
distance
Stop
penalty

2,0 %/år

Dette er en faktor som tar hensyn til trafikkvariasjoner over en periode (for
eksempel på en time). Gjennomsnittlig volum i maks‐perioden kan være en
del større enn gjennomsnittlig volum over hele perioden. Det er dette peak
flow factor justerer for. Se Kap 7.2 for nærmere beskrivelse av peak flow
factor.
Gjennomsnittlig antall personer i bilene [pers/kjt]. Denne parameteren
varierer over døgnet og fra by til by (Haugen, 2009. e‐post 11.12.09).
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.
Vekstfaktor [%/år].

60 km/t

Hastighet på tilfart [km/t].

60 km/t

Hastighet på utfart [km/t].

500,0 m

Kjørelengde på tilfart [m].

20 s

Delay
weight
Stop
weight
Queue
weight

1,00

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).
Vekting av forsinkelse.

1,00

Vekting av stopp.

1,00

Vekting av kø.
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12. Pedestrains
Parameter

Verdi

Beskrivelse

Volume

50 fotgj

Peak flow
factor

95,0 %

Flow scale
(constant)

100,0 %

Growth
rate
Walking
speed
Saturation
flow
Approach
travel
distance
Crossing
distance

2,0 %/år

Antall fotgjengere per time, angitt som totalvolum for begge retninger. For
en oppdelt kryssing kan man spesifisere forskjellige volum for de to
fotgjengerbevegelsene.
Dette er en faktor som tar hensyn til variasjon av antall fotgjengere over en
periode (f.eks på en time). Gjennomsnittlig strømning i maks‐perioden kan
være en del større enn gjennomsnittlig strømning over hele perioden. Det
er dette peak flow factor justerer for. Se Kap. 7.2 for nærmere beskrivelse
av peak flow factor.
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.
Vekstfaktor [%/år].

1,2 m/s

Gjennomsnittlig ganghastighet nær kryssingen [m/s].

12 000
fotgj/t
10,0 m

Metningsvolum [fotgj/t]. Dette er the queue discharge flow rate for
fotgjengere, og benyttes som en konstant verdi.
Avstand før gangfelt [m].

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.

Delay
weight
Stop
weight
Queue
weight

1,00

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.
Vekting av forsinkelse.

1,00

Vekting av stopp.

1,00

Vekting av kø.

13. Freeway
Parameter

Verdi

Freeway approach cruise speed 100
Freeway exit cruise speed
100

50

Beskrivelse
Hastighet tilfart, motorveg
Hastighet avkjøring, motorveg

6. Maler for typisk norske kryss
I dagens versjon av SIDRA finnes det en del maler basert på australske forhold. Kjennetegn ved disse
er store dimensjoner og mange felt. Ved etablering av maler for typisk norske kryss, er det lagt vekt
på en utforming som norske brukere lettere kan kjenne seg igjen i, sammenlignet med de australske
utgavene. Det er lagt spesiell vekt på geometri med utforming og antall felt. Malene er laget i den
norske modellen med navnet ”Norge”.
Figur 29 til Figur 35 viser en oversikt over de utarbeidede malene.
Signalregulerte kryss

Figur 29 Signalreg, 3‐armet

Figur 30 Signalreg, 4‐armet

Rundkjøringer

Figur 31 Rundkjøring, 3‐armet

Figur 32 Rundkjøring, 4‐armet, ett felt
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Figur 33 Rundkjøring, 4‐armet, to felt

