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Sammendrag 
Innledning 

Lillehammer kommune arbeider med å revidere kommunedelplanen for Lillehammer by, også kalt Byplanen, 

og har engasjert Sweco for å belyse følgende problemstillinger: 

1) Kapasitet på eksisterende hovedveg- og samlevegnett – hvor mye mer trafikk tåler vegnettet? 
2) Vurdering av hvordan ny E6 i vestre og østre trasé påvirker trafikkbildet i byen, og muligheten for at 

eksisterende E6 kan fungere som lokalveg. 
3) Vurdering av nye veger nord for sentrum for å bedre trafikkflyt og forbindelse mellom næringsområdene 

nord i byen 
4) Vurdering av nye veger syd for sentrum for å avlaste Bankkrysset 
5) Vurdering av tiltak for å øke trafikken på «Ringvegen» Maihaugvegen og Sigrid Undsets veg 
6) Vurdering av muligheter for mer miljøvennlig varetransport 
 

Tiltakene som foreslås i oppgave 1–5, er av en slik karakter at de kan få innvirkning på vegvalg, det vil si 

hvilke veger trafikantene velger å bruke for å komme fra reisens startpunkt til målpunkt. Det er derfor valgt å 

bruke vegvalgsmodellen Contram for å vurdere de trafikale konsekvensene. Modellen beregner hvordan 

biltrafikken mellom forskjellige områder fordeler seg på vegnettet. Modellen tar utgangspunkt i avstand (både 

tid og distanse), og justerer reisetiden som følge av forsinkelser ved økt trafikk. Samtidig er alle transport- og 

trafikkmodeller en forenkling av virkeligheten, og modellen inneholder flere feilkilder. Modellresultater må 

brukes med varsomhet. Man kan spesielt merke seg at modellen ikke beregner endringer i reisemiddel, 

reisetidspunkt eller reisemål følge av tiltak på vegnettet. Modellen tar heller ikke automatisk hensyn til at en 

kjøreveg med mange svinger er «kronglete» og mindre attraktiv å bruke. 

Oppgave 1 – Kapasitet på eksisterende hovedveg- og samlevegnett 

Morgenrushet 

Ifølge beregningene tåler vegnettet stort sett en trafikkøkning på 10–20 % i morgenrushet før det blir 

betydelige problemer sammenlignet med referansesituasjonen. Beregningene viser relativt små problemer 

med trafikkavviklingen i morgenrushet i referansesituasjonen. De problemene som finnes, er å finne i 

Fåberggata og i Bankkrysset. Med 20 % økning i trafikken ser vi at Fåberggata mellom Løkkegata og Nordre 

gate ligger helt på kapasitetsgrensen. Ved 40 % økt trafikk ser vi at også E6 begynner å bli dårlig 

fremkommelighet, de samme gjelder disse gatene: Anders Sandvigs gate syd for krysset ved Maihaugvegen, 

Mosoddvegen i nord samt i Spinneriveien nord for Mesna. 

Beregningene med økt trafikk, særlig 40 % økning, viser at trafikkøkningen fordeler seg ujevnt på vegnettet. 

Dette skyldes som tidligere nevnt at trengsel og forsinkelser på det som i utgangspunktet er raskeste rute. 

Sigrid Undsets veg videre til Nordsetervegen og Spinnerigata. Det er også en tendens til at Storgata 

(envegskjørt nordover over Mesna) er en rute som brukes som «overløp» når trafikken blir stor. 

Ettermiddagsrush 

Det er større avviklingsproblemer i ettermiddagsrushet enn i morgenrushet. Beregningen av 

referansesituasjonen viser at det er på aksen mellom Bankkrysset i syd og rundkjøringen Industrigata X 

Fåberggata i nord at det er avviklingsproblemer. Fåberggata syd for Nordre gate og Løkkegata vest for 

Fåberggata er overbelastet allerede i dagens situasjon. 

Med 10 % økning ser vi i tillegg overbelastning i Mosoddvegen, Fåberggata syd for Industrigata og Brufoss 

gate nord for Bankkrysset. Dette er en kjent problemstilling – Bankkrysset tåler lite trafikkøkning 

sammenlignet med dagens situasjon. Med 20 % trafikkøkning begynner det å bli dårlig trafikkavvikling også 

på E6 og i Hammersengvegen. Med 40 % trafikkøkning viser beregningene jevnt over dårlig avvikling i hele 

sentrum, og dermed en situasjon som ikke fungerer. Faktisk klarer ikke modellen å avvikle all den etterspurte 

trafikken i løpet av en time. Det er altså ikke bare rushperiodens trafikkintensitet som øker, varigheten øker 

også. En trafikkøkning på 40 % i største time er lite realistisk. Med den dårlige avviklingen som er beregnet, 
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velger trafikantene heller andre reisetidspunkter eller reisemidler. Dette får vi som omtalt tidligere ikke 

beregnet i modellen. 

Beregningene, særlig for ettermiddagsrushet, viser at Sigrid Undsets veg, Spinnerivegen, Maihaugvegen og 

E6 fungerer som alternative kjøreruter når trafikkavviklingen i sentrum og Fåberggata blir dårlig. 

Oppsummert kan man si at vegnettet tåler veldig liten økning i trafikkvolum, 0–10 %, før det blir betydelig 

større problemer enn i referansesituasjonen. Ved befolkningsøkning bør folk kjøre mindre bil, eller det bør 

gjøres tiltak. 

Oppgave 2 – Konsekvenser av ny E6 og tiltak på lokalvegnettet 

Ny E6 uten tiltak på lokalvegnettet 

Beregningene viser at ny E6 er et tiltak som forbedrer fremkommeligheten til gjennomkjøringstrafikken på 

E6, altså ikke trafikk som kommer fra eller skal til Lillehammer. E6 i vestre trasé er best for 

gjennomkjøringstrafikken, da fartsgrensen øker til 110 km/t. E6 i østre trasé innebærer bare en økning til 80 

km/t, men til gjengjeld får også lokaltrafikken glede av dette. Ny E6 har liten betydning for hvordan trafikken 

fordeler seg på opptrekksarmene og vegnettet for øvrig ifølge beregningene. 

E6 i vestre trasé gir totalt sett best kapasitet over et tenkt snitt mellom søndre og midtre opptrekksarm. Med 

E6 i vestre trasé får man totalt 3 felt i hver retning her, 2 felt på ny veg og 1 felt på eksisterende veg. Med E6 

i østre trasé får man 2 felt i hver retning, begge på ny E6. Beregningene viser at dette har lite å si, det er ikke 

avviklingsproblemer verken på eksisterende eller ny E6 eller i de nye rampekryssene i noen av de to 

alternativene med dagens trafikknivå. Med en 20 % økning i trafikken er det imidlertid noe redusert 

fremkommelighet over Mesna i alternativet med ny E6 i østre trasé. 

Tilgjengelighet til byen er i utgangspunktet sikret i begge alternativer med de samme tre opptrekksarmene 

som i dag. Det må imidlertid bemerkes at trafikken til og fra Strandtorget og Lillehammer for øvrig er lik i våre 

beregninger, jamfør punktet om faste matriser. Med ny E6 i vestre trasé er det godt mulig at flere lar være å 

«svinge innom» Lillehammer, og spesielt Strandtorget, enn i dag. Dette forholdet er utredet av Statens 

vegvesen i kommunedelplanen med ny KU, og tas ikke nærmere opp her. 

En fordel med E6 i vestre trasé, er at eksisterende E6 nedklassifiseres. Dette gjør det mulig å etablere flere 

kryss på strekningen. Med dagens arealbruk har ikke dette så mye å si, men dette kan være relevant i en 

fremtidig situasjon der det har blitt mer aktivitet/arealutnyttelse nord for sentrum, vest for eksisterende E6 

Ny E6 med tiltak på lokalvegnettet 

Det er gjennomført beregninger av tre tiltak på lokalvegnettet, kombinert med ny E6 i vestre trasé. Den 

såkalte Hovemorundkjøringen har liten betydning (med dagens arealbruk), men de to andre, Busmovegen 

og kulvertrundkjøringen med forbindelse til Mosoddvegen ser ut til å være attraktive. Busmovegen er noe 

mer attraktiv enn kulvertrundkjøringen. Disse forbindelsene vil være snarveger for trafikk mellom E6 sydover 

og Industriområdet og boligområdene på vestsiden av Fåberggata. Beregningene viser at trafikkavviklingen i 

Bankkrysset blir vesentlig bedre med hver av de to nye forbindelsene. Vi understreker at modellen ikke tar 

hensyn til at eksisterende veger i området kan oppfattes som «kronglete» å kjøre og dermed avvise trafikk i 

virkeligheten. Det vil også bli behov for avbøtende tiltak da den økte trafikken kan ha uheldige konsekvenser 

i de lokale boliggatene i området 

Oppgave 3 – Vurdering av nye veger nord for sentrum 

Det er foreslått fire veger i nord, hvorav tre ser ut til å være relativt ukompliserte å etablere med akseptabel 

stigning. Forbindelsen mellom Hovemovegen og Industrigata er vanskeligere å få til. 

Trafikkberegningene viser at Industrigatas forlengelse vil få 200–300 kjt/t med dagens arealbruk. Trafikken i 

Fåberggata og E6 går noe ned som følge av Industrigatas forlengelse. Ifølge Contram-modellen er det ikke 

avviklingsproblemer så langt nord i byen, og tiltaket løser sånn sett ingen problemer. En fordel med tiltaket er 
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at utkjørt distanse går ned. Industrigatas forlengelse vil imidlertid være aktuell å anlegge likevel ved fremtidig 

arealutvikling i området. Det er ingen ulemper ved å etablere vegen; det oppstår ikke avviklingsproblemer 

noen nye steder som følge av ny veg. 

Den foreslåtte forlengelsen av Sigrid Undsets veg ned til Industrigata ser ifølge modellen ut til å ha lite for 

seg isolert sett. Modellen er noe for grovt kodet i dette området, og i virkeligheten vil noe trafikk komme til å 

bruke forbindelsen. En forlengelse helt ned til Hovemovegen ser ut til å få en trafikkmengde på snaut 200 

kjt/t. Det ser ikke ut til å være et behov for forbindelsen i dagens situasjon, men ved fremtidig utvikling i de 

nordre delene av Lillehammer, kan det være en forbindelse som vil få en del trafikk. 

Sagt på en kort måte er det ikke behov for de nye vegene ord med tanke på trafikkavvikling, men 

tilgjengeligheten mellom områdene blir bedre. Med fremtidig arealutvikling kan forbindelsene bli av større 

betydning. Av de undersøkte vegene ser det ut til å være størst behov for Industrigatas forlengelse, og minst 

behov for Hovemovegens forlengelse. 

Oppgave 4 – Vurdering av nye veger syd for sentrum 

Beregningene viser at «Søre Ål-armen» er lite attraktiv, særlig den østre delen. Vegen ligger for langt syd til 

å bli en viktig omkjøringsveg for sentrum. 

En gjenåpnet og forbedret Bryggerivegen viser større potensial enn Søre Ål-armen, og får cirka 170 kjt/t. 

Tiltaket avlaster Bankkrysset med cirka 100–180 kjt/t. Vi understreker at det ikke er tatt høyde for at vegen i 

virkeligheten har dårlig kurvatur. En etablering av Bryggevegen som omkjøringsveg med 40 km/t vil kreve en 

bedre kurvatur enn i dag, noe som trolig betyr at flere hus må rives. 

Oppgave 5 – Vurdering av tiltak for å øke trafikken på «Ringvegen» 

Det er sett på diverse tiltak i Lillehammer sentrum. Målet med tiltakene er å øke trafikken på ringvegen Sigrid 

Undsets veg og Maihaugvegen øst for sentrum, mens trafikken i Bankkrysset skal gå ned. Beregningene er 

utført og presentert i to deler, der siste del omfatter konkrete tiltak vi er bedt om å utføre etter at 

oppdragsgiver fikk se resultatene av første del. 

Del 1 – diverse tiltak 

Det er sett på ulike mer eller mindre realistiske tiltak for å øke trafikken på ringvegen Maihaugvegen / Sigrid 

Undsets veg. For at trafikken her skal øke, må det enten bli mindre attraktivt å kjøre andre steder, eller mer 

attraktivt å kjøre her. Vi har i tidligere beregninger med økt trafikk sett at ringvegen i større grad benyttes 

som omkjøring enn i dag. Dette skyldes at forsinkelser øker stort når en veg/kryss nærmer seg 

kapasitetsgrensen. Det blir dermed med attraktivt å kjøre andre steder. I dette kapitlet har vi sett på hvordan 

Sigrid Undsets veg kan bli mer attraktiv. 

Tiltakene som vurdert er: 

• Fartsgrense 60 km/t på Maihaugen og Sigrid Undsets veg 

• Fartsgrense 80 km/t på Maihaugvegen og Sigrid Undsets veg 

• Rundkjøring i krysset Maihaugvegen X Anders Sandvigs gate 

• Marcus Thranes gate og Nedre Lysgårdsvei åpnet opp for biltrafikk 

 

Beregningene viser at økt fartsgrense er det som fungerer best for å øke trafikken på vegen. Dette tiltaket er 

neppe aktuelt i praksis, da økt fartsgrense medfører dårligere trafikksikkerhet og mer støy. Det vil i så fall 

være behov for å standardheving av vegen. En rundkjøring i krysset ved Anders Sandvigs gate ser ut til å ha 

liten effekt. 

Del 2 

Beregningene viser at en utvidet stengning av Storgata kun har helt lokale konsekvenser. Trafikken i 

Maihaugvegen øker i praksis ikke av tiltaket, derimot øker trafikken i Anders Sandvigs gate. 
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Innføring av envegskjøring østover på Mesnadalsvegen fra Strandtorget til Bankkrysset gir store 

konsekvenser for trafikkavviklingen i modellen. Tiltaket er såpass stort at det er helt i ytterkanten av hva 

Contram-modellen bør brukes til. Dette begrunnes med at et tiltak av denne typen sannsynligvis har 

betydning for bilistene valg av reisemål, noe som ikke håndteres i modellen. Det vurderes likevel som meget 

sannsynlig at trafikkavviklingen på E6 sydover og midtre og nordre opptrekksarm vil bli dårligere enn i dag, 

men det er vanskelig å si med sikkerhet hvor mye dårligere avviklingen vil bli. Tiltaket vil gi lengre utkjørt 

distanse, oppgitt i kjøretøykilometer, enn i dag. E6 vil fungere som en lokalveg i mye større grad enn i 

referansesituasjonen. En innføring av Busmovegen kunne vært et avbøtende tiltak sammen med 

envegskjøringen av Mesnadalsarmen. 

Oppgave 6 – Vurdering av muligheter for mer miljøvennlig varetransport 

Lillehammer har en ambisiøs målsetting om å bli Norges første nullutslippskommune. Sweco gjennomførte, 

for Lillehammer kommune, i 2017 en mulighetsstudie for klimanøytral transformasjon av bydel nord «Nord 

mot null». Her blir samordnet utkjøring av varer der levering skjer med lastesykler og små, elektriske 

varebiler fremmet som et godt virkemiddel for å redusere utslipp fra varetransportsektoren.  

Litteraturstudier av dette temaet indikerer at det mest effektive er multiple tiltak med etablering av 

konsolideringssentre for levering til bestemte bysoner, kombinert med krav om bruk av miljøvennlige 

godsbiler / godssykler til sisteleddsdistribusjon (Eidhammer & Andersen, 2015). 

Det oppfordres til at Lillehammer utarbeider en Bylogistikkplan for å sikre arbeidet med en effektiv og 

miljøvennlig varedistribusjon. Her kan en del av planen beskrive og prioritere hvilke tiltak som skal 

iverksettes og hvilke effekter de vil ha. Berørte aktører bør inkluderes i utformingen av en logistikkplan.  

Mulighetene for å etablere en eller flere konsolideringssentre utenfor sentrumskjernen bør undersøkes. Det 

bør også kjøres pilotprosjekter for å evaluere sisteleddsdistribusjon ved bruk av el-lastesykler, som en 

permanent løsning. 

Dersom det planlegges å bygge et underjordisk parkeringsanlegg, bør også muligheten for å flytte noe av 

vareleveringen under bakken undersøkes nøye. I Helsingfors er dette løst ved at bygårder har vareheiser 

med direkte tilgang til servicetunnelen.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Lillehammer kommune arbeider med å revidere kommunedelplanen for Lillehammer by, også kalt Byplanen. 

I den forbindelse har kommunen engasjert Sweco for å gjennomføre diverse trafikkvurderinger for å øke 

kunnskapsnivået knyttet til de forskjellige tiltakene som vurderes gjennomført. Lillehammer kommune har 

konkret bedt Sweco om å belyse følgende problemstillinger: 

1) Kapasitet på hovedvegnett og samleveger. Hvor mye mer tåler vegnettet før det er overbelastet? Hvor 

ligger eventuelle nye problempunkter dersom trafikken øker? 

2) E6 – nye traseer: Kommunedelplanen for 4-felts E6 Vingrom–Ensby er i sluttfasen. Det foreligger to 

hovedalternativer. Dokumentene finnes på vegvesenets nettsider med følgende lenke: 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6biriotta/e6vingromensby/plandokumenter  

Vurdering av hvordan dagens E6 vil fungere som lokalveg og for tilgjengelighet til byen ved disse 

alternativene 

a) Vestalternativet: Dagens E6 er lokalveg, med muligheter for andre typer kryssløsninger, hastighet 

med mer. 

b) Østalternativet: Ny E6 vil komme som ny veg parallelt med dagens E6 og dagens E6 blir lokalveg, 

oppgraderte kryssløsninger i samme kryss som i dag. 