Vikepliktsregulerte kryss

Figur 34 Vikepliktsreg, T‐kryss, enkel

Figur 35 Vikepliktsreg, T‐kryss, utvidet

Vanligvis er norske kryss relativt enkle. Det er derfor etablert maler med ett felt i tilfarten der noen
av tilfartene inkluderer avkjøringsfelt. Lengde på venstre‐/høyresvingefelt er valgt på bakgrunn av
Hb263 Geometrisk utforming av veg‐ og gatekryss. Det er tatt utgangspunkt i en fartsgrense på 50 og
60 km/t, og det er derfor valgt en lengde på venstresvingefelt på 50 m (Hb263,a) og høyresvingefelt
på 80 m (Hb263, b). Lengdene er i midlertidig avhengig av antall kjøretøy i svingefelt og på
primærveg, i tillegg til fartsgrensen.
Det er viktig å understreke at hensikten med malene er å danne et bedre tilpasset grunnlag og
dermed lette arbeidet med å tilpasse utformingen til det aktuelle krysset. Brukerne må i hvert enkelt
tilfelle gjøre de endringer som er nødvendig.
Hvordan malene etableres på en datamaskin er beskrevet i vedlegg 2.
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7. Spørsmål, ord og uttrykk
Spørsmål angående funksjoner i SIDRA, eller ord og uttrykk som har vært vanskelig å skjønne
undervegs i arbeidet, er satt opp i dette kapittelet sammen med de svar og løsninger det er kommet
frem til. Forhåpentligvis kan dette være til hjelp for andre brukere av SIDRA som møter de samme
problemene eller har de samme spørsmålene. Til slutt i kapittelet er noen av svakhetene som er
funnet under arbeidet med oppgaven beskrevet.

7.1 Spørsmål og svar
Hvordan legger man til nye maler (templates) i SIDRA?
For å legge til nye maler i SIDRA høyreklikker man på det aktuelle alternativet i prosjekttreet som
man ønsker å legge til som mal og bruker Add to template i menyen (Se Figur 36).

Figur 36 Legge til nye maler i SIDRA

Hvor lagres den nye modellen ”Norge”?
Den nye modellen lagres sammen med prosjektfilen hvor modellen er benyttet og i en database på
datamaskinen hvor modellen ble etablert. Dersom en annen bruker ønsker å etablere modellen på
sin datamaskin, må brukeren åpne en fil hvor modellen ligger lagret. Brukeren får da opp et vindu
hvor en kan hake av for at man ønsker å implementere den nye modellen. Når dette er gjort vil
modellen ligge på maskinen og være tilgjengelig neste gang SIDRA åpnes.
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Hva er rotasjonsfunksjonen i SIDRA og hvordan kan den brukes?
Rotasjonsfunksjonen benyttes for å bestemme geografisk orientering når man allerede har etablert
et kryss med gitt utforming. Dette gjøres under Input → Intersection. Eksempel på geografisk
orientering er vist i Figur 37.

Figur 37 Rotasjonsfunksjon i SIDRA

Hvordan kan jeg selv bestemme hvor lenge de ulike fasene i et signalregulert kryss skal vare?
For å kunne spesifisere egne fasetider må man først ha valgt User‐Given Phase Time under Phasing
& Timing → Sequence Data (merket med
fasen (evt. klikke på

) under Phasing & Timing og definere en fasetid (se Figur 38).

Figur 38 Bestemmelse av fastetider
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). Deretter kan man dobbeltklikke på den spesifikke

7.2 Ord og uttrykk i SIDRA
Følgende ord og uttrykk fra SIDRA er beskrevet i dette kapittelet:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

End Departures
Extra bunching
Fixed‐Time/Pretimed og Actuated signalregulering
Follow‐up Headway
Giveway/Yield
HVE (Gap Acceptance)
Opposed – Opposing movements
Peak Flow Factor (PFF)
Single Point Interchange (Signals)
Site
Slip‐lane
Start Loss og End Gain
Tcu/h

1. End Departures er det maksimale antall kjøretøy som kjører etter endt grønnperiode.
2. Extra Bunching. Dersom et signalregulert kryss er lokalisert like oppstrøms krysset 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 39 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 opphopingen av kjøretøy.

Figur 39 Ekstra opphoping av kjøretøy (Tabell 4.2.1, Part 3‐46, Brukermanualen)
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3. Fixed‐Time/Pretimed og Actuated er to måter å drive et signalanlegg på. Ved Fixed‐
Time/Pretimed blir signalanlegget tidsstyrt. Omløpstid, grønntider, rødtider osv til de ulike fasene er
da forhåndsbestemt. Ved Actuated blir signalanlegget trafikkstyrt. Signalene aktiveres ved at
kjøretøy nærmer seg krysset og passerer en detektor, eller ved et fotgjengeranrop.