3) Analyse av alternativer for bedre trafikkflyt og forbindelse mellom næringsarealene i nordre bydel og 

tilgjengeligheten til E6, herunder alternativer som forlengelse av Industrigata til opptrekksarmen fra E6 

ved Storhove. Vurdering av trafikale konsekvenser – konsekvenser med nye tiltak forbindelser. 

4) Omkjøringsalternativer for Sentrum/Banken-krysset/Mesnadalsarmen 

a) Alternativ omkjøring sør. Analyse av alternativer for bedre trafikkflyt og forbindelse fra 

E6/Strandtorget/Årettadalen til Søre Ål med videre forbindelse til Røyslimoen utenom sentrum 

(«Søre Ål-armen»). Vurdering av trafikale konsekvenser – trafikkendringer med nye 

tiltak/forbindelser. 

b) Alternativ omkjøring sentrum: Ny forbindelse fra rundkjøring ved Strandtorget til Lurhaugen via 

Busmoen. Konklusjon og anbefaling 

5) Tilgang til og fra sentrum og andre sentrale knutepunkter til ytre og indre ringveg. 

6) Eksempler på løsning for varelevering/varetransport, for eksempel terminal / felles varelager nord i byen 

og/eller på Strandtorget-området. 

7) Beregne kapasitet på hovedvegnettet med utgangspunkt i fortettingsanalysen 

8) Konsekvensutredninger av prioriterte/vedtatte løsninger i punkt 3 og 4. 

Oppgave 7 og 8 utføres på et senere stadium, og foreliggende rapport dekker dermed oppgave 1–6. 

Problemstilling 1–5 er vurdert ved hjelp av en Contram-modell, som er et modellverktøy som er nærmere 

beskrevet i kapittel 1.2. Vurderinger knyttet til oppgave 1–5 er dokumentert i kapittel 2–6. Problemstilling 6 

er, etter avtale med oppdragsgiver, løst ved hjelp av et litteratursøk. Litteratursøket er dokumentert i kapittel 

7. Rapporten vil senere bli utvidet til å omfatte oppgave 7. Oppgave 8 vil antagelig bli dokumentert i en egen, 

uavhengig rapport. 

  

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6biriotta/e6vingromensby/plandokumenter
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1.2 Metode – beskrivelse av Contram-modellen 

Tiltakene som foreslås i oppgave 1–5, er av en slik karakter at de kan få innvirkning på vegvalg, det vil si 

hvilke veger trafikantene velger å bruke for å komme fra reisens startpunkt til målpunkt. Det er derfor valgt å 

bruke vegvalgsmodellen Contram for å vurdere de trafikale konsekvensene. Contram skal etter hvert 

erstattes av det nyere verktøyet Aimsun. Det er imidlertid kostbart og tidkrevende å etablere en modell i 

Aimsun, og vi har valgt å bruke Contram siden det så sent som i 2015 ble gjennomført en omfattende 

oppdatering av Contram-modellen for Lillehammer. I dette kapitlet er det gitt en introduksjon til Contram og 

vegvalgsmodeller generelt, og til Lillehammer-modellen i Contram. 

1.2.1 Kort introduksjon til Contram generelt 

Contram–modellen beregner hvordan trafikken mellom forskjellige områder, kalt soner, fordeler seg på 

vegnettet. Modellen tar hensyn til avstand (både tid og distanse) og direktekostnader som for eksempel 

bompenger. Modellen tar også hensyn til forsinkelser i kryss, og justerer også fremkommeligheten/reisetiden 

på veger avhengig av trafikkvolumet. En Contram-beregning bruker to filer med inngangsdata: Nettverksfilen, 

som viser vegnettet, og fra/til-matrisen, som angir hvor mye trafikk modellen skal fordele mellom 

områder/soner i modellområdet. En bestemt nettverksfil og en bestemt fra/til-matrise danner til sammen 

beregningen av ett scenario. Nye scenarier, for eksempel med en ny veg, kan beregnes ved å endre 

kodingen i nettverksfilen.  

Det er viktig å være klar over at transportmodeller og trafikkmodeller, også Contram, er en forenkling av 

virkeligheten. Det er derfor noen feilkilder man må være klar over når man tolker modellresultater fra 

Contram: 

Fast matrise – antall bilturer er likt 

En ulempe ved vegvalgsmodeller som for eksempel Contram er at trafikken mellom sonene angis som en 

fast matrise. Dette betyr at modellen ikke beregner endringer i reisemiddel, reisetidspunkt eller reisemål som 

følge av tiltak på vegnettet. Sagt på en annen måte er det på forhånd definert hvor mange turer som skal gå 

mellom alle sonene i modellen, mens Contram-modellen kun beregner hvordan denne trafikken vil fordele 

seg på vegnettet basert på beregnet reisetid. 

Sonetilknytninger gir feil trafikkvolum lokalt 

All trafikk til og fra et område, typisk på størrelse med en grunnkrets, kommer inn på og ut av vegnettet på ett 

eller to enkeltpunkter, kalt sonetilknytninger, i modellen. Størrelsen på en grunnkrets kan variere stort, noe vi 

ser av figur 1 grunnkretsinndelingen for Lillehammer sentrum. 



   

 
 

RAPPORT SIDE 12 AV 153  

 

P:\141\55609001 - CONTRAM Lillehammer\08 Rapporter\01 Rapporter\20180109 Trafikkberegninger Lillehammer.docx 
 

 

Figur 1 – Soneinndeling Lillehammer sentrum (kilde: Cowi, 2009) 

I virkeligheten er det i hver grunnkrets flere eiendommer med avkjørsler fra forskjellige veger og gater. Ideelt 

sett burde hver eneste parkeringsplass vært modellert, men dette er ikke gjennomførbart. Isteden modelleres 

altså all trafikk til og fra en sone som om det er ett «parkeringshus» i hver sone. Dette gjør at trafikken på en 

vegstrekning kan variere avhengig av hvordan sonetilknytningen er plassert. Når man vurderer 

beregningsresultatene, er det derfor viktig å fokusere på «de store linjene» og ikke så mye på lokalveger. 

Forenklet koding av vegnettet 

Måten man koder vegnettet på i Contram gir en forenkling av virkeligheten. For eksempel får man ikke tatt 

direkte hensyn til fotgjengertrafikk, og man må derfor manuelt anslå en reduksjon i kapasitet på lenker som i 

virkeligheten inneholder mye friksjon over og langs vegen. 

1.2.2 Kort introduksjon til Lillehammer-modellen i Contram 

Contram-modellen for Lillehammer ble etablert av Cowi i 2009. Arbeidet er dokumentert i rapporten 

«Etablering av Contram-modell for Lillehammer», datert 24.09.2009. Cowi oppdaterte modellen i 2015, et 

arbeid som er dokumentert i rapporten «Transportanalyser for Lillehammer. Dokumentasjon av Contram-

modell for Lillehammer år 2015», datert 28.08.2015. Vi viser til disse rapportene for detaljert informasjon om 

modellens oppbygning. 

I oppdateringen i 2015 ble trafikkmatrisene oppdatert, og det ble lagt stor vekt på å kalibrere modellen mot 

trafikktellinger i modellområdet. Det er trafikken i periodene 0700–0900 og 1500–1700 som er modellert. Det 

ble videre gjort en oppdatering av vegnettet, eksempelvis ble envegskjøringen i Storgata lagt inn. 

Modellområdet ble dessuten utvidet til å inneholde planlagte utbyggingsområder i kommuneplanens 

arealdel. Modellområdets utstrekning er vist i figur 2. Veger vist med svart som inngår i modellen. De grå 
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vegene er mindre lokalveger uten betydning for rushtrafikken, og disse gatene er utelatt fra modellen. De 

oransje «vegene» er sonetilknytninger. 

 

Figur 2 – Modellområdets utstrekning 

1.2.3 Referansealternativet 

Denne rapporten tar for seg en rekke tiltak på vegnettet. Hensikten med tiltakene er å løse forskjellige og til 

dels uavhengige problemstillinger. Alle beregninger av tiltak sammenlignes mot et såkalt referansealternativ, 

også kalt 0-alternativet. Hvilke tiltak som skal inngå i referansealternativet, kan i henhold til Statens 

vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser» være gjenstand for diskusjon. En vanlig definisjon er at 

referansealternativet skal inneholde alle prosjekter som er under bygging eller har vedtatte planer med sikret 

finansiering. Dette betyr at planlagt 4-felts E6 forbi Lillehammer ikke skal være med i referansealternativet i 
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henhold til metoden. Etter avtale med oppdragsgiver inneholder gjeldende referansealternativ for 2017, brukt 

i denne rapporten, følgende endringer fra referansealternativet i Cowis beregninger fra 2015: 

• Industrigata er forlenget sørover til ny rundkjøring i Fåberggata 

• Carl Lumholz gate er blitt envegskjørt mot nordøst mellom Storgata og Kirkegata 

• Martin Seips veg er stengt for biltrafikk 

• Vingnesbrua er stengt for biltrafikk 
 

Det er med andre ord forutsatt at prosjektene over blir realisert uavhengig av vurderingene i foreliggende 

rapport.  

Vi har i tillegg forlenget E6 sydover, slik at modellen her starter syd for punktet der ny E6 er planlagt. Dette 

har i utgangspunktet ingenting å si for beregningen av referansealternativet, men er av modelltekniske 

årsaker likevel utført for å klargjøre modellen for beregning av ny E6. 

1.2.4 Resultater fra beregningene 

Fra beregningen av hvert scenario er det tatt ut følgende data: 

• Totaltall for avviklet trafikk, oppgitt i henholdsvis kjøretøykilometer og kjøretøytimer 

• Belastningsgrader, se omtale nedenfor 

• Trafikktall, oppgitt i kjøretøy per time (kjt/t) for største time i henholdsvis morgenrushet og 

ettermiddagsrushet. 

 

Punktene over, kombinert med antall beregninger som er gjennomført, gir store mengder data og mange tall 

å forholde seg til. Mange steder i byen er det også liten forskjell mellom beregningene. Vi har derfor valgt å 

vise de aller fleste tallene i vedleggsdelen, mens vi i hovedteksten av rapporten har gitt en beskrivelse av de 

viktigste funnene, slik at leseren selv slipper å vurdere seg frem konklusjonene. 

Belastningsgrader 

Belastningsgrader uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 

er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. 

Sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse er tilnærmet eksponentiell slik at forsinkelsen øker 

raskere jo høyere belastningsgrad det er, se figur 3. Når belastningsgraden er under 0,70 er det liten 

kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. Ved belastningsgrad over 0,85 begynner den eksponentielle 

effekten å slå kraftigere ut, slik at forsinkelse og kølengde øker raskt ved stigende belastningsgrad. Når 

belastningsgraden overstiger 1,0 er tilsiget av biler inn mot krysset større enn kapasiteten i selve tilfarten i 

krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil vokse, og den vil først begynne å avta igjen når tilsiget av biler 

er mindre enn kapasiteten. Det vil i praksis si at krysset vil avvise trafikk i de periodene med overbelastning. 
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Figur 3 – Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse 
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2 Oppgave 1 – Vurdering av kapasitet på hovedvegnett og 
samleveger 

2.1 Innledning 

Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hvordan eksisterende vegnett håndterer økt trafikk. For å 

vurdere dette har vi økt trafikken i fra/til-matrisen. Økningen er gjort ved at alle tallene i matrisen er oppjustert 

med samme faktor. Dette kan betraktes som en teoretisk regneøvelse. I virkeligheten vil trafikkveksten ikke 

være den samme i alle soner, men være fordelt på noen soner med utbygging. Metoden med samme 

prosentuelle økning er likevel valgt da den er relativt lite arbeidskrevende. Ved å benytte konkrete 

utbyggingsplaner må trafikken til og fra hver enkelt sone justeres manuelt, og det har det ikke vært mulig å få 

til frem innenfor første frist 10.11.2017 i prosjektet. En ny beregning der det tas høyde for konkrete 

fortettingspalner, er det som i kapittel 1.1 er omtalt som oppgave 7. 

I «Kommunedelplan med konsekvensutredning. E6 Vingrom-Ensby» (Statens vegvesen, 2017) antydes det 

en trafikkvekst på 17 % i perioden 2018–2030 og 38 % i perioden 2018–2050. Veksten er beregnet i 

Regional Transportmodell (RTM), som ikke tar hensyn til større trendskifter i transportpolitikken. 

Beregningene i RTM markerer etter vår mening en øvre grense for trafikkveksten som er aktuell å vurdere i 

våre beregninger. I forbindelse med oppgave 1 er følgende scenarier beregnet: 

• Referansesituasjon 

• Referanse P10: Referansesituasjon med 10 % økt trafikk 

• Referanse P20: Referansesituasjon med 20 % økt trafikk 

• Referanse P40: Referansesituasjon med 40 % økt trafikk 
 

Det er altså kun trafikkmatrisen som er endret i oppgave 1. Vegnettet er det samme i alle fire beregningene. 

2.2 Beregningsresultater 

2.2.1 Totaltrafikk 

Tabell 1 viser beregnet utkjørt distanse og reisetid i de fire beregningene. 

 

Tabell 1 – Beregnet totalt utkjørt distanse [kjøretøykilometer] og samlet reisetid [kjøretøytimer] 

Tabellen viser at utkjørt distanse øker med henholdsvis 10, 21 og 42 % i beregningene med økt trafikk. 

Utkjørt distanse øker altså prosentmessig mer enn antall turer. Dette skyldes at den økte trafikken fører til at 

noen reiseruter som har lengre distanse (i meter) likevel blir raskest (i tid). Økt kø på raskeste vei gir 

endringer i rutevalg. Dette ser vi også tydelig av total reisetid, som øker med 12, 26 og 59 %. Dette er en klar 

indikasjon på at det er forsinkelser i modellområdet, og at den relative økningen i forsinkelse er større enn 

den relative økningen i antall bilturer, altså det som tidligere er illustrert i «Figur 3 – Sammenheng mellom 

belastningsgrad og forsinkelse» i kapittel 1.2.4. 

Referanse
Referanse

P10

Referanse

P20

Referanse

P40

Utkjørt distanse [kjøretøykilometer] 187 500 206 800 226 400 266 900

- 19 300 38 900 79 400

- 10 % 21 % 42 %

Samlet reisetid [kjøretøytimer] 4 470 5 020 5 620 7 090

- 550 1 150 2 620

- 12 % 26 % 59 %

Endring fra referansealternativet

Endring fra referansealternativet
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2.2.2 Belastningsgrader – morgenrush 

I dette kapitlet er det vist plott fra modellen som viser beregnete belastningsgrader. Det er brukt fargekoder 

på plottene. 

 

Figur 4 – Fargekoder brukt i plottene 

Svart farge indikerer altså belastningsgrad under 0,70 og god trafikkavvikling. Grønn farge angir 

belastningsgrad 0,70–0,85, noe som betyr at det begynner å bli merkbare forsinkelser på vegen. Oransje 

farge angir belastningsgrad 0,85–1,00, som betyr at vegen er belastet opp mot kapasitetsgrensen. Rød strek 

angir overbelastning. 

Referansesituasjon 

Figur 5 viser beregnete belastningsgrader i referansesituasjonen i morgenrushet. 

 

Figur 5 – Belastningsgrader referansesituasjon, morgenrush 
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Figuren viser jevnt over god trafikkavvikling om morgenen. Kun i Bankkrysset i syd, i Kirkegata noe lenger 

nord og i Fåberggata lenger nord er det belastningsgrader over 0,70. Vi har også kontrollert veg- og 

gatenettet nord og syd for utsnittet som er vist i figur 5, uten at vi finner noen veger med belastningrad over 

0,70. 

For trafikkvolumer på enkeltlenker viser vi vedlegg 1. 

I Cowis rapport fra 2015 fremgår det at det har vært klager fra særlig kollektivnæringen som kan tyde på at 

det er utfordringer i morgenrushet i innfartsårene Anders Sandvigs gate / Messenliveien og Kirkegata / 

Hamarvegen fra syd. Det er mulig at geometrien, stigningsforhold, kryss og blanding av trafikantgrupper 

setter ned kapasiteten i området. Dette betyr at det kan være litt for god kapasitet i modellen i området.  

Referanse med 10 % ekstra trafikk 

Beregnete belastningsgrader for referansesituasjonen med 10 % ekstra trafikk i morgenrushet er vist i figur 

6. 

 

Figur 6 – Belastningsgrader referansesituasjon med 10 % ekstra trafikk, morgenrush 

Vi ser at det er noen avviklingsproblemer på de samme vegene som i referansesituasjonen. Sammenlignet 

med referansesituasjonen er det i tillegg belastningrader over 0,70 i Kirkegata syd for Langes gate (0,72), i 

Fåberggata nord for Løkkegata (0,77) og i Fåberggata nord for Even Langseths veg (0,73). Nord og syd for 

kartutsnittet er det ikke beregnet belastningsgrader over 0,70. 
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Referanse med 20 % økt trafikk 

Beregnete belastningsgrader for referansesituasjonen med 20 % ekstra trafikk i morgenrushet er vist i figur 

7. 

 

Figur 7 – Belastningsgrader referansesituasjon med 20 % ekstra trafikk, morgenrush 

Beregningen med 20 % viser at det stort sett er de samme vegene som har belastningsgrader over 0,70. 

Forskjellen fra beregningene med mindre trafikk, er at disse vegene har større belastningsgrader i 

beregningen med 20 % økning. Fåberggata mellom Løkkegata og Nordre gate får en belastningsgrad på 

1,00, noe som betyr at kapasiteten på strekningen er brukt opp. Vi ser i tillegg at Mesnadalsvegen inn mot 

Bankkrysset (0,71) nå har fått en belastningsgrad over 0,70. Nord og syd for figurens utsnitt er det imidlertid 

ingen veger med belastningsgrad over 0,70. 

 

Referanse med 40 % økt trafikk 

Beregnete belastningsgrader for referansesituasjonen med 40 % ekstra trafikk i morgenrushet er vist i figur 

8. 
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Figur 8 – Belastningsgrader referansesituasjon med 40 % ekstra trafikk, morgenrush 

Med 40 % økt biltrafikk viser beregningene fremdeles at Fåberggata mellom Løkkegata og Nordre gate ligger 

på kapasitetsgrensen. Også i Kirkegata er det stedvis dårlig trafikkavvikling. Videre viser beregningen at det 

også på E6 begynner å bli dårlig fremkommelighet, med belastningsgraden over 0,70 på E6 fra syd 

(0,81/0,76). Nord for figurens utsnitt viser beregningene belastningsgrader i størrelsesorden 0,72–0,75 på E6 

sydover mellom nordre og midtre opptrekksarm. Vi kan også nevnte at noen andre gater har fått 

belastningsgrader over 0,70. Dette er: Anders Sandvigs gate i sydøst (0,76), i Mosoddvegen i nord (0,80) 

samt i Spinneriveien (0,70) nord for Mesna. Syd for figuren er det ikke beregnet belastningsgrader over 0,70. 
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2.2.3 Belastningsgrader – ettermiddagsrush 

Referansesituasjon 

Figur 9 viser beregnete belastningsgrader i referansesituasjonen i ettermiddagsrushet. 

 

Figur 9 – Belastningsgrader referansesituasjon, ettermiddagsrush 

Beregningen av referansesituasjonen i ettermiddagsrushet viser at det er på aksen mellom Bankkrysset i syd 

og rundkjøringen Industrigata X Fåberggata i nord at det er avviklingsproblemer. Enkelte av vegene, 

nærmere bestemt Fåberggata syd for Nordre gate og Løkkegata vest for Fåberggata, er sågar overbelastet. I 

tillegg viser figuren at E6 sydover har en belastningsgrad på 0,74. Det er ikke beregnet avviklingsproblemer i 

området nord for figuren. Beregningene viser større avviklingsproblemer i ettermiddagsrushet enn i 

morgenrushet. 
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Referanse med 10 % ekstra trafikk 

Figur 10 viser beregnete belastningsgrader i referansesituasjonen med 10 % ekstra trafikk i 

ettermiddagsrushet. 

 

Figur 10 – Belastningsgrader referansesituasjon med 10 % ekstra trafikk, ettermiddagsrush 

Beregningen viser i all hovedsak problemer på de samme strekningene som i referanseberegningen, men 

problemene øker. Eksempelvis er Mosoddvegen under jernbanen nå overbelastet, mens den i 

referanseberegningen hadde en belastningsgrad på 0,82. Det samme gjelder i Fåberggata syd for 

Industrigata og Brufoss gate nord for Bankkrysset (1,02). Dette er en kjent problemstilling – Bankkrysset tåler 

lite trafikkøkning sammenlignet med dagens situasjon. 

Flere av delstrekningene på Fåberggata har fått belastningsgrad over 0,70. Vi ser i tillegg en belastningsgrad 

på 0,74 ut fra Strandtorget i sydvest. Spinnerivegen mot nord over Mesna viser også belastningsgard over 

0,70.  

Også nord for figurens utsnitt er det nå noen veger med belastningsgrad over 0,70. Som vist på figur 11 

gjelder dette Industrigata (0,70) ved midtre opptrekksarm, samt Hammersengvegen (0,71) inn mot Sigrid 

Undsets veg. 
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Figur 11 – Beregnete belastningsgrader nord for sentrum, referansesituasjon med 10 % ekstra trafikk, ettermiddagsrush 
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Referanse med 20 % ekstra trafikk 

Figur 12 viser beregnete belastningsgrader i referansesituasjonen med 20 % ekstra trafikk i 

ettermiddagsrushet. 

 

Figur 12 – Belastningsgrader referansesituasjon med 20 % ekstra trafikk, ettermiddagsrush 

Beregningene viser at det stort sett er de samme lenkene som i referanse med 10 % ekstra trafikk som får 

belastningsgrader over 0,70. De største belastningsgradene finner vi fremdeles rundt Bankkrysset og videre 

nordover Brufoss gate / Fåberggata sydover fra Industrigata. I tillegg ser vi at E6 nord for søndre 

opptrekksarm nå har en belastningsgrad på 0,73. Vi ser også at større deler av Spinnerivegen har 

belastningsgrad over 0,70. 

Syd for figuren er det ikke beregnet belastningsgrader over 0,70. Nord for sentrum ser vi derimot at det er 

avviklingsproblemer på de tidligere nevnte Hammersengvegen og Industrigata. I tillegg er det nå 

belastningsgrad over 0,70 også i Sigrid Undsets veg (0,73) ved Fåberggata, se figur 13. 
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Figur 13 – Beregnete belastningsgrader nord for sentrum, referansesituasjon med 20 % ekstra trafikk, ettermiddagsrush 
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Referanse med 40 % ekstra trafikk 

Figur 14 viser beregnete belastningsgrader i referansesituasjonen med 40 % ekstra trafikk i 

ettermiddagsrushet. 

 

Figur 14 – Belastningsgrader referansesituasjon med 40 % ekstra trafikk, ettermiddagsrush 

Beregningen med 40 % økt trafikk viser jevnt over dårlig fremkommelighet med stedvis overbelastning på 

hele strekningen mellom Kirkegata syd for Langes gate i syd og Fåberggata ved rundkjøringen med Storgata 

i nord. Også flere av sidegatene er overbelastet. E6 er nesten overbelastet sydover, både syd (0,99) og nord 

(0,98) for søndre opptrekksarm (Mesnadalsvegen). Også deler av Spinnerivegen er overbelastet. 

Syd for figurens utsnitt er det likevel ikke beregnet fremkommelighetsproblemer. Nord for utsnittet er det, i 

tillegg til vegene i beregningen med 20 % trafikkøkning, beregnet belastningsgrader over 0,70 i Fåberggata 

(0,77) syd for Sigrid Undsets veg, på E6 (0,71–0,76) nord for midtre opptrekksarm samt i Fåberggata mellom 

Industrigata og midtre opptrekksarm. 

Beregningen med 40 % ekstra trafikk viser en situasjon som ikke fungerer. Sannsynligvis vil situasjonen 

heller ikke inntreffe. Med den dårlige avviklingen som er beregnet, velger trafikantene heller andre 

reisetidspunkter eller reisemidler. Dette får vi som omtalt tidligere ikke beregnet i modellen. 
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Figur 15 – Beregnete belastningsgrader nord for sentrum, referansesituasjon med 40 % ekstra trafikk, ettermiddagsrush 
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2.2.4 Trafikkvolum morgenrush 

Det er tatt ut trafikktall for et stort antall vegstrekninger i modellen. I dette kapitlet har vi gitt en gjennomgang 

av de viktigste funnene. Vi viser til vedleggsdelen for en detaljert gjennomgang av dataene. 

Beregningene med økt trafikk, særlig P40, viser at trafikkøkningen i prosent ikke er lik på hver enkelt veg. 

Dette skyldes som tidligere nevnt at trengsel og forsinkelser på det som i utgangspunktet er raskeste rute, 

medfører endringer i vegvalg. Vi ser for eksempel at Sigrid Undsets veg nord for byen får en trafikkøkning på 

60 %, mens Industrigata får en økning på 12 %–23 %, avhengig av hvor man ser. Dette kan skyldes at det er 

vanskelig å komme innpå Fåberggata og midtre opptrekksarm fra Industrigata og Lagervegen når trafikken 

øker.  

Når det gjelder de tre opptrekksarmene fra E6, får nordre opptrekksarm en vekst på 54 %, mens trafikken på 

de andre to opptrekksarmene øker med 37 %. Økningen over nordre opptrekksarm er størst fordi Sigrid 

Undsets veg videre til Nordsetervegen og Spinnerigata i større grad benyttes som adkomstveg til de 

nordøstre delene av sentrum. Det er også en tendens til at Storgata (envegskjørt nordover over Mesna) er 

en rute som brukes som «overløp» når trafikken blir stor. 

2.2.5 Trafikkvolum ettermiddagsrush 

Som i morgenrushet ser vi at det varierer hvor stor økningen blir på den enkelte veg. Nord for sentrum 

fremstår Sigrid Undsets veg som en attraktiv, alternativ rute når avviklingen i Fåberggata er dårlig. Sør i 

sentrum er det også dårlig trafikkavvikling, og av den grunnen er det flere som velger å kjøre Maihaugvegen. 

Trafikken i denne vegen mer enn dobler seg i beregningen med 40 % økt trafikk. 

Fåberggata og nordre opptrekksarm tar størsteparten av veksten i trafikken mot Gausdal. 

Også på midtre opptrekksarm er økningen større enn 40 %. Av trafikken som kjører vestover på midtre 

opptrekksarm og så fortsetter sydover på E6, er det i referanseberegningen så godt som ingen som kommer 

fra Sigrid Undsets veg og Storgata. I beregningen av referanse P40 utgjør disse to strømmene alene over 

200 kjt/t. 

E6 mellom midtre og søndre opptrekksarm benyttes som omkjøringsveg for Fåberggata. I referansen er det 

19 kjt/t som kjører vestover midtre opptrekksarm og østover søndre opptrekksarm. I beregningen med 40 % 

økning er dette tallet 129 kjt/t, altså 6 ganger så mye. 

Økningen rundt Bankkrysset er mindre enn de 40 % man i utgangspunktet kunne forventet. I retning inn mot 

krysset er det beregnet 2050 kjt/t i referansesituasjonen. I referanse P40 er det beregnet 2530 kjt/t, noe som 

tilsvarer en økning på 23 %. Årsaken er at krysset nærmer seg kapasitetsgrensen allerede i dagens 

situasjon og ikke klarer å håndtere den ekstra trafikken. Som tidligere nevnt øker trafikken i Maihaugvegen i 

beregningen med matrise P40. Trafikantene forsøker altså å unngå sentrum. Vi ser i tillegg at modellen 

faktisk ikke klarer å avvikle all den etterspurte trafikken i løpet av en time. Det er altså ikke bare 

rushperiodens trafikkintensitet som øker, varigheten øker også. 
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2.3 Oppsummering av referanseberegningene 

Beregningene viser at utkjørt distanse, og ikke minst reisetid, øker prosentmessig mer enn antall turer i 

beregningene med økt trafikk. Dette skyldes at økt forsinkelse på det som i utgangspunktet er raskeste veg 

vei gir endringer i rutevalg. 

Morgenrushet 

Ifølge beregningene tåler vegnettet stort sett en trafikkøkning på 10–20 % i morgenrushet før det blir 

betydelige problemer sammenlignet med referansesituasjonen. Beregningene viser relativt små problemer 

med trafikkavviklingen i morgenrushet i referansesituasjonen. De problemene som finnes, er å finne i 

Fåberggata og i Bankkrysset. Med 20 % økning i trafikken ser vi at Fåberggata mellom Løkkegata og Nordre 

gate ligger helt på kapasitetsgrensen. Ved 40 % økt trafikk ser vi at også E6 begynner å bli dårlig 

fremkommelighet, med belastningsgrader over 0,70 flere steder. Vi kan også nevnte at noen andre gater har 

fått belastningsgrader over 0,70. Dette er: Anders Sandvigs gate syd for krysset ved Maihaugvegen, 

Mosoddvegen i nord samt i Spinneriveien nord for Mesna. 

Beregningene med økt trafikk, særlig P40, viser at trafikkøkningen fordeler seg ujevnt på vegnettet. Dette 

skyldes som tidligere nevnt at trengsel og forsinkelser på det som i utgangspunktet er raskeste rute. Sigrid 

Undsets veg videre til Nordsetervegen og Spinnerigata. Det er også en tendens til at Storgata (envegskjørt 

nordover over Mesna) er en rute som brukes som «overløp» når trafikken blir stor. 

Ettermiddagsrush 

Det er større avviklingsproblemer i ettermiddagsrushet enn i morgenrushet. Beregningen av 

referansesituasjonen viser at det er på aksen mellom Bankkrysset i syd og rundkjøringen Industrigata X 

Fåberggata i nord at det er avviklingsproblemer. Fåberggata syd for Nordre gate og Løkkegata vest for 

Fåberggata er overbelastet allerede i dagens situasjon. 

Med 10 % økning ser vi i tillegg overbelastning i Mosoddvegen, Fåberggata syd for Industrigata og Brufoss 

gate nord for Bankkrysset. Dette er en kjent problemstilling – Bankkrysset tåler lite trafikkøkning 

sammenlignet med dagens situasjon. Med 20 % trafikkøkning begynner det å bli dårlig trafikkavvikling også 

på E6 og i Hammersengvegen. Med 40 % trafikkøkning viser beregningene jevnt over dårlig avvikling i hele 

sentrum, og dermed en situasjon som ikke fungerer. Faktisk klarer ikke modellen å avvikle all den etterspurte 

trafikken i løpet av en time. Det er altså ikke bare rushperiodens trafikkintensitet som øker, varigheten øker 

også. En trafikkøkning på 40 % i største time er lite realistisk. Med den dårlige avviklingen som er beregnet, 

velger trafikantene heller andre reisetidspunkter eller reisemidler. Dette får vi som omtalt tidligere ikke 

beregnet i modellen. 

Beregningene, særlig for ettermiddagsrushet, viser at Sigrid Undsets veg, Spinnerivegen, Maihaugvegen og 

E6 fungerer som alternative kjøreruter når trafikkavviklingen i sentrum og Fåberggata blir dårlig. 

Oppsummert kan man si at vegnettet tåler veldig liten økning i trafikkvolum, 0–10 %, før det blir betydelig 

større problemer enn i referansesituasjonen. Ved befolkningsøkning bør folk kjøre mindre bil, eller det bør 

gjøres tiltak. 
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3 Oppgave 2 – Konsekvenser av ny E6 

3.1 Innledning 

I denne oppgaven er det sett på hvordan ny E6 påvirker biltrafikken i byen. Innledningsvis har vi modellert og 

beregnet ny E6, mens resten av vegnettet er likt. Disse beregningene er dokumentert i kapittel 3.2. 

Vi har dernest gjennomført beregninger der det i tillegg til ny E6 vest også er gjennomført tiltak på 

lokalvegnettet. Disse beregningene er gjennomgått i kapittel 3.3. 

3.2 Beregningsresultater ny E6 uten tiltak på lokalvegnett 

3.2.1 Innledning 

I dette kapitlet er det gitt et sammendrag av beregningsresultatene for beregningene med ny E6. 

Beregningene er gjort med til/fra-matrisen for referansesituasjonen og med 20 % økning. Vi viser til Vedlegg 

2 for en detaljert gjennomgang av beregningsresultatene. I dette kapitlet er følgende beregninger 

gjennomgått: 

• E6 vest: E6 i vestlig trasé, tilsvarende alternativ II-C-2-A i (Statens vegvesen, 2017) 

• E6 øst: E6 i østlig trasé, tilsvarende alternativ II-A-2-A i (Statens vegvesen, 2017) 

• E6 vest P20: som «E6 vest», men med 20 % økning av trafikken i alle soner 

• E6 øst P20: som «E6 øst», men med 20 % økning av trafikken i alle soner 

 

Ny E6 i vestre trasé er skissert til venstre på figur 16 nedenfor. Østre trasé er vist til høyre. 
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Figur 16 – Ny E6 forbi Lillehammer. Vestre trasé til venstre og østlig trasé til høyre (Kilde: Statens vegvesen, 2014) 

I forslaget til E6 i vestre trasé etableres det et nytt kryss i sør. Krysset har tre armer og fungerer som 

tilknytning til Lillehammer fra sør. På grunn av tekniske utfordringer etableres det ikke påkjøringsrampe mot 

nord. Det er med andre ord ikke mulig å kjøre sørover på eksisterende E6 og via det nye krysset for å 

komme til ny E6 mot nord. I nord etableres det et nytt, fullverdig kryss like sydvest for eksisterende 

kryssløsning på eksisterende E6. Ny E6 i vest har fire felt og fartsgrense 110 km/t på hele strekningen. 

Også i østlig trasé har E6 fire felt på hele strekningen, men fartsgrensen er bare 80 km/t. Det etableres ikke 

kryss på Vingnes, noe som betyr at trafikk mellom Vingnes og Vingrom vil kjøre på lokalvegen fv. 331 utenfor 

modellen. Ny E6 føres over Mjøsa på ny bro like vest for eksisterende bro (vist med gult på figuren), som 

skiltes ned til 60 km/t. Nord for Mjøsa går ny E6 mer eller mindre i dagens trasé frem til krysset ved Sannom 

(krysset ved midtre opptrekksarm). Ved Stor-Hove (krysset ved nordre opptrekksarm) ligger ny E6 noe vest 

for eksisterende E6, som blir lokalveg. I det østre alternativet går det altså en lokalveg med fartsgrense 60 

km/t mellom nordre og midtre opptrekksarm, denne er vist med grønt på figuren. Vi viser til 

konsekvensutredningen for ny E6 (Statens vegvesen, 2017) for mer informasjon om forslag til ny E6.  
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3.2.2 Totalvolum  

Beregnet totaltrafikk i modellen er vist i tabell 2. 