4. Follow‐up Headway under Gap‐acceptance data betyr følgetid. Følgetid er såkalt “kritisk tidsluke
for kjøretøy nr. 2, 3 osv” når kjøretøy benytter samme tidsluke i den forkjørsberettigete trafikken.
Følgetid er typisk ca 60 % av kritisk tidsluke. (Aakre, 2008c)

5. Giveway/Yield betyr vanlig vikeplikt (se Figur 40).

Figur 40 Illustrasjon av Giveway/Yield

6. HVE (Gap Acceptance). HVE står for heavy vehicle equivalent. Parameteren angir hvor mange
personbilekvivalenter tunge kjøretøy representerer i forbindelse med kapasitetsberegninger. HVE
brukes blant annet til å justere (øke) følgetid og kritisk tidsluke for tunge kjøretøy på tilfarter.

7. Opposed – Opposing movements – Brukeren kan definere hvilke trafikkstrømmer som har
vikeplikt for den valgte trafikkstrømmen. SIDRA velger stort sett logiske løsninger, men dette må
kontrolleres under Input → Priorities. Ved signalregulerte kryss må man kontrollere at
trafikkstrømmer i samme fase er gitt logiske prioriteringer.
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8. Peak Flow Factor (PFF). Peak Flow faktoren er en faktor som har stor innvirkning på resultatene fra
SIDRA. Innenfor en dimensjonerende time vil trafikken variere, og det er dette PFF tar høyde for. En
peak flow faktor på 95 innebærer for eksempel at gjennomsnittlig trafikkvolum i en tidsperiode (eks.
15 min) er 95 % av trafikkvolumet i tilsvarende peak‐periode.

qp

T:
Tp :
qa :

qa

qp :

Tp

Total Flow periode [min]
Peak Flow periode [min]
Gj.snittlig trafikkvolum gjennom
hele perioden [kjt/t]
Gj.snittlig trafikkvolum gjennom
Peak Flow perioden [kjt/t]

T

Figur 41 Illustrasjon av peak flow faktor

Det kan være nyttig å være klar over er at det er qa man gir inn i SIDRA, men at det er qp som
benyttes i analysene. Dersom PFF settes til 100 %, benyttes trafikkvolumet man gir inn i programmet
direkte.

9. Single Point Interchange – Dette er en form for signalregulert kryss hvor krysset er plassert over
eller under en motorveg. Poenget med dette er å koble en hovedveg med en motorveg på en sikker
og effektiv måte der det er stor trafikk (MoDOT). Figur 42 viser hvordan krysstypen ser ut i SIDRA.
Krysset reguleres på følgende måte:




Første fase er for trafikken på hovedvegen som skal rett frem.
Andre fase er for trafikk fra motorvegen som skal til venstre inn på hovedvegen.
Tredje fase er for trafikk på hovedvegen som skal svinge til venstre og inn på motorvegen.
(MoDOT)

Figur 42 Illustrasjon av Single Point Interchange i SIDRA
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10. Site – Dette er en benevnelse på de alternative krysstypene man kan velge i hovedmenyen. Figur
43 viser alternativene man har i SIDRA.

Figur 43 Alternative Site

11. Slip‐lane betyr filterfelt. Dersom en definerer et felt som slip under Approches & Lanes, må en
huske på og også definere dette under Movement Data, og motsatt. Figur 44 viser illustrasjon av slip.

Figur 44 Illustrasjon av Slip‐felt

12. Start Loss og End Gain. Start Loss er tidsdifferansen fra det blir grønt til det blir effektiv
trafikkavvikling under grønnperioden. End Gain er tidsdifferansen mellom endt grønnperiode og
slutten av effektiv trafikkavvikling. Dette betyr at effektiv grønntid er litt forkjøvet i forhold til virkelig
grønntid, se Figur 45. En taper litt tid i starten og vinner litt på slutten.
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Figur 45 Illustrasjon av virkelig og effektiv grønntid (Aakre, 2008b)

Det er viktig å huske på at tapt tid for en trafikkstrøm består av mellomtid og tapt tid ved oppstart,
fratrukket tidsdifferansen mellom endt grønnperiode og slutten av effektiv trafikkavvikling (End
Gain). Mellomtiden er tiden fra en trafikkstrøm får gult lys til neste trafikkstrøm får grønt, og består
av gultid og vekslingstid (se Figur 46). Dersom et omløp består av 3 faser og mellomtiden er 5 s og
både Start Loss og End Gain er 2 s, vil tapt tid bli:
3·5