 

Tabell 2 – Beregnet totaltrafikk i modellen 

Vi ser at begge alternativene med ny E6 får noe kortere utkjørt distanse og kjøretid enn 

referansesituasjonen. I prosent er endringen størst når vi ser på reisetid, noe som ikke er rart da ny veg gir 

høyere hastighet. Noe overraskende er det at E6 øst vises med kortere utkjørt distanse, enda ny E6 i østre 

trasé er noe lengre enn ny E6 i vestre trasé. Forskjellen mellom tallene i tabellen skyldes for det første 

avrunding; forskjellen er mindre enn de 100 kjøretøykilometrene som er vist. I tillegg gir beregningene noe 

omfordeling av trafikk på lokalvegnettet. E6 i østre trasé innebærer dessuten en ombygging av kryssene i 

dagens trasé, noe som kan gi kortere avstander for noen svingebevegelser.  

Ny E6, særlig det vestre alternativet, har mest betydning for gjennomfartstrafikken på E6, altså trafikken som 

ikke skal til eller fra Lillehammer. E6 vest er klart best for gjennomkjøringstrafikken, siden fartsgrensen øker 

til 110 km/t. E6 øst gir fordeler for lokaltrafikken, som får økt fartsgrensen fra 70 km/t i referansesituasjon til 

80 km/t med ny veg. Med E6 vest er det 70 km/t på eksisterende E6. 

 

Tabell 3 – Gjennomkjøringstrafikk på E6 

Figur 17 illustrerer hvordan trafikken nordover på E6 syd for Vingnes kjører i beregningene med ny E6 i 

vestre trasé (til venstre), østre trasé til høyre. Figur 18 viser hvordan trafikken på E6 fra nord fordeler seg. 

Referanse E6 vest E6 øst
Referanse 

P20

E6 vest 

P20

E6 øst

P20

Utkjørt distanse [kjøretøykilometer] 187 500 187 200 187 100 226 400 226 000 225 900

- -300 -400 - -400 -500

- 0 % 0 % - 0 % 0 %

Samlet reisetid [kjøretøytimer] 4 470 4 350 4 360 5 620 5 440 5 460

- -120 -110 - -180 -160

- -3 % -2 % - -3 % -3 %

Endring fra referansealternativet

Endring fra referansealternativet

Retning Totalt Totalt

Fra syd 743 274 37 % 785 366 47 %

Fra nord 543 197 36 % 597 373 62 %

Gjennomkjøring

Ettermiddag

Gjennomkjøring

Morgen
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Figur 17 – Kjøremønster for trafikk på ny E6 fra syd (gulmarket) om morgenen. Vestre trasé til venstre, østre trasé til 

høyre 

   

Figur 18 – Kjøremønster for trafikk på ny E6 fra nord (gulmarkert) om morgenen. Vestre trasé til venstre, østre trasé til 

høyre 
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3.2.3 Trafikkvolum 

Morgenrush 

I dette kapitlet er det presentert trafikktall for E6 og opptrekksarmene. Punktene i figuren under 

korresponderer med numrene i tabellen. 

 

Figur 19 – E6 og opptrekksarmene 

Bokstavene A–D gjelder E6. Trafikktallene for E6 presenteres i form av summen av eksisterende og ny E6. 

Eksempelvis er snitt B summen av trafikk på eksisterende og ny E6 syd for Strandtorget. Tallene gjelder 

opptrekksarmene: 

• Punkt 1: Søndre opptrekksarm 

• Punkt 2: Midtre opptrekksarm 

• Punkt 3: Nordre opptrekksarm 
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Tabellen viser trafikken fordeler seg på ny og eksisterende E6 samt opptrekksarmene i morgenrushet. 

 

Tabell 4 – Trafikkvolum på E6 og opptrekksarmene i morgenrushet 

I det vestre alternativet overføres omtrent halvparten av trafikken som i dag kjører på eksisterende bro syd 

for Strandtorget, til ny E6. I det østre alternativet overføres omtrent all trafikk til den nye broen. Vi ser at 

trafikken på opptrekksarmene er omtrent lik i alle alternativer. Jamfør vedlegg 2 er det kun små forskjeller 

mellom referansesituasjonen og de to beregningene med ny E6 når gjelder vegvalg/trafikkvolum på vegene i 

Lillehammer.   

Ettermiddagsrush 

Nr Beskrivelse Referanse E6 vest E6 øst

Eksisterende E6 syd for Vingnes 1260 600 70

Ny E6 syd for Vingnes 0 670 1200

A Sum E6 syd for Vingnes Volum: 1260 1270 1270

Endring: 1 % 1 %

Eksisterende E6 over Mjøsa, syd for søndre opptrekksarm 1520 860 330

Ny E6 over Mjøsa, syd for søndre opptrekksarm 0 670 1200

B Sum E6 over Mjøsa, syd for søndre opptrekksarm Volum: 1520 1530 1530

Endring: 1 % 1 %

Eksisterende E6 mellom søndre og midtre opptrekksarm 1310 650

Ny E6 mellom søndre og midtre opptrekksarm 0 670

C Sum E6 mellom søndre og midtre opptrekksarm Volum: 1310 1320 1360

Endring: 1 % 4 %

Eksisterende E6 mellom midtre og nordre opptrekksarm 1620 980

Ny E6 mellom midtre og nordre opptrekksarm 670

D Sum E6 mellom midtre og nordre opptrekksarm Volum: 1620 1650 1620

Endring: 2 % 0 %

1 Søndre opptrekksarm Volum: 990 990 1020

Endring: 0 % 3 %

2 Midtre opptrekksarm Volum: 950 950 950

Endring: 0 % 0 %

3 Nordre opptrekksarm Volum: 350 360 370

Endring: 3 % 6 %

1360

1620
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Tabell 5 – Trafikkvolum på E6 og opptrekksarmene i ettermiddagsrushet 

Bortsett fra at gjennomkjøringstrafikken overføres til ny E6, er det liten forskjell mellom referansesituasjonen 

og de to beregningene med ny E6. Vi ser at valg av opptrekksarm også er mer eller mindre likt i alle 

beregninger. Jamfør gjennomgangen av trafikktallene i Vedlegg 2, har ny E6 liten betydning for trafikken i 

Lillehammer by. Dette gjelder også i beregningene med 20 % økt trafikk, selv om det er en liten tendens til at 

E6 øst i noe større grad brukes som omkjøringsveg enn eksisterende E6 i referanseberegningen med 20 % 

økt trafikk, noe som kan skyldes økt fartsgrense på E6 i eksisterende trasé i E6 øst. 

3.2.4 Belastningsgrader 

Med dagens trafikkmengder viser begge beregningene med ny E6 i praksis samme avviklingsforhold i 

sentrum. Det er heller ikke funnet tegn til avviklingsproblemer i de nye kryssene på ny E6 i noen av de to 

alternativene. I referansesituasjonen med 20 % trafikkøkning er det, som tidligere vist, stedvis noen 

avviklingsproblemer på eksisterende E6. Disse avviklingsproblemene ser vi ikke i beregningene med ny E6. I 

beregningen av E6 øst er det tegn til fremkommelighetsproblemer på søndre avkjøringskryss, altså på 

rundkjøringen ved Mesna, i ettermiddagsrushet. Det er beregnet en belastningsgrad på 0,77 her. 

Nr Beskrivelse Referanse E6 vest E6 øst

Eksisterende E6 syd for Vingnes 1640 800 80

Ny E6 syd for Vingnes 0 840 1560

A Sum E6 syd for Vingnes Volum: 1640 1640 1640

Endring: 0 % 0 %

Eksisterende E6 over Mjøsa, syd for søndre opptrekksarm 2180 1340 620

Ny E6 over Mjøsa, syd for søndre opptrekksarm 0 840 1560

B Sum E6 over Mjøsa, syd for søndre opptrekksarm Volum: 2180 2180 2180

Endring: 0 % 0 %

Eksisterende E6 mellom søndre og midtre opptrekksarm 1980 1160

Ny E6 mellom søndre og midtre opptrekksarm 0 840

C Sum E6 mellom søndre og midtre opptrekksarm Volum: 1980 2000 2050

Endring: 1 % 4 %

Eksisterende E6 mellom midtre og nordre opptrekksarm 1920 1160

Ny E6 mellom midtre og nordre opptrekksarm 840

D Sum E6 mellom midtre og nordre opptrekksarm Volum: 1920 2000 1950

Endring: 4 % 2 %

1 Søndre opptrekksarm Volum: 1860 1900 1900

Endring: 2 % 2 %

2 Midtre opptrekksarm Volum: 890 890 930

Endring: 0 % 4 %

3 Nordre opptrekksarm Volum: 390 400 400

Endring: 3 % 3 %

2050

1950
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Figur 20 – Beregnete belastningsgrader E6 øst, ettermiddagsrush med 20 % økt trafikk 

Alt i alt viser beregningene stort sett samme avviklingsforhold i sentrum som i referansesituasjonen. 

3.3 Beregningsresultater ny E6 vest med tiltak på lokalvegnettet 

3.3.1 Innledning 

Underveis i prosjektet har det blitt avklart at ny E6 sannsynligvis vil komme i vestlig trasé. Etter avtale med 

oppdragsgiver har vi derfor gjennomført noen beregninger der vi ser på tiltak på lokalvegnettet i kombinasjon 

med ny E6 vest. Beregningen «E6 vest» kan betraktes som en referanseberegning i disse vurderingene. 

Beregningene er kun utført med dagens matrise, altså ikke P20, også dette etter avtale med oppdragsgiver. 

Listen nedenfor gir en oversikt over beregningene som er gjennomgått i dette kapitlet. Navnene til venstre i 

listen er beregningenes navn, som er benyttet i tabeller og figurer gjennom kapitlet. Til høyre for navnene er 

det gitt en kort beskrivelse av beregningene. En mer utfyllende beskrivelse er gitt innledningsvis i kapitlene 

som dokumenterer beregningene, kapittel 3.3.2–0. 

• E6 vest – Busmovegen: Som E6 vest, men med ny forbindelse, heretter kalt «Busmovegen» mellom 

rundkjøringen ved Strandtorget og Løkkegata. 

• E6 vest – Kulvertrundkjøring: Som E6 vest, men med ny rundkjøring oppå eksisterende kulvert 

mellom søndre og midtre opptrekksarm. 

• E6 vest – Hovemorundkjøring: Som E6 vest, men med ny rundkjøring på Hovemoen. 
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Det er også kjørt en alternativ beregning av Busmovegen, der vi i stedet for beregningen «E6 vest» tar 

utgangspunkt i referansesituasjonen. Denne beregningen er dokumentert i vedlegg 3. 

3.3.2 Busmovegen 

Beskrivelse av tiltak 

Busmovegen er en ny forbindelse mellom eksisterende rundkjøring ved Strandtorget, nordover til Lurhaugen 

(Løkkegata) via Busmoen. Vi har beregnet dette som en ny forbindelse mellom rundkjøringen og 

Lågenvegen med fartsgrense 50 km/t, se figur 21. Vi understreker at realisme med tanke på stigning, 

kurvatur og sikt ikke er vurdert. Vi tar heller ikke stilling til om det med hensyn på lokalmiljøet er riktig å 

innføre en ny, kapasitetssterk forbindelse gjennom boligområdene på vestsiden av jernbanen. 

 

Figur 21 – Busmovegen 

Totaltrafikk og trafikkvolum 

Tabell 6 viser beregnet totaltrafikk i modellen med ny E6 med og uten Busmovegen. 

 

Tabell 6 – Beregnet totaltrafikk 

E6 vest
E6 vest + 

Busmovegen

Utkjørt distanse [kjøretøykilometer] 187 200 185 100

- -2 100

- -1 %

Samlet reisetid [kjøretøytimer] 4 350 4 260

- -90

- -2 %

Endring fra E6 vest

Endring fra E6 vest
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Beregningen viser at antall kjøretøykilometer går ned med 2100 ved etablering av Busmovegen. Dette 

indikerer at den nye forbindelsen vil være en attraktiv rute for noen. Dette bekreftes i tabell 7, som viser 

beregnet trafikkvolum i Busmovegen. 

 

Tabell 7 – Beregnet trafikkvolum Busmovegen 

Det er særlig sydover på ettermiddagen at forbindelsen er attraktiv. Figurene nedenfor viser kjøremønsteret 

for trafikken som bruker Busmovegen. 

  

Figur 22 – Kjøremønster på Busmovegen om morgenen. Mot syd til venstre, mot nord til høyre 

  

Figur 23 – Kjøremønster på Busmovegen om ettermiddagen. Mot syd til venstre, mot nord til høyre 

Mot syd Mot nord Mot syd Mot nord

Busmovegen 266 206 652 248

Veg
Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]
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Vi ser at forbindelsen gir en attraktiv kobling mellom E6, og områdene vest for Fåberggata. Om 

ettermiddagen er det også mye trafikk mellom Strandtorget og disse områdene som bruker forbindelsen. 

Beregnete belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrushet er vist i figurene under. 

 

Figur 24 – Beregnete belastningsgrader med Busmovegen, morgenrush 
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Figur 25 – Beregnete belastningsgrader med Busmovegen ettermiddag 

I begge rush, særlig i ettermiddagsrushet, er det beregnet en høy belastningsgrad i Mosoddvegen. Dette 

problemet ser vi ikke i beregningen E6 vest (se vedlegg 2). Til gjengjeld er det vesentlig bedre 

fremkommelighet i Bankkrysset sammenlignet med beregningen uten Busmovegen. Avviklingsmessig ser 

Busmovegen ut til å være et godt tiltak. Samtidig vil forbindelsen gi vesentlig økt trafikk i boligområdene på 

vestsiden av jernbanen. 

Oppsummert kan vi si at Busmovegen fremstår som et godt tiltak trafikalt. Tiltaket avlaster Bankkrysset, og 

flere relasjoner/bilreiser får kortere kjørelengde. 
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3.3.3 Kulvertrundkjøring 

Beskrivelse av tiltak 

Vi har sett på en mulig rundkjøring oppå eksisterende kulvert over eksisterende E6 mellom søndre og midtre 

opptrekksarm. Rundkjøringen er kodet med ramper i begge retninger til og fra E6, og med en ny forbindelse 

til den eksisterende Mosoddvegen, se figur 26. Vi understreker at realisme med tanke på stigning, kurvatur 

og sikt ikke er vurdert. Vi tar heller ikke stilling til om det er riktig med hensyn på lokalmiljøet å innføre en ny, 

kapasitetssterk forbindelse gjennom boligområdene på vestsiden av jernbanen. 

 

Figur 26 – Kulvertrundkjøring med ny forbindelse til Mosoddvegen 

Totaltrafikk og trafikkvolum 

Tabell 8 viser beregnet totaltrafikk i modellen med ny E6 vest med og uten kulvertrundkjøring. 

 

Tabell 8 – Beregnet totaltrafikk 

Beregningen viser at antall kjøretøykilometer går ned med 1400 ved etablering av Kulvertrundkjøring. Dette 

indikerer at den nye forbindelsen vil være en attraktiv rute for noen. Dette bekreftes i tabell 9, som viser 

beregnet trafikkvolum på den nye forbindelsen til Mosoddvegen. 

E6 vest
E6 vest + 

Kulvertrundkj.

Utkjørt distanse [kjøretøykilometer] 187 200 185 800

- -1 400

- -1 %

Samlet reisetid [kjøretøytimer] 4 350 4 300

- -50

- -1 %

Endring fra E6 vest

Endring fra E6 vest
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Tabell 9 – Beregnet trafikkvolum på ny forbindelse til Mosoddvegen 

Det er særlig vestover på ettermiddagen at forbindelsen er attraktiv, men ikke like attraktiv som den tidligere 

omtalte Busmovegen, som har nesten dobbelt så mye trafikk sydover. Figurene nedenfor viser 

kjøremønsteret for trafikken som bruker den nye forbindelsen. 

 

  

Figur 27 – Kjøremønster på ny forbindelse til Mosoddvegen om morgenen. Mot vest til venstre, mot øst til høyre 

  

Figur 28 – Kjøremønster på ny forbindelse til Mosoddvegen om ettermiddagen. Mot vest til venstre, mot øst til høyre 

Vi ser at forbindelsen gir en attraktiv kobling mellom E6, og områdene vest for Fåberggata. Om 

ettermiddagen er det også mye trafikk mellom Strandtorget og disse områdene som bruker forbindelsen. 

Forbindelsen får imidlertid ikke like mye trafikk som Busmovegen. I likhet med Busmovegen skal trafikk til E6 

på den nye forbindelsen, sydover. Dette betyr at kulvertrundkjøringen er mindre attraktiv enn Busmovegen, 

siden kulvertrundkjøringen ligger lenger nord og innebærer enn omveg sammenlignet med Busmovegen. 

Resultatet av dette er at trafikken på Søndre opptrekksarm (Mesnadalsvegen) er større i beregningen med 

Mot vest Mot øst Mot vest Mot øst

Ny forbindelse Mosoddvegen 126 159 335 200

Veg
Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]
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kulvertrundkjøringen enn i beregningen med Busmovegen, 680 kjt/t vestover i ettermiddagsrushet med 

kulvertrundkjøring, mot 510 i beregningen med Busmovegen. 

Dette ser vi også i beregnete belastningsgrader i ettermiddagsrushet, som er vist i figuren under. 

 

Figur 29 – Beregnete belastningsgrader i ettermiddagsrush med kulvertrundkjøring 

Figuren viser brukbar trafikkavvikling i Bankkrysset. Fra nord er det imidlertid beregnet en belastningsgrad 

på 0,84. I beregningen med Busmovegen, var tilsvarende tall under 0,70. Dette betyr at kulvertrundkjøringen 

i mindre grad enn Busmovegen avlaster Bankkrysset. Tiltaket svarer likevel ut oppgaven med å avlaste 

Bankkrysset, bare ikke like bra som Busmovegen gjør. 
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3.3.4 Hovemorundkjøringen 

Beskrivelse av tiltak 

Hovemorundkjøringen er en mulig rundkjøring mellom midtre og nordre opptrekksarm. Rundkjøringen 

forbinder eksisterende E6 med Hovemovegen. Beliggenheten er skissert på figur 30. Figur 31 viser en 

håndskisse av rundkjøringen, oversendt av Lillehammer kommune. 

 

Figur 30 – Hovemorundkjøringens beliggenhet 
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Figur 31 – Skisse av Hovemorundkjøringen (kilde: Lillehammer kommune) 

Beregningsresultater 

Beregningen viser at den nye forbindelsen mellom rundkjøringen og Hovemovegen er lite attraktiv. Kun 20–

30 kjt/t bruker forbindelsen. Vi velger derfor å la være å presentere figurer fra denne beregningen. Grunnen 

til at forbindelsen er lite attraktiv i modellen, er at modellen er grovt kodet i området, og ikke minst at det med 

dagens arealbruk er lite trafikk i området. Hovemorundkjøringen kan ha mer for seg i fremtiden, når det har 

foregått mer eiendomsutvikling i området. Alternativet er derfor mer aktuelt å se nærmere på i 

fortettingsvurderingen (oppgave 7) som kommer i en senere utgave av rapporten. 
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3.4 Oppsummering av beregninger med ny E6 

3.4.1 Ny E6 uten tiltak på lokalvegnettet 

Beregningene viser at ny E6 er et tiltak som forbedrer fremkommeligheten til gjennomkjøringstrafikken på 

E6, altså ikke trafikk som kommer fra eller skal til Lillehammer. E6 i vestre trasé er best for 

gjennomkjøringstrafikken, da fartsgrensen øker til 110 km/t. E6 i østre trasé innebærer bare en økning til 80 

km/t, men til gjengjeld får også lokaltrafikken glede av dette. Ny E6 har liten betydning for hvordan trafikken 

fordeler seg på opptrekksarmene og vegnettet for øvrig ifølge beregningene. 

E6 i vestre trasé gir totalt sett best kapasitet over et tenkt snitt mellom søndre og midtre opptrekksarm. Med 

E6 i vestre trasé får man totalt 3 felt i hver retning her, 2 felt på ny veg og 1 felt på eksisterende veg. Med E6 

i østre trasé får man 2 felt i hver retning, begge på ny E6. Beregningene viser at dette har lite å si, det er ikke 

avviklingsproblemer verken på eksisterende eller ny E6 eller i de nye rampekryssene i noen av de to 

alternativene med dagens trafikknivå. Med en 20 % økning i trafikken er det imidlertid noe redusert 

fremkommelighet over Mesna i alternativet med ny E6 i østre trasé. 

Tilgjengelighet til byen er i utgangspunktet sikret i begge alternativer med de samme tre opptrekksarmene 

som i dag. Det må imidlertid bemerkes at trafikken til og fra Strandtorget og Lillehammer for øvrig er lik i våre 

beregninger, jamfør punktet om faste matriser. Med ny E6 i vestre trasé er det godt mulig at flere lar være å 

«svinge innom» Lillehammer, og spesielt Strandtorget, enn i dag. Dette forholdet er utredet av Statens 

vegvesen i kommunedelplanen med ny KU, og tas ikke nærmere opp her. 

En fordel med E6 i vestre trasé, er at eksisterende E6 nedklassifiseres. Dette gjør det mulig å etablere flere 

kryss på strekningen. Med dagens arealbruk har ikke dette så mye å si, men dette kan være relevant i en 

fremtidig situasjon der det har blitt mer aktivitet/arealutnyttelse nord for sentrum, vest for eksisterende E6. 

3.4.2 Ny E6 vest med tiltak på lokalvegnettet 

Det er gjennomført beregninger av tre tiltak på lokalvegnettet, kombinert med ny E6 i vestre trasé. Den 

såkalte Hovemorundkjøringen har liten betydning (med dagens arealbruk), men de to andre, Busmovegen 

og kulvertrundkjøringen ser ut til å være attraktiv. Busmovegen er noe mer attraktiv enn 

kulvertrundkjøringen. Disse forbindelsene vil være snarveger for trafikk mellom E6 sydover og 

Industriområdet og boligområdene på vestsiden av Fåberggata. Beregningene viser at trafikkavviklingen i 

Bankenkrysset blir vesentlig bedre med hver av de to nye forbindelsene. Vi understreker at modellen ikke tar 

hensyn til at eksisterende veger i området kan oppfattes som «kronglete» å kjøre og dermed avvise trafikk i 

virkeligheten. Det vil også bli behov for avbøtende tiltak da den økte trafikken kan ha uheldige konsekvenser 

i de lokale boliggatene i området. 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

RAPPORT SIDE 48 AV 153  

 

P:\141\55609001 - CONTRAM Lillehammer\08 Rapporter\01 Rapporter\20180109 Trafikkberegninger Lillehammer.docx 
 

4 Oppgave 3 – Nye veger i nord 

4.1 Innledning 

Lillehammer kommune har utarbeidet forslag til nye veger nord for sentrum. Vegene er vist med svart, 

stiplete linje på figur 32. 

 

Figur 32 – Forslag til nye veger nord for sentrum 

Det er foreslått to veger i nord/sydlig retning. I denne rapporten har vi valgt å kalle den vestre av disse for 

Hovemovegens forlengelse. Den østre av de to kalles Industrigatas forlengelse. Det er i tillegg foreslått to 

forbindelser i øst-/vestlig retning. Den vestre forbinder Industrigata med Hovemovegen, mens den østre 

forbinder fv. 312 Gudbrandsdalsvegen med Industrigata. 

Vi har ved hjelp av Novapoint gjennomført en grovprosjektering av alle fire veger for å sjekke om det er 

utfordringer knyttet til å bygge disse vegene. Konklusjonen fra grovprosjekteringen er at de to vegene i nord-

/sydlig retning fint bør kunne etableres. De to rundkjøringene er på nordre opptrekksarm er allerede 

tilrettelagt for de nye vegene, og i syd går vegene inn på eksisterende rettstrekninger. Stigningsforholdene 

vurderes å være uproblematiske. 

I øst-/vestlig retning er det derimot utfordringer knyttet til stigning. Den østre vegen vil få en stigning på 

6,75 %. Den vestre vegen får en stigning, i traseen som er vist, på bortimot 12 %. Dette er en løsning som 

ikke er akseptabel. I beregningen som er presentert i dette kapitlet, er derfor ikke forbindelsen mellom 

Industrigata og Hovemovegen med. Vi har imidlertid gjennomført en testberegning der vi legger inn vegen 
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som den er vist. Vi ser bort fra stigningen i denne beregningen, som dermed må sees på som et maksimalt 

potensiale for trafikk på vegen, som i virkeligheten må bli lengre for å ta opp stigning, og dermed mindre 

attraktiv. 

I trafikkberegningene det det forutsatt fartsgrense 60 km/t på Hovemovegens forlengelse og Industrigatas 

forlengelse nord for den nye forbindelsen til Sigrid Undsets veg. Forbindelsen mellom Sigrid Undsets veg og 

Industrigata er kodet med fartsgrense 50 km/t, og forbindelsen har vikeplikt for både Industrigata og Sigrid 

Undsets veg. 

4.2 Beregningsresultater 

4.2.1 Totaltrafikk 

Beregnet totaltrafikk i modellen er vist i tabell 10. 

 

Tabell 10 – Beregnet totaltrafikk 

Beregningene viser at totalt utkjørt distanse går noe ned i beregningen av Industrigata. Dette indikerer at 

minst én av de nye vegene vil være en snarveg for noen av trafikantene. Det er imidlertid ikke store 

reduksjoner i utkjørt distanse og reisetid det er snakk om. 

  

Referanse
Industri-

gata

Utkjørt distanse [kjøretøykilometer] 187 500 187 200

- -300

- 0 %

Samlet reisetid [kjøretøytimer] 4 470 4 450

- -20

- 0 %

Endring fra referansealternativet

Endring fra referansealternativet
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4.2.2 Belastningsgrader morgenrush 

Beregnete belastningsgrader i sentrum i morgenrushet i scenariet med ny veger i nord, er vist i figur 33. 

Figur 34 viser beregnete belastningsgrader nord for sentrum. 

 

Figur 33 – Beregnete belastningsgrader i sentrum med Industrigatas forlengelse, morgenrush 
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Figur 34 – Beregnete belastningsgrader nord for sentrum med Industrigatas forlengelse, morgenrush 

Når det gjelder belastningsgrader, er resultatene i praksis de samme i referansesituasjonen og i beregningen 

med nye veger i nord i morgenrushet. Det er ikke beregnet kapasitetsproblemer på noen av de nye vegene. 
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4.2.3 Belastningsgrader ettermiddagsrush 

 

 

Figur 35 – Beregnete belastningsgrader i sentrum med Industrigatas forlengelse, ettermiddagsrush 
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Figur 36 – Beregnete belastningsgrader nord for sentrum med Industrigatas forlengelse, ettermiddagsrush 

Beregningene viser at trafikkavviklingen i praksis er lik i referansesituasjonen som i situasjonen med 
Industrigatas forlengelse. Det er ikke beregnet avviklingsproblemer på de nye vegene. 
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4.2.4 Trafikkvolum morgenrush 

Fra beregningen av Industrigatas forlengelse har vi tatt ut trafikktall tilsvarende det som er vist i tabeller 

tidligere i rapporten. Det viser seg at det mange steder ikke er noen forskjell mellom referansesituasjonen og 

beregningen med Industrigatas nord. Vi har valgt å la være å presentere alle tabellene i dette avsnittet, og 

har heller vist beregnet trafikk i de nordre delene av modellen, vist i figur 37. Svarte tall på figuren gjelder 

referansesituasjonen, røde tall gjelder beregningen med nye veger i nord. 

 

Figur 37 – Beregnet trafikk i referansesituasjonen (sort) og med nye veger i nord (rødt), morgenrush 

Vi ser at Hovemovegens forlengelse (punkt N3) har liten betydning, det er kun beregnet 20 kjt/t på denne 

vegen. På Industrigatas forlengelse (punkt N4/N5) er det derimot beregnet 260 kjt/t. Trafikken på 

Industrigatas forlengelse er trafikk som er overført fra E6 (punkt 18) og midtre opptrekksarm (punkt 21) til 

nordre opptrekksarm (punkt 22) og Industrigatas forlengelse (punkt N4/N5). Det skjer også en overføring fra 

nordre opptrekksarm øst for Industrigatas forlengelse og Gudbrandsdalsvegen (punkt 47) til Industrigatas 

forlengelse. Vi ser også at ingen velger å bruke den nye forbindelsen (punkt N8) mellom Sigrid Undsets veg 

og Industrigata. Dette virker underlig, og skyldes hvordan sonetilknytningen for området er plassert. Samtidig 

er det ikke mange publikumsintensive virksomheter så langt inn i Industrigata i dag, så selv om modellen er 

grovt kodet i området, er det ikke sikkert at den nye forbindelsen vil få særlig mye trafikk med dagens 

arealbruk. Forbindelsen kan være «liv laga» ved senere utvikling av området. En testberegning med 

forbindelsen mellom Industrigata og Hovemovegen viser at begge øst-/vestforbindelsene får en trafikk på 

snaut 200 kjt/t. Trafikken i Industrigata (punkt 3) er mer eller mindre upåvirket, ifølge testberegningen. 
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4.2.5 Trafikkvolum ettermiddagsrush 

Beregnet trafikk i referansesituasjonen og situasjonen med nye veger i nord er vist i figur 38. Svarte tall på 

figuren gjelder referansesituasjonen, røde tall gjelder beregningen med nye veger i nord. 

 

Figur 38 – Beregnet trafikk i referansesituasjonen (sort) og med nye veger i nord (rødt), ettermiddagsrush 

Vi ser de samme tendensene som i morgenrushet. Industrigatas forlengelse tar trafikk fra E6 og midtre 

opptrekksarm. I tillegg velger en del trafikanter Industrigata i stedet for Gudbrandsdalsvegen. Det er lite 

trafikk på Hovemovegens forlengelse (punkt N7) og den nye forbindelsen mellom Sigrid Undsets veg og 

Industrigata (punkt N8). I testberegningen, der også forbindelsen mellom Industrigata og Hovemovegen er 

åpen, får begge øst-/vestforbindelsene en trafikkmengde på 140–180 kjt/t i ettermiddagsrushet. 
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4.3 Oppsummerende vurdering av nye veger i nord 

Det er foreslått fire veger i nord, hvorav tre ser ut til å være relativt ukompliserte å etablere med akseptabel 

stigning. Forbindelsen mellom Hovemovegen og Industrigata er vanskeligere å få til. 

Trafikkberegningene viser at Industrigatas forlengelse vil få 200–300 kjt/t med dagens arealbruk. Trafikken i 

Fåberggata og E6 går noe ned som følge av Industrigatas forlengelse. Ifølge Contram-modellen er det ikke 

avviklingsproblemer så langt nord i byen, og tiltaket løser sånn sett ingen problemer. En fordel med tiltaket er 

at utkjørt distanse går ned. Industrigatas forlengelse vil imidlertid være aktuell å anlegge likevel ved fremtidig 

arealutvikling i området. Det er ingen ulemper ved å etablere vegen; det oppstår ikke avviklingsproblemer 

noen nye steder som følge av ny veg. 

Den foreslåtte forlengelsen av Sigrid Undsets veg ned til Industrigata ser ifølge modellen ut til å ha lite for 

seg isolert sett. Modellen er noe for grovt kodet i dette området, og i virkeligheten vil noe trafikk komme til å 

bruke forbindelsen. En forlengelse helt ned til Hovemovegen ser ut til å få en trafikkmengde på snaut 200 

kjt/t. Det ser ikke ut til å være et behov for forbindelsen i dagens situasjon, men ved fremtidig utvikling i de 

nordre delene av Lillehammer, kan det være en forbindelse som vil få en del trafikk. 

Sagt på en kort måte er det ikke behov for de nye vegene ord med tanke på trafikkavvikling, men 

tilgjengeligheten mellom områdene blir bedre. Med fremtidig arealutvikling kan forbindelsene bli av større 

betydning. Av de undersøkte vegene ser det ut til å være størst behov for Industrigatas forlengelse, og minst 

behov for Hovemovegens forlengelse. 
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5 Oppgave 4 – Nye veger i syd 

5.1 Innledning 

Lillehammer kommune har foreslått mulige omkjøringsruter for Sentrum/Bankenkrysset/Mesnadalsarmen. 

Disse er vist med blå linje på figur 39, og er kalt «Søre Ål-armen». Som et alternativ til Søre Ål-armen, har vi 

også gjennomført en beregning med gjenåpning av Bryggevegen ved Dampsagavegen. Nærmere 

beskrivelse av tiltaket, samt beregningsresultater, er dokumentert i kapittel 5.4. 

 

Figur 39 – Omkjøring i syd 

Det er kjørt en beregning med kun vestre del, og en beregning med både vestre og østre del. I disse 

beregningene er det benyttet en annen trafikkmatrise enn den som er brukt i øvrige beregninger i denne 

rapporten, se kapittel 5.2 for mer informasjon om dette. Det er også kjørt en referanseberegning, med 

vegnett som i referansesituasjonen, men uten Søre Ål-armen. Dette for å få et sammenligningsgrunnlag når 

vi ser på totaltrafikken. 
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5.2 Justering av matrise 

5.2.1 Trafikk til eksisterende boliger 

Innledende beregninger av Søre Ål-armen viste at denne fikk lite trafikk. Vestre del fikk 40–60 kjt/t, avhengig 

av rush, mens østre del kun fikk 10–15 kjt/t. Armen ligger helt i ytterkanten av modellområdet, og vi ser at 

trafikken til sonene her virker noe lav i den opprinnelige matrisen. Videre medførte plasseringen av 

sonetilknytningene at den nye vegen ble lite attraktiv.  

Det planlegges dessuten flere større boligprosjekter i området, og vi har derfor valgt å etablere en ny matrise 

som tar sikte på å rette opp feilkodingen av eksisterende boligområder og ta med seg nye boligområder. 

Egentlig burde alle beregninger i rapporten vært gjort med ny matrise, men vi antar at Cowis kalibrering er 

gjort i mer sentrale områder i modellen, og at modellen er riktig andre steder. Det er derfor kun vurdering av 

Søre Ål-armen som er gjort med denne «Søre Ål-matrisen». Resten av kapittel 5.2.1 gjelder eksisterende 

boligområder. Kapittel 5.2.2 tar for seg nye boligområder som ikke ennå er bygget. 