3·2

3·2

Figur 46 Illustrasjon av mellomtid (Aakre, 2008b)

13. Tcu/h = kjt/t

(tcu/h = through car units per hour)
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7.3 Svakheter med programmet
I arbeidet med prosjektoppgaven er det funnet noen svakheter ved programmet:
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En modellerer ikke effekten av fotgjengere på kapasiteten i vikepliktsregulerte kryss direkte.
Effekten av fotgjengere må beregnes i hvert enkelt gangfelt i tilknytning til et kryss, for
deretter å se beregningene i sammenheng.



Dersom en kloner en modell for å endre standardverdier, kan en få laget modeller med
samme navn. Dette burde ikke være mulig. Dersom man gjør endringer i en allerede klonet
modell, lager SIDRA en ny modell med samme navnet, men med endrede standardverdier.
Slik programmet er i dag må en klone modellen og lage en ny versjon med nytt navn hver
gang en skal gjøre endringer i standardverdiene.



SIDRA INTERSECTION vurderer ikke trafikksikkerheten ved de ulike løsningene. Det er derfor
anbefalt å benytte egne sikkerhetsanalyser til dette. (SIDRA SOLUTION, b)

Oppsummering og videre arbeid
Resultater fra rapporten viser at fotgjengere har effekt på kapasitet og avviklingsforhold for kjøretøy i
kryss. Det er muligheten for å beskrive denne effekten i rundkjøringer som er ny i versjon 4.0 av
SIDRA. Effekten er avhengig av kjøretøyvolum og antall fotgjengere. Økt fotgjengervolum gir økt
effekt i form av redusert kapasitet, og økt forsinkelse og kølengder. Ved å øke tapt tid ved oppstart i
signalregulerte kryss, øker effekten fotgjengere har på kapasitet, forsinkelse og kølengder.
Bruk av tilfartskontroll i rundkjøringer med mye og ubalansert trafikk har effekt på kapasitet og
avviklingsforhold i rundkjøringen. Tilfarten som kontrolleres får økt kapasitet, og redusert forsinkelse
og kølengde, mens den regulerte tilfarten derimot får redusert kapasitet, og økt forsinkelse og
kølengde. Den totale forsinkelsen for hele krysset reduseres ved bruk av tilfartskontroll.
Utprøvingen av de overnevnte nye mulighetene i SIDRA er noe begrenset i denne rapporten. Det kan
med fordel gjøres mer og grundigere undersøkelser og utprøvinger i programmet med et større
omfang av variasjon i parametre.
I arbeidet med oppgaven er det etablert en norsk modell der de mest opplagte standardverdiene er
endret for en bedre tilpassing til norske forhold. For å optimalisere modellen mot norske forhold vil
det være behov for ytterligere arbeid med justering av parametre. Det kan da være aktuelt å benytte
resultater fra observasjoner og registreringer i norske kryss.
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Vedlegg 1 – Parametre i tilfartskontroll
Tabellen under viser beskrivelse av de ulike parametrene brukt i tilfartskontroll.
Tabell 20 Parametre i tilfartskontroll

Parameter
cM
TR
TB
TR + IR
TB + IB
RM = tarB + TR + IR
GM = TB
IR = tyR + tarR
IB = tyB + tarB
cmin
rM
gM
tyB
tyR

Beskrivelse
Omløpstiden
Controller rødtid
Controller blanktid
Rød fasetid (rødtid + mellomtid)
Blank fasetid (blanktid + mellomtid)
Vist rødtid for kjøretøy på regulert tilfart
Vist blanktid for kjøretøy på regulert tilfart
Mellomtid for rød fase. Mellomtid = gultid + vekslingstid
Mellomtid for blank fase. Mellomtid = gultid + vekslingstid
Minimum omløpstid
Effektiv rødtid for regulert tilfart
Effektiv blanktid for regulert tilfart
Gultid
Nominal gultid. Gultid på slutten av rødtiden dersom det var et tradisjonelt
signalanlegg.
Start loss for regulert tilfart
End gain for regulert tilfart
Allrød tid
Effektiv grønntid periode 1 for kontrollerende tilfart
Effektiv grønntid periode 2 for kontrollerende tilfart
Start loss for kontrollerende tilfart, periode 1
End gain for kontrollerende tilfart, periode 1
Start loss for kontrollerende tilfart, periode 1
End gain for kontrollerende tilfart, periode 1
Tapt tid for grønnperiode 1 for kontrollerende tilfart
Tapt tid for grønnperiode 2 for kontrollerende tilfart