Boligområdene det er snakk om, er de vi har kalt Vårsetervegen, Blomsterbakken og Røyslivegen. Figur 40 

viser hvor vegene befinner seg. 
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Figur 40 – Boligområder rundt Messenlivegen 

I den opprinnelige modellen var boligene knyttet til Vårsetervegen og Røyslivegen kodet som én sone, med 

sonetilknytning plassert på Messenlivegen. Dette betyr at trafikken fra boligene i Røyslivegen kommer inn i 

modellen lenger unna Søre Ål-armen enn de burde gjort, og denne blir mindre attraktiv. Blomsterbakken er 

en egen sone i modellen. I beregningen med ny matrise har vi derfor splittet opp Vårsetervegen og 

Røyslivegen i to soner. Figur 40 viser plasseringen av sonetilknytningene i opprinnelig modell til venstre og 

ny modell til høyre. Vårsetervegens sonetilknytning er plassert som tidligere, altså i Messenliveien, mens 

Røyslivegens sonetilknytning er plassert ved enden av den nye Søre Ål-armen.  

 



   

 
 

RAPPORT SIDE 60 AV 153  

 

P:\141\55609001 - CONTRAM Lillehammer\08 Rapporter\01 Rapporter\20180109 Trafikkberegninger Lillehammer.docx 
 

  

Figur 41 – Plassering av sonetilknytning i opprinnelig modell til venstre og ny modell til høyre 

I tillegg til å justere sonetilknytningene, har vi valgt å telle opp boligene for alle tre vegene og beregne 

trafikken til disse på nytt. Tabell 11 viser ÅDT i eksisterende matrise (kalt «gammel» i tabellen) og beregnet 

ÅDT i ny, justert matrise. For å beregne ÅDT i eksisterende matrise har vi forutsatt at trafikken i de fire 

rushperiodene utgjør 40 % av ÅDT. Dette er i henhold til (Cowi, 2015). I ny beregning, hvor vi kjenner antall 

boliger, er det forutsatt at hver bolig gir 3,5 ÅDT. Dette er i henhold til håndbok V713 «Trafikkberegninger» 

(Statens vegvesen, 1989), som også er brukt som kilde i (Cowi, 2015b). 

 

Tabell 11 – Trafikk i boligområdene i gammel og ny matrise 

Av tabellen ser vi at vi i den nye beregningen får ÅDT 700 mer enn det som lå til grunn i tidligere matrise. 

Når timetrafikken utgjør cirka 10 %, betyr det at det opprinnelig matrise mangler cirka 70 kjt/t til/fra disse 

områdene. Dette bør ha liten påvirkning på vurderingene som er gjort i sentrum, omtalt i andre kapitler i 

denne rapporten. 

Vi ser også at trafikken til Vårsetervegen/Røyslivegen var altfor lav i den opprinnelige matrisen. Dette betyr 

at vi ikke ville fått noe særlig mer trafikk på Søre Ål armen dersom vi hadde brukt opprinnelig matrise, men 

flyttet sonetilknytningen inn i Røyslivegen (høyre i figur 41). Dette ville dessuten vært feil, siden 

Vårsetervegen ligger nord for Messenlivegen. 

Gammel Ny

Vårsetervegen 230

Røyslivegen 1310

Bomsterbakken 1780 1410

Sum 2210 2950

ÅDT i matrise

430

Sone
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5.2.2 Trafikk til og fra nye prosjekter 

Det planlegges nye boliger i områdene syd for Lillehammer sentrum, og trafikken til og fra disse områdene 

kan få betydning for trafikkmengdene på den nye Søre Ål-armen. Figur 42 viser hvor disse områdene 

befinner seg, og hvor mange boliger det er i hvert område. Vi har i tillegg lagt inn trafikk til og fra 

Roverudmyra miljøstasjon. 

 

Figur 42 – Nye boligområder i sør (figur utarbeidet av Lillehammer kommune) 

Trafikken til og fra de nye boligområdene er beregnet i tabell 12. Trafikken til og fra Roverudmyra kommer i 

tillegg. Denne utgjør cirka under 50 kjt/t, av disse er 10–20 kjt/t tunge kjøretøy. 

 

Tabell 12 – Beregnet trafikk til og fra nye boligområder 

Antall

boliger

Solhøgda 90 315

Skogen 180 630

Hage 250 875

Sum 520 1820

Sone ÅDT
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5.3 Beregningsresultater Søre Ål-armen 

5.3.1 Totaltrafikk 

Tabell 13 viser totaltrafikk i beregningene med justert matrise. 

 

Tabell 13 – Totaltrafikk i beregningene med justert matrise 

Beregningene viser at innføring av Søre Ål-armens vestre del gir noe kortere kjøretid, men ikke utkjørt 

distanse. Med både vestre og østre del, synker også utkjørt distanse noe, men i praksis er det liten forskjell 

mellom beregningene. Dette tyder på at den nye vegen er lite attraktiv.  

5.3.2 Trafikkvolum på ny veg 

Tabell 14 viser beregnet timetrafikk på henholdsvis vestre og østre del av Søre Ål-armen. I scenariet «vestre 

del» er ikke østre del etablert. 

 

Tabell 14 – Trafikkvolum på Søre Ål-armen, [kjt/t] 

Beregningene viser at den nye vegen ikke er spesielt attraktiv, særlig ikke den østre delen mellom 

Røyslimoen og Åsmarkvegen. Den vestre delen av den nye vegen får en beregnet trafikk på 70–80 kjt/t. 

Etablering av den østre delen har liten innvirkning på trafikkvolumet på den vestre delen. Det betyr at de to 

delene ikke brukes av de samme bilene. Dette ser vi på figur 43, som viser hvordan trafikken østover på den 

vestre delen fordeler seg. 

Referanse - 

justert matrise

Søre Ål - vestre 

del

Søre Ål - vestre 

+ østre del

Utkjørt distanse [kjøretøykilometer] 194 100 194 100 194 000

- 0 -100

- 0 % 0 %

Samlet reisetid [kjøretøytimer] 4 680 4 660 4 660

- -20 -20

- 0 % 0 %

Endring fra referansealternativet

Endring fra referansealternativet

Vestre del Østre del Vestre del Østre del

Vestre del 48 - 73 -

Vestre + østre del 53 34 81 52

Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]
Scenario
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Figur 43 – Fordeling av trafikk til og fra den vestre delen. Ettermiddagsrush, mot øst 

Figuren viser at mesteparten av trafikken som kjører østover på den nye vegen, skal til Åsmarkvegen og 

Hamarvegen. Av de 50 kjt/t som kjører østover på den vestre delen, er det kun 7 kjt/t som kjører på den 

østre delen (disse tallene fremgår ikke av tabellen og figuren over). Vi ser at all trafikk på den vestre delen 

kommer fra Strandtorget. 

Figur 44 viser hvordan trafikken østover på den østre delen fordeler seg på vegnettet i ettermiddagsrushet. 
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Figur 44 – Fordeling av trafikk til og fra den østre delen. Ettermiddagsrush, mot øst 

Figuren viser at den østre delen hovedsakelig brukes av trafikk til boligområdene Røyslimoen, 

Vårsetervegen og Solhøgda. Vegen brukes kun i liten grad som en «ringveg». Av de 38 kjt/t som kjører 

østover på den østre delen, er det kun 10 biler som fortsetter østover Messenlivegen til høyre på figuren 

(disse tallene fremgår ikke av tabellen og figuren over). 

5.4 Gjenåpning av Bryggevegen 

5.4.1 Beskrivelse av tiltaket 

Figur 45 viser traseen vi har valgt å kalle Bryggevegen. Bryggevegen er i dag stengt med bom mot 

Dampsagvegen. I referansealternativet er ikke vegen vist med blått på figuren, kodet. I beregningen 

Bryggevegen har vi kodet inn traseen vist med blått. Det er forutsatt fartsgrense 40 km/t. Dette er åpenbart 

ikke realistisk i de vestre delene av traseen, hvor det vil bli behov for kurveutjevning og dermed riving av hus. 

Vi tar ikke nærmere stilling til disse problemstillingene her, formålet med beregningen Bryggevegen er å se 

om det ligger et uforløst potensial for trafikk som Søre Ål-armen ikke klarte å fange opp. I beregningen av 

Bryggevegen er det brukt samme, justerte matrise som i beregningene av Søre Ål-armen. I tillegg er det 

forutsatt at østre del av Søre Ål-armen er etablert.  
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Figur 45 – Bryggevegen ny veg i modellen 

5.4.2 Totaltrafikk  

Beregnet totaltrafikk er vist i tabell 15. For sammenligningens skyld er også totaltallene fra beregningene av 

Søre Ål-armen vist. Beregningen med Bryggevegen er vist til høyre i tabellen. 

 

Tabell 15 – Beregnet totaltrafikk 

5.4.3 Trafikkvolum på ny veg 

Vi ser at beregningen med Bryggevegen gir en klart større reduksjon i utkjørt distanse enn beregningene 

med Søre Ål-armen. Dette indikerer at den nye forbindelsen brukes av trafikk som får en kortere reiseveg, 

noe som også fremgår av tabell 16, som viser beregnet trafikk på ny forbindelse. 

 

Tabell 16 – Beregnet trafikkvolum på ny forbindelse, kjt/t 

Referanse - 

justert matrise

Søre Ål - vestre 

del

Søre Ål - vestre 

+ østre del
Bryggevegen

Utkjørt distanse [kjøretøykilometer] 194 100 194 100 194 000 193 700

- 0 -100 -400

- 0 % 0 % 0 %

Samlet reisetid [kjøretøytimer] 4 680 4 660 4 660 4 640

- -20 -20 -40

- 0 % 0 % -1 %

Endring fra referansealternativet

Endring fra referansealternativet

Mot syd Mot nord Mot syd Mot nord

Bryggevegen 26 101 96 76

Veg
Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]
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Vi ser at det er mest trafikk nordover i morgenrushet, og sydover i ettermiddagsrushet. Figur 46 viser 

hvordan trafikken på den nye forbindelsen nordover i morgenrushet fordeler seg på vegnettet. 

 

Figur 46 – Fordeling av trafikk til og fra forbindelse i morgenrushet, mot nord 

Av figuren ser vi at størsteparten av trafikken skal til Strandtorget, men noe trafikk fortsetter også videre til 

E6. Trafikken kommer hovedsakelig fra boligområdene rundt den nye forbindelsen. Lengst ned (syd) på 

figuren ser vi den østre delen av Søre Ål-armen. Kun 4 kjt/t av kjøretøyene på Bryggevegen, kommer fra 

Søre Ål-armen. 
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Figur 47 – Fordeling av trafikk til og fra forbindelse i ettermiddagsrushet, mot syd 

Av figuren ser vi at all trafikk sydover på den nye forbindelsen i ettermiddagsrushet kommer fra Strandtorget. 

Det er ingen som kommer fra E6. Kun 7 av kjøretøyene i største time fortsetter til østre del av Søre Ål-

armen. 

Tiltaket avlaster Bankkrysset med drøyt 180 kjt/t om morgenen og drøyt 100 kjt/t om ettermiddagen.  

 

5.5 Oppsummerende vurderinger av nye veger i syd 

Beregningene viser at «Søre Ål-armen» er lite attraktiv, særlig den østre delen. Vegen ligger for langt syd til 

å bli en viktig omkjøringsveg for sentrum. 

En gjenåpnet og forbedret Bryggerivegen viser større potensial enn Søre Ål-armen, og får cirka 170 kjt/t. 

Tiltaket avlaster Bankkrysset med cirka 100–180 kjt/t. Vi understreker at det ikke er tatt høyde for at vegen i 

virkeligheten har dårlig kurvatur. En etablering av Bryggevegen som omkjøringsveg med 40 km/t vil kreve en 

bedre kurvatur enn i dag, noe som trolig betyr at flere hus må rives.  
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6 Oppgave 5 – Tiltak for å øke trafikk på ringvegen 

6.1 Innledning 

I dette kapitlet er det sett på diverse tiltak i Lillehammer sentrum. Målet med tiltakene er å øke trafikken på 

ringvegen Sigrid Undsets veg og Maihaugvegen øst for sentrum, og ikke minst avlaste Bankkrysset som ikke 

har kapasitet til å avvikle noe særlig mer trafikk enn i dag. Beregningene er utført og presentert i to deler, der 

siste del omfatter konkrete tiltak vi er bedt om å utføre etter at oppdragsgiver fikk se resultatene av første 

del.  

6.2 Del 1 – diverse tiltak  

6.2.1 Innledning – beskrivelse av tiltak 

I listen nedenfor er det vist navn på beregningene som er utført i denne delen av oppgaven og en forklaring 

på hva beregningen/tiltaket er. I tabellene som vises, er det scenarionavnet til venstre i punktlisten som er 

vist. 

• 60kmt: 60 km/t på Maihaugvegen og Sigrid Undsets veg 

• 80kmt: 80 km/t på Maihaugvegen og Sigrid Undsets veg 

• Rundkjøring: Rundkjøring i krysset Maihaugvegen X Anders Sandvigs gate 

• MT og Lysgård: Åpnet opp Marcus Thranes veg og Nedre Lysgårdsvei for biltrafikk. 

Utover det som er nevnt i listen, er beregningene lik som referansealternativet. Det vil si at i beregningen 

med rundkjøring, er fartsgrensen 40 km/t på Maihaugvegen, og ikke 60 eller 80 km/t. Tiltakene er illustrert på 

figur 48–figur 50. 

 

Figur 48 – Maihaugvegen / Sigrid Undsets veg, beregnet med fartsgrense henholdsvis 60 og 80 km/t 
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Figur 49 – Rundkjøring i krysset Anders Sandvigs gate X Maihaugvegen 

 

Figur 50 – Strekningen Marcus Thranes veg og Nedre Lysgårdsvei åpnet for biltrafikk 
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Vi understreker at vi ikke har vurdert realismen i tiltakene som er beregnet. Vi har kun sett på effekten av 

tiltakene, og dermed forutsatt at de lar seg gjennomføre og at det er ønskelig å gjennomføre tiltakene. Siden 

vi er usikre på graden av realisme i tiltakene, har vi valgt ikke å ta ut like mange data fra disse beregningene 

som vi har tatt ut fra andre beregninger og vist i vedleggsdelen. I dette kapitlet har vi kun tatt ut data om 

trafikk inn mot Bankkrysset, og langs forskjellige steder på Maihaugvegen og Sigrid Undsets veg. 

Vi minner også om at vi tidligere har vist at Busmovegen og kulvertrundkjøring med forbindelse til 

Mosoddvegen er et tiltak som vil kunne avlaste Bankkrysset. 

6.2.2 Beregningsresultater del 1 

Beregnet trafikkvolum inn mot Bankkrysset og på utvalgte steder i Maihaugvegen / Sigrid Undsets veg er vist 

i tabell 17 og tabell 18. 

 

Tabell 17 – Beregnet trafikkvolum morgenrush, kjt/t 

 

Tabell 18 – Beregnet trafikkvolum ettermiddagsrush, kjt/t 

Beregningene viser at en økning av fartsgrensen på Maihaugvegen og Sigrid Undsets veg gir til dels svært 

store økninger i trafikkvolumet på disse vegene. Etablering av rundkjøring i krysset ved Anders Sandvigs 

gate har derimot i praksis ingen effekt. Det er mulig at modellen undervurderer forsinkelsene i dette krysset, 

men det er likevel grunn til å anta at rundkjøringen ikke gir mye ekstra trafikk. 

Åpningen av Marcus Thranes veg og Nedre Lysgårdsveg mellom Thorstein Lundes veg og Sigrid Undsets 

veg gir en reduksjon av trafikken på Sigrid Undsets veg. Særlig Marcus Thranes gate mellom Thorstein 

Lundes veg og Nordsetervegen får mye trafikk, med oppimot 800 kjt/t i ettermiddagsrushet. Tiltaket har 

imidlertid kun en lokal omfordelingseffekt. Bilene kjører den nye forbindelsen til Spinnerivegen via 

Nordsetervegen nord for Spinnerivegen. I referansesituasjonen kjører bilene heller Nordsetervegen vest for 

Referanse 60 km/t 80 km/t Rundkjøring
MT og 

Lysgård

Inn mot Bankkrysset Volum: 1530 1400 1250 1520 1480

Endring: -8 % -18 % -1 % -3 %

Maihaugvegen ved Anders Langes gate Volum: 280 390 520 290 270

Endring: 39 % 86 % 4 % -4 %

Sigrid Undsets veg syd for Nordsetervegen Volum: 380 570 780 380 350

Endring: 50 % 105 % 0 % -8 %

Sigrid Undsets veg nord for Nordsetervegen Volum: 390 610 820 390 280

Endring: 56 % 110 % 0 % -28 %

Sigrid Undsets veg øst for Gudbrandsdalsvegen Volum: 410 540 660 410 410

Endring: 32 % 61 % 0 % 0 %

Morgenrush

Vegnavn

Referanse 60 km/t 80 km/t Rundkjøring
MT og 

Lysgård

Inn mot Bankkrysset Volum: 2050 1940 1860 2040 2030

Endring: -5 % -9 % 0 % -1 %

Maihaugvegen ved Anders Langes gate Volum: 340 530 690 360 330

Endring: 56 % 103 % 6 % -3 %

Sigrid Undsets veg syd for Nordsetervegen Volum: 560 860 1170 560 490

Endring: 54 % 109 % 0 % -13 %

Sigrid Undsets veg nord for Nordsetervegen Volum: 530 880 1230 530 420

Endring: 66 % 132 % 0 % -21 %

Sigrid Undsets veg øst for Gudbrandsdalsvegen Volum: 550 730 930 550 540

Endring: 33 % 69 % 0 % -2 %

Ettermiddagsrush

Vegnavn
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Spinnerivegen. Tiltaket legger beslag på privateiendommer (hager). Med den lille effekten tiltaket har i «det 

store bildet» er det neppe aktuelt i praksis. 

6.3 Del 2 

6.3.1 Innledning – beskrivelse av tiltakene 

I denne delen av oppgaven er det gjennomført følgende beregninger, som alle tar utgangspunkt i 

referansesituasjonen: 

• Lilletorget stengt: Lilletorget (Storgata over Mesna samt Nymosvingen vest for Storgata) stengt for 

biltrafikk. 

• Lilletorget + Storgata stengt: Som beregningen over, men i tillegg er Storgata stengt hele vegen 

mellom Mathiesens gate og Løkkegata. Brubakken mot Storgata er også stengt. 

• Mesnadalsvegen envegskjørt: Mesnadalsvegen er envegskjørt østover fra rundkjøringen ved 

Strandtorget til Bankkrysset. 

 

Tiltakene er illustrert på figur 51–figur 53. På figurene viser de røde pilene kjøreveger som er tillatt å kjøre i 

referansesituasjonen, men som er stengt i det aktuelle tiltaket. Veger som er stengt eller envegskjørt allerede 

i dagens situasjon, er ikke vist på figuren. Tiltaket «Lilletorget + Storgata stengt» innebærer i praksis at 

Storgata blir stengt over en lengre strekning enn i dag. 

 

 
Figur 51 – Ny, forbudt kjørebevegelse i «Lilletorget stengt» 
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Figur 52 – Nye, forbudte kjørebevegelser i «Lilletorget + Storgata stengt» 

 

Figur 53 – Ny, forbudt kjørebevegelse i «Mesnadalsvegen envegskjørt» 
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6.3.2 Totaltrafikk 

Total utkjørt distanse og samlet reisetid i de tre alternativene er vist i tabell 19. 

 

Tabell 19 – Beregnet totaltrafikk i de tre beregningene 

Tabellen viser at stengningen av Lilletorget og Storgata har lite å si for totaltrafikken i modellen. Det viser seg 

at tiltakene, særlig Lilletorget + Storgata stengt har en viss effekt lokalt i sentrum, men forskjellene fra 

referansealternativet er ikke dramatiske. Grovt sagt overføres trafikk til nærmeste åpne nabogate, det vil si 

Kirkegata og Brufoss gate i syd og Kirkegata og Anders Sandvigs gate i syd. På grunn av dette går trafikken 

i Bankkrysset opp med 60 kjt/t i ettermiddagsrushet, mens den er uendret i morgenrushet. 

Innføring av envegskjøring på Mesnadalsvegen har derimot stor betydning for totaltrafikken. Beregningen 

viser at total utkjørt distanse øker med 9 600 kjøretøykilometer, noe som tilsvarer en økning på hele 5 %. 

Dette er en stor økning. Her er det grunn til å understreke at modellen ikke tar høyde for at folk velger andre 

reisemål, noe som må kunne forventes med et såpass stort tiltak. Beregningen viser at tiltaket har stor 

betydning for trafikkvolumet på vegene i modellen. Tiltaket overfører trafikk fra Mesnadalsvegen til midtre og 

nordre opptrekksarm. Trafikkøkningen på midtre/nordre opptrekksarm er beregnet til 45/35 % i morgenrushet 

og 65/115 % i ettermiddagsrushet. 

6.3.3 Belastningsgrader 

Envegskjøringen av Mesnadalsvegen har store konsekvenser for trafikkavviklingen nord i byen, særlig i 

ettermiddagsrushet. Figur 54 viser beregnete belastningsgrader for området. 

Referanse Lilletorget stengt
Lilletorget + 

Storgata stengt

Envegskjørt 

Mesnadalsvegen

Utkjørt distanse [kjøretøykilometer] 187 500 187 600 187 600 197 100

- 100 100 9 600

- 0 % 0 % 5 %

Samlet reisetid [kjøretøytimer] 4 470 4 470 4 490 4 840

- 0 20 370

- 0 % 0 % 8 %

Endring fra referansealternativet

Endring fra referansealternativet
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Figur 54 – Beregnete belastningsgrader nord for sentrum i ettermiddagsrushet ved envegskjørt Mesnadalsvegen 

Av figuren ser vi at E6 får en beregnet overbelastning sydover med envegskjørt Mesnadalsvegen. Dette 

skyldes at trafikk som kjører Mesnadalsvegen vestover for å komme til Strandtorget i referansesituasjonen, 

nå må kjøre E6 sydover. I referansesituasjonen er det ikke avviklingsproblemer på E6 i det hele tatt. Vi ser i 

tillegg at det er noe dårligere avvikling på midtre opptrekksarm vestover, og i Sigrid Undsets veg lenger nord. 

Med ny og opprustet E6, ville problemene trolig blitt mindre. Den tidligere omtalte Busmovegen kunne også 

ha avhjulpet situasjonen. Disse kombinasjonene av tiltak er ikke modellert. 

6.4 Oppsummerende vurdering av tiltak for å øke trafikk på ringvegen 

6.4.1 Del 1 

Det er sett på ulike mer eller mindre realistiske tiltak for å øke trafikken på ringvegen Maihaugvegen / Sigrid 

Undsets veg. For at trafikken her skal øke, må det enten bli mindre attraktivt å kjøre andre steder, eller mer 

attraktivt å kjøre her. Vi har i tidligere beregninger med økt trafikk sett at ringvegen i større grad benyttes 

som omkjøring enn i dag. Dette skyldes at forsinkelser øker stort når en veg/kryss nærmer seg 

kapasitetsgrensen. Det blir dermed med attraktivt å kjøre andre steder. I dette kapitlet har vi sett på hvordan 

Sigrid Undsets veg kan bli mer attraktiv. 

Beregningene viser at økt fartsgrense er det som fungerer best for å øke trafikken på vegen. Dette tiltaket er 

neppe aktuelt i praksis, da økt fartsgrense medfører dårligere trafikksikkerhet og mer støy. Det vil i så fall 

være behov for å standardheving av vegen. En rundkjøring i krysset ved Anders Sandvigs gate ser ut til å ha 

liten effekt. 
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6.4.2 Del 2 

Beregningene viser at en utvidet stengning av Storgata kun har helt lokale konsekvenser. Trafikken i 

Maihaugvegen øker i praksis ikke av tiltaket, derimot øker trafikken i Anders Sandvigs gate. 

Innføring av envegskjøring østover på Mesnadalsvegen fra Strandtorget til Bankkrysset gir store 

konsekvenser for trafikkavviklingen i modellen. Tiltaket er såpass stort at det er helt i ytterkanten av hva 

Contram-modellen bør brukes til. Dette begrunnes med at et tiltak av denne typen sannsynligvis har 

betydning for bilistene valg av reisemål, noe som ikke håndteres i modellen. Det vurderes likevel som meget 

sannsynlig at trafikkavviklingen på E6 sydover og midtre og nordre opptrekksarm vil bli dårligere enn i dag, 

men det er vanskelig å si med sikkerhet hvor mye dårligere avviklingen vil bli. Tiltaket vil gi lengre utkjørt 

distanse, oppgitt i kjøretøykilometer, enn i dag. E6 vil fungere som en lokalveg i mye større grad enn i 

referansesituasjonen. En innføring av Busmovegen kunne vært et avbøtende tiltak sammen med 

envegskjøringen av Mesnadalsarmen. 
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7 Oppgave 6 – Varetransport 

7.1 Bakgrunn  

I dag foregår det meste av varelevering til Storgata via bakgater. Sjåførene må få dispensasjon fra 

reguleringen dersom de skal kjøre inn i gata. En fremtidig transformasjon av bysentrum vil gjøre levering fra 

bakgater mer komplisert å få til. I tillegg er det et mål om å redusere bilbasert varetransport. Det er 

gjennomført en litteraturstudie for å se på bærekraftige løsninger for varetransport, som kan være aktuelle 

for Lillehammer. Disse løsningene blir kort omtalt i de kommende delkapitlene.  

7.2 Underjordiske anlegg for varelevering 

I Helsingfors er deler av vareleveringen flyttet til et stort underjordisk anlegg under bysentrum (Hagen, 

Tønnesen & Fossheim, 2017). Dette er mulig på grunn av gode fjellegenskaper under byen, men det er dog 

svært kostnadskrevende. Flere sentre og bygårder har vareheiser med direkte tilgang til servicetunnelen 

under sentrum. Dette muliggjør at varelevering kan skje uten konflikt med aktiviteter på gateplan. På grunn 

av høye kostnader med å koble seg på anlegget, er ikke alle sentrumskvartaler tilkoblet, noe som igjen 

medfører at varelevering på gateplan må opprettholdes.  

Dersom det blir noe av et nytt parkeringshus under bakken i Lillehammer sentrum, kan det vurderes om det 

også skal legges til rette for vareleveringsløsninger også.  

7.3 Mikroterminal for grønn varelevering 

Dette er et pilotprosjekt som pågår i Oslo kommune, der en kontainer er plassert på Aker brygge og fungerer 

som en mikroterminal for varetransport på lastesykkel. Konseptet innebærer at varene blir levert til 

mellomlagring i mikroterminalen og deretter transportert rundt i sentrum på el-lastesykler. Sykler kommer 

raskere frem og kan parkeres nærmere mottaker enn biler. Sykler er billigere enn biler og den besparelsen 

kan dekke kostnadene med mikroterminal (DHL, 2017) 

Et lignende forsøk ble gjennomført i Brussel der en semitrailer ble benyttet som et mobilt depot, parkert i den 

bysonen varene skulle leveres til og deretter at varene ble lastet over til elektriske godssykler (Eidhammer & 

Andersen, 2015) Utfordringene var hovedsakelig knyttet til å finne egnet plassering for parkering av 

semitraileren, liten lastekapasitet på syklene og begrenset areal i depotet til varesortering.  

7.4 Konsolideringssenter utenfor sentrumskjerne 

Hensikten med konsolideringssenter er å redusere utslipp fra distribusjon og innhenting av varer i byer eller 

bynære områder. Det finnes tre hovedtyper: konsolideringssenter som betjener hele eller deler av et 

byområde, konsolideringssenter som betjener store kunder / institusjoner og konsolideringssenter for 

byggeprosjekter. I tillegg finnes sentre som er tilpasset spesielle utfordringer: mikro konsolideringssenter, 

dobbelt konsolideringssenter, mobilt depot og bufferlager i kjøpesentre (Eidhammer & Andersen, 2015). 

I København og Stockholm er det etablert egne leveringspunkt for varer som skal inn til bykjernen (Hagen, 

Tønnesen & Fossheim, 2017). Her pakkes varene over i mindre og mer miljøvennlige kjøretøy, før varene 

blir fraktet til mottaker i bykjernen innenfor gitte tidspunkt. Det etterstrebes å levere varer på tidspunkt det er 

få myke trafikanter i områdene.   

I Stockholm ble det utført et prøveprosjekt med «off-beat» varelevering. Prosjektet gikk ut på at to 

spesialbygde lastebiler fikk fritak fra kjørerestriksjoner i indre by og leverte varer sen kveld, natt og tidlig 

morgen. Prosjektet ga positive opplevelser for sjåfører og mottaker, mens publikum klaget på 

støyutfordringer.  
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København har utviklet et bylogistikkprosjekt som går ut på at indre by betjenes via et konsolideringssenter. 

Her samles leveranser til butikker i samme områder og lastes over i mer miljøvennlige biler. Dette gjør 

distribusjonen mer effektiv og antall tunge kjøretøy reduseres. Konseptet tilbyr i tillegg ekstra serviceytelser 

som retur av emballasje, lagerfasiliteter, prismerking og posthenting. Høy konsolideringsgrad (muligheten for 

å slå sammen leveranser) er avgjørende for reduksjon av antall leveranser og stopp, 

7.5 Bestemmelser og tiltak for varelevering 

I rapporten «Varelevering i by» ble det gjennomført en litteraturstudie for å finne frem til lokale regler og 

bestemmelser for varetransport i by hentet fra europeiske land. Studien avdekket at det i de fleste 

europeiske byene finnes nasjonalt lovverk som omhandler transport, men at det er et generelt trekk at lite av 

dette lovverket inneholder konkrete krav som for eksempel totalvekt og størrelse på lastebiler. Det er først og 

fremst lokale myndigheter som har ansvaret for å lage handlingsplaner og regelverk for by transport og 

leveranser (Statens vegvesen, 2008). 

I de neste kapitlene presenteres de mest typiske formene for bestemmelser og tiltak som gjelder for 

europeiske byer.  

7.5.1 Restriksjon på utslipp, vekt eller størrelse 

Det blir satset mer på færre og lettere kjøretøy i sentrale byområder. Det er store variasjoner på reguleringer 

knyttet til størrelse på transportmidler rundt om i Europa. Byer som Amsterdam, Monaco og Nürnberg 

regulerer områder med nullutslippskjøretøy, som elektriske kjøretøy og lavutslippshybrid biler i sentrale 

byområder. 

7.5.2 Tids- og områderestriksjoner 

Mange europeiske byer har tidsbegrensninger for tilgang til bykjernen og spesielt i områder med mye 

fotgjengertrafikk. Levering skal skje gitte tidspunkt det er lite / mindre trafikk i bysentrum. Byen Namur i 

Belgia har regulert adgangen til byen gjennom tidsvinduer og begrensning på kjøretøys dimensjoner. 

Lavutslippssoner etableres ofte i bysentra for å bedre luftkvaliteten med fokus på reduserte utslipp av 

svevestøv og nitrogenoksider. Reguleringstiltak som reduserer utslipp fra f.eks. dieselkjøretøy er derfor 

påkrevd. I Gøteborg ble det innført lavutslippssone allerede i 1997 og i 2007 ble dette området utvidet 

(Eidhammer & Andersen, 2015). 

Varelevering på kveld og natt, når trafikkbelastningen på vegene er mindre, kan føre til at leveransene går 

raskere, med lavere drivstoffbruk og med reduserte lokale utslipp og klimagassutslipp. Tiltaket kan dog føre 

til økt støy for de nærmeste naboene.  

7.5.3 Transportruter 

Flere byer har innført egne kjøreruter for godstransport for å minimere transporttider og redusere 

miljøulemper. Bremen har innført rådgivende kjøreruter, noe som resulterte i kortere kjøretid og reduserte 

den økende trafikkbelastningen varebiler utgjorde på småveier i boligområder.  

7.5.4 Restriksjoner på inn- og utlasting 

Det er ulik praksis i Europa med hensyn til krav og bestemmelser for inn- og utlasting av varer. I København 

er det kommunen som gir tillatelse til hvor lasting skal foregå uavhengig av bygningens størrelse. I Paris er 

det krav til at alle kommersielle og industrielle bygninger større enn 250 m2 må regulere inn et eget område 

for av- og pålastning. 

Lasting og lossing skjer stort sett fra vareleveringslommer i bysentrum. Disse lommene benyttes av mange 

forskjellige aktører og det forekommer situasjoner der godsbiler må vente på tilgang til vareleveringslommen. 
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For å ikke hindre annen trafikk, benyttes ventetiden til å kjøre rundt i nærområdet, noe som gir ekstrakjøring. 

Det kan iverksettes tiltak om at vareleveringslommene eksempelvis kun kan benyttes av kjøretøy med 

totalvekt større enn 3,5 tonn. I Barcelona har strengere håndheving av reglene for bruk av laste- og 

lossesoner gitt en reduksjon i belegget på sonene fra 81 % til 57 % (Eidhammer & Andersen, 2015). 

7.5.5 Tillatelser 

Tillatelser er et viktig virkemiddel for å kontrollere og påvirke tilgang. I Danmark ble det gjennomført et 

eksperiment hvor kjøretøy bare fikk tillatelser hvis deres brukskapasitet var minst 60 %.  

7.5.6 Endring i innkjøpspolitikk  

TØI-rapporten Strategi for 50 % redusert miljøgassutslipp fra varedistribusjon i Oslo innen 2020 påpeker at 

kommuner og andre offentlige virksomheter kunne redusert utslippene betydelig ved å innføre et mer 

koordinert og strengere regime for varebestilling (Eidhammer & Andersen, 2015). 

7.5.7 Bruk av IKT 

Bruk av IKT kan gi effekter gjennom bedre flåtestyring, økt effektivitet, økt sikkerhet og økt miljøeffektivitet. 

Dette tiltaket er gjerne knyttet til kontroll og registrering av transportoperasjoner inkludert innhenting av data 

til bruk ved planlegging av sisteleddstransporten og effektivitetsfremmende tiltak  (Eidhammer & Andersen, 

2015). 

7.6 Forslag for Lillehammer  

Lillehammer har en ambisiøs målsetting om å bli Norges første nullutslippskommune. Sweco gjennomførte, 

for Lillehammer kommune, i 2017 en mulighetsstudie for klimanøytral transformasjon av bydel nord «Nord 

mot null». Her blir samordnet utkjøring av varer der levering skjer med lastesykler og små, elektriske 

varebiler fremmet som et godt virkemiddel for å redusere utslipp fra varetransportsektoren.  

Litteraturstudier av dette temaet indikerer at det mest effektive er multiple tiltak med etablering av 

konsolideringssentre for levering til bestemte bysoner, kombinert med krav om bruk av miljøvennlige 

godsbiler / godssykler til sisteleddsdistribusjon (Eidhammer & Andersen, 2015). 