tsM
teM
tarB
gc1
gc2
tsC1
teC1
tsC2
teC2
lC1
lC2

Omløpstiden for signalene i tilfartskontroll er gitt ved:
cM

TR

IR

TB

IB

RM

GM

t

B

Minimum omløpstid er gitt ved summen av minimum fasetider:
cM

TR

IR

TB

IB

Effektiv rød‐ og blanktid for den regulerte tilfarten er relatert til vist rød‐ og blanktid, medregnet
tapet i starten av blanktiden og det man tjener på slutten av blanktid/gultid:
rM R M t B t M t M TR
IR IB t M t
g M GM t M t M TB t M t M
Dersom man uttrykker omløpstiden med effektiv rød‐ og blanktid, får man:

M
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Regneeksempel:
I dette regneeksempelet skal omløpstiden beregnes på bakgrunn av følgende data:
Parameter
Vist rødtid, RM
Vist blanktid, GM
Vist gultid, tyb
Starttap, tsM
End gain, teM

Verdi
20 s
60 s
3s
2s
2s

Først beregnes effektiv rød‐ og blanktid:
rM

RM
gM

t

t

B

GM

t

t

M
M

t

20

M

60

M

3
2

2

2

2

23s

60s

Ut fra dette kan omløpstiden beregnes:
23
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Parametre tilknyttet den regulerte tilfarten
Tapt tid er gitt ved:
lM

IR

t

M

t

M

mellomtid

Start loss

End gain

Følgende sammenheng gjelder for regulerte tilfarter:
IR

TB

gM

lM

Parametre tilknyttet den kontrollerende tilfarten
Ved beregning av omløpstid for kjørefelt på den kontrollerende tilfarten, benyttes to grønne
perioder tilsvarende rød og blank fase. Grønnperiode 1 gjelder så lenge regulert tilfart har rødt, mens
grønnperiode 2 gjelder når regulert tilfart har blankt. Effektive grønntider for periode 1 og 2 er satt
lik henholdsvis effektiv rødtid og blank tid for regulert tilfart:
Effektiv grønntid periode 1, g C

rM

Effektiv grønntid periode 2, g C

gM

Start loss og End gain for de to grønnperiodene er gitt som følger:
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t
t
t
t

IB

C

t

IR t
tM
t M

C
C
C

M

M

Ved å benytte verdier for Start loss og End gain kan en beregne tapt tid for de to grønnperiodene:
lC

IB
lC

IR

t

t

C

t

C

t

C

C

IR

t

M

t

M

IR

t

M

t

M

lM
lM

Dette betyr at total tapt tid for kontrollerende tilfart er:
l

lC

lC

0

og at:
gC

gC

cM
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Vedlegg 2 – Etablering av nye maler på en datamaskin
Dersom en bruker ønsker å benytte de norske malene på sin datamaskin, må brukeren først åpne
filen Norske maler.sip (lagt ved på CD). En må deretter høyreklikke på hvert alternativ i prosjekttreet
og klikke Add to Template. Dette er vist i Figur 47.

Figur 47 Legge til maler på en datamaskin

Etter hvert som malene legges til, vil de brukerdefinerte malene samles under Manage (som vist på
Figur 48). De vil også ligge under Template sammen med de originale malene i SIDRA. Neste gang
SIDRA åpnes, vil malene være tilgjengelige uten å måtte benytte filen Norske maler.sip. Bakgrunnen
for at etableringen må gjøres på denne måten, er at malene lagres i en database på datamaskinen
hvor de ble laget, og ikke på en egen fil.

Figur 48 Brukerdefinerte maler
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