Det oppfordres til at Lillehammer utarbeider en Bylogistikkplan for å sikre arbeidet med en effektiv og 

miljøvennlig varedistribusjon. Her kan en del av planen beskrive og prioritere hvilke tiltak som skal 

iverksettes og hvilke effekter de vil ha. Berørte aktører bør inkluderes i utformingen av en logistikkplan.  

Mulighetene for å etablere en eller flere konsolideringssentre utenfor sentrumskjernen bør undersøkes. Det 

bør også kjøres pilotprosjekter for å evaluere sisteleddsdistribusjon ved bruk av el-lastesykler, som en 

permanent løsning. 

Dersom det planlegges å bygge et underjordisk parkeringsanlegg, bør også muligheten for å flytte noe av 

vareleveringen under bakken undersøkes nøye. I Helsingfors er dette løst ved at bygårder har vareheiser 

med direkte tilgang til servicetunnelen.  
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1 Trafikkvolum referanseberegninger 

Vedlegg 2 Resultater beregninger med ny E6 

Vedlegg 3 Beregning av Busmovegen uten ny E6 
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Vedlegg 1 Trafikkvolum referanseberegninger 

I dette kapitlet er det vist beregnet trafikkvolum, oppgitt i kjøretøy per time, på vegnettet. For morgenrushet 

er det utarbeidet kartfigurer som viser trafikkvolumet. Presentasjonsformen er ikke endelig avklart med 

oppdragsgiver. Da det er ressurskrevende å utarbeide kartfigurene, er det for ettermiddagsrushet kun vist 

tabeller. Etterskrift: I møtet 27.11.2017 ble det enighet med oppdragsgiver om å gå bort fra denne meget 

omfattende presentasjonsformen, så det er kun vist resultater fra referanseberegningene og ny E6 (vedlegg 

2) 

Cowi påpeker at det er ønskelig å unngå trafikkbelastninger over 1200 kjt/t (sum begge retninger) i 

bygatenettet der alle trafikantgrupper blandes, og der det er boliger og arbeidsplasser tett på gatene (Cowi, 

2015), noe vi er enige i. I de neste kapitlene er derfor veger med over 1200 kjt/t kommentert særskilt under 

figurene/tabellene. 

Morgenrush 
Nordre snitt 

I nord har vi tatt ut trafikktallene for alle vegene i modellen som krysser et snitt. Fordelen med å ta ut 

trafikktall på alle vegene som krysser et snitt, er at man lett kan se om det er noen veger som får en 

uforholdsmessig stor økning i trafikken. Nordre snitt er «tett», det vil si at det ikke finnes noen 

omkjøringsruter utenfor snittet. Nordre snitt er vist med blå strek på figuren under. Av de mange vegene som 

i virkeligheten krysser snittet, er det kun de 7 markerte vegene som er kodet i modellen. 

 

Figur 55 – Nordre snitt med veger som er kodet i modellen 

Beregnete trafikkvolumer i nordre snitt i morgenrushet er vist i figuren under. De øverste, svarte tallene angir 

trafikkvolumet i referansesituasjonen. Nest øverst, i rødt, finner vi resultater fra beregningen med 10 % 

trafikkøkning, nest nederst (blått) er beregningen med 20 % økning, mens vi nederst (grønt) finner 

beregningen med 40 % økning. 
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Figur 56 – Trafikkvolum i nordre snitt i morgenrushet, kjt/t 

 

Tabell 20 – Trafikkvolum i nordre snitt i morgenrushet, kjt/t 

Av figuren og tabellen ser vi at totaltrafikken over snittet øker med 9 %, 19 % og 40 % i beregningene med 

økt trafikk som forventet. 

Vi ser videre at den prosentuelle økningen varierer stort mellom de forskjellige vegene. I beregningen med 

40 % økt trafikk er trafikkøkningen i Industrigata kun 12 % (punkt 3), mens økningen er på 92 % i Moavegen 

(punkt 2). Sigrid Undsets veg, med en økning på 60 %, ser ut til å være en attraktiv omkjøringsveg. Vi ser 

videre at ingen av gatene (unntatt E6) har en belastning på over 1200 kjt/t. 

Søndre snitt 

Beregnete trafikkvolumer i søndre snitt er vist i under. 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse

P10

Referanse

P20

Referanse

P40

1 E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 1310 1420 1550 1800

Endring: 8 % 18 % 37 %

2 Moavegen nord for Pynten Volum: 120 160 180 230

Endring: 33 % 50 % 92 %

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 660 690 730 740

Endring: 5 % 11 % 12 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 500 560 610 770

Endring: 12 % 22 % 54 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 160 170 190 220

Endring: 6 % 19 % 38 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 500 560 630 800

Endring: 12 % 26 % 60 %

7 Nordsetervegen nord for Gamle Kringsjåvegen Volum: 390 420 450 530

Endring: 8 % 15 % 36 %

Sum nordre snitt Volum: 3640 3980 4340 5090

Endring: 9 % 19 % 40 %
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Figur 57 – Trafikkvolum i søndre snitt i morgenrushet, kjt/t 

 

Tabell 21 – Trafikkvolum i søndre snitt i morgenrushet, kjt/t 

Trafikken over søndre snitt øker med 9, 20 og 39 % totalt sett, altså som forventet. Avviket mellom 39 % og 

40 % kan skyldes avrundingsfeil. Den største prosentuelle økningen finner vi i Storgata syd for Søndre gate, 

med 72 % økning. Av vegene med en viss trafikkmengde, er økningen minst i Kirkegata, med bare 24 % 

økning. Dette er som forventet, da vi tidligere har vist at det er avviklingsproblemer inn mot Bankkrysset. 

Dette betyr at forsinkelsene er store, og vegen mindre attraktiv å velge for de økte trafikkmengdene.  

E6 og opptrekksarmene 

Beregnet trafikkvolum på E6 og opptrekksarmene i morgenrushet er vist under 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse

P10

Referanse

P20

Referanse

P40

8 E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 1520 1660 1810 2120

Endring: - 9 % 19 % 39 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0 0

Endring: - - - -

10 Dampsagvegen syd for Thorstadvegen/BryggevegenVolum: 40 40 50 60

Endring: - 0 % 25 % 50 %

11 Weidemanns gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 140 150 160 200

Endring: - 7 % 14 % 43 %

12 Tvethes gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 10 10 10 0

Endring: - 0 % 0 % -100 %

13 Kirkegata syd for Carl Lumholtz gate Volum: 550 580 630 680

Endring: - 5 % 15 % 24 %

14 Storgata syd for Søndre gate Volum: 390 470 540 670

Endring: - 21 % 38 % 72 %

15 Anders Sandvigs gate syd for Søndre gate Volum: 390 400 430 490

Endring: - 3 % 10 % 26 %

16 Maihaugvegen Volum: 280 320 350 410

Endring: - 14 % 25 % 46 %

Sum søndre snitt Volum: 3320 3630 3980 4630

Endring: - 9 % 20 % 39 %
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Figur 58 – Trafikkvolum på E6 og opptrekksarmene i morgenrushet, kjt/t 
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Tabell 22 – Trafikkvolum på E6 og opptrekksarmene i morgenrushet, kjt/t 

Vi ser at økningen på opptrekksarmene totalt sett er på 40 % i beregningen med 40 % økt trafikk. Økningen 

er imidlertid ikke jevnt fordelt. I prosent er økningen størst på den nordre opptrekksarmen (54 %). Dette 

skyldes blant annet at nordre opptrekksarm og Sigrid Undsets veg mot de nordøstre delene av sentrum er en 

rute som brukes i mye større grad i beregningen med 40 % økning enn i referansesituasjonen. I 

referansesituasjonen er det 33 kjt/t (tallet står ikke i tabellen) som kjører denne ruten, mens det er 83 

(+151 %) kjt/t som kjører ruten i referanse P40. Søndre og midtre opptrekksarm har over 1200 kjt/t i 

referanse P40. 

Sentrum  

Det er også tatt ut trafikktall for sentrum. Noen av disse danner et tett snitt vi har valgt å kalle 

sentrumsringen, som er vist med blått i figuren under. 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse

P10

Referanse

P20

Referanse

P40

17 E6 syd for Vingnesbrua Volum: 1260 1390 1520 1770

Endring: - 10 % 21 % 40 %

8 E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 1520 1660 1810 2120

Endring: - 9 % 19 % 39 %

1 E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 1310 1420 1550 1800

Endring: - 8 % 18 % 37 %

18 E6 syd for nordre opptrekksarm Volum: 1620 1780 1940 2210

Endring: - 10 % 20 % 36 %

19 E6 nord for nordre opptrekksarm Volum: 980 1080 1160 1350

Endring: - 10 % 18 % 38 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0 0

Endring: - - - -

20 Søndre opptrekksarm vest for Strandtorget Volum: 990 1090 1180 1360

Endring: - 10 % 19 % 37 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 950 1040 1120 1300

Endring: - 9 % 18 % 37 %

22 Nordre opptrekksarm vest for Industriområde Volum: 350 390 430 540

Endring: - 11 % 23 % 54 %

Sum opptrekksarmene Volum: 2290 2520 2730 3200

Endring: - 10 % 19 % 40 %
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Figur 59 – Trafikkvolum i sentrum, morgenrush, kjt/t 
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Tabell 23 – Trafikkvolum ved Bankkrysset, kjt/t 

Vi ser at det er relativt stor variasjon i hvor mye trafikken øker på hver enkelt veg. Et sted går til og med 

trafikken ned, og det er i Kirkegata nord for Bankgata (punkt 29). Dette skyldes at grønntidene i 

signalanlegget ikke ligger fast, og modellen optimaliserer grønntidene i hvert enkelt scenario. Totaltrafikken 

inn mot Bankkrysset øker fra 1530 kjt/t i referanse til 2100 kjt/t i referanse P40 (disse tallene er ikke vist i 

tabellen, som viser sum begge retninger på vegene). Dette er en økning på 37 %. Vi ser videre at både 

Mesnadalsvegen (punkt 23), og Kirkegata syd for Bankkrysset (punkt 26) får over 1200 kjt/t i beregningen 

med 40 % økt trafikk. Fv. 213 Brufoss gate syd for Bankkrysset (punkt 25) har over 1200 kjt/t allerede i 

referansesituasjonen. 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse

P10

Referanse

P20

Referanse

P40

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1160 1290 1420 1660

Endring: - 11 % 22 % 43 %

24 Fv. 213 Brufoss gate nord for Bankkrysset Volum: 650 700 760 940

Endring: - 8 % 17 % 45 %

25 Fv. 213 Brufoss gate syd for Bankkrysset, nord for KirkegataVolum: 1250 1310 1420 1590

Endring: - 5 % 14 % 27 %

26 Fv. 213 Kirkegata syd for Bankkrysset Volum: 1070 1140 1220 1400

Endring: - 7 % 14 % 31 %

27 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankkrysset Volum: 430 450 490 430

Endring: - 5 % 14 % 0 %

28 Bankgata øst for Kirkegata Volum: 260 290 310 310

Endring: - 12 % 19 % 19 %

29 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankgata Volum: 460 500 530 410

Endring: - 9 % 15 % -11 %

30 Jernbanetorget Volum: 20 30 30 30

Endring: - 50 % 50 % 50 %
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Tabell 24 – Trafikkvolum over sentrumsringen, kjt/t 

Totalt sett øker trafikken over sentrumsringen med henholdsvis 10 %, 20 % og 42 %. Man kunne tro at noen 

valgte å kjøre utenom sentrum når trafikken øker med 40 %, men beregningen viser at det fortsatt er 

attraktivt å bruke sentrumsgatene. Økningen er imidlertid ikke jevnt fordelt på alle vegene. Den største 

relative økningen finner vi i Storgata over elven (punkt 33). Her er økningen beregnet til 75 %, men 

utgangspunktet er lavt, kun 80 kjt/t. Likevel er det en tendens til at dette er en rute som fungerer som 

«overløp» når det er mye trafikk. Denne samme gjelder for Spinnerivegen, som har en økning på 49 %. Av 

vegene i syd (punkt 36–38) ser vi størst økning i Storgata nord for Søndre gate, med en økning på 55 %. 

Minst økning er det i Kirkegata, med 26 %. Bortsett fra tidligere nevnte Mesnadalsvegen er det ingen veger 

som har mer enn 1200 kjt/t. 

 

 

Tabell 25 – Trafikkvolum på utvalgte veger nord for sentrum, kjt/t 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse

P10

Referanse

P20

Referanse

P40

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1160 1290 1420 1660

Endring: - 11 % 22 % 43 %

30 Jernbanetorget Volum: 20 30 30 30

Endring: - 50 % 50 % 50 %

31 Fv. 213 Brufoss gate over elven, syd for brubakken Volum: 750 810 880 1070

Endring: - 8 % 17 % 43 %

32 Kirkegata over elven, syd for Brubakken Volum: 380 430 450 510

Endring: - 13 % 18 % 34 %

33 Storgata over elven, syd for Brubakken Volum: 80 90 110 140

Endring: - 13 % 38 % 75 %

34 Spinnerivegen over elven Volum: 630 690 760 940

Endring: - 10 % 21 % 49 %

35 Bankgata øst for Emma Gjelens veg Volum: 360 390 430 520

Endring: - 8 % 19 % 44 %

54 Søndre sonetilknytning til sone 99411 sykehuset Volum: 120 140 150 170

Endring: - 17 % 25 % 42 %

36 Anders Sandvigs gate nord for Søndre gate Volum: 360 400 430 520

Endring: - 11 % 19 % 44 %

37 Storgata nord for Søndre gate Volum: 330 370 420 510

Endring: - 12 % 27 % 55 %

38 Kirkegata syd for Mathiesens gate Volum: 700 740 800 880

Endring: - 6 % 14 % 26 %

39 Mathiesens gate vest for Kirkegata Volum: 40 50 50 60

Endring: - 25 % 25 % 50 %

40 Langes gate Volum: 100 110 120 140

Endring: - 10 % 20 % 40 %

Sum sentrumsringen Volum: 5030 5540 6050 7150

Endring: - 10 % 20 % 42 %

Nr Vegnavn Referanse
Referanse

P10

Referanse

P20

Referanse

P40

41 Brufoss gate nord for Tomtegata Volum: 1040 1100 1160 1270

Endring: - 6 % 12 % 22 %

42 Tomtegata øst for Brufoss gate Volum: 420 450 500 600

Endring: - 7 % 19 % 43 %

43 Nordsetervegen vest for Spinnerivegen Volum: 680 780 850 1040

Endring: - 15 % 25 % 53 %

44 Nordsetervegen øst for Spinnerivegen Volum: 440 490 520 600

Endring: - 11 % 18 % 36 %



   

 
 

RAPPORT SIDE 89 AV 153  

 

P:\141\55609001 - CONTRAM Lillehammer\08 Rapporter\01 Rapporter\20180109 Trafikkberegninger Lillehammer.docx 
 

Vi ser den største prosentvise økningen på Nordsetervegen (+53 %) og i Tomtegata øst for Brufoss gate 

(+43 %). I Brufoss gate nord for Tomtegata er økningen på kun 22 %, men til gjengjeld har denne gaten mer 

enn 1200 kjt/t i beregningen av referanse P40.  

Industriområdet 

Figuren under viser trafikkvolumet på utvalgte veger i industriområdet. 

 

Figur 60 – Trafikkvolum i industriområdet, kjt/t 
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Tabell 26 – Trafikkvolum i industriområdet, kjt/t 

Vi ser at trafikkøkningen er størst på midtre opptrekksarm øst for Lagervegen (+ 64 %), mens Lagervegen 

omtrent ikke har økt trafikk. I stedet for å kjøre Lagervegen velger trafikantene heller å kjøre Fåberggata og 

midtre opptrekksarm. Også i Sigrid Undsets veg er økningen stor, på 59–60 %, avhengig av hvilken del av 

vegen vi ser på. 

Av de fire beregningene er det kun i referanse P40 at noen av vegene har over 1200 kjt/t. Dette gjelder i 

midtre opptrekksarm vest for Industrigata. Dette bør imidlertid ikke være problematisk, da midtre 

opptrekksarm har 3 felt. Vi ser i tillegg cirka 1200 kjt/t i fv. 312 Fåberggata syd for Industrigata (punkt 51), og 

syd for Even Langseths veg (punkt 52). 

Trafikkvolum ettermiddagsrush 
Som beskrevet tidligere er ikke presentasjonsformen for beregnete trafikkvolumer avklart. I dette kapitlet 

vises derfor kun figurene med nummerering av datapunkter i tillegg til tabellene med trafikkvolumer. 

Nordre snitt 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet i nordre snitt er vist i figuren under. 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse

P10

Referanse

P20

Referanse

P40

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 660 690 730 740

Endring: - 5 % 11 % 12 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 500 560 610 770

Endring: - 12 % 22 % 54 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 160 170 190 220

Endring: - 6 % 19 % 38 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 500 560 630 800

Endring: - 12 % 26 % 60 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 950 1040 1120 1300

Endring: - 9 % 18 % 37 %

45 Midtre opptrekksarm ØST for Lagervegen Volum: 470 530 590 770

Endring: - 13 % 26 % 64 %

46 Lagervegen syd for mindre opptrekksarm Volum: 490 510 540 540

Endring: - 4 % 10 % 10 %

47 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen nord for Sigrid Undsets vegVolum: 720 800 880 1060

Endring: - 11 % 22 % 47 %

48 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen syd for Sigrid Undsets vegVolum: 520 560 610 700

Endring: - 8 % 17 % 35 %

49 Sigrid Undsets veg øst for Gudbrandsdalsvegen Volum: 410 460 520 650

Endring: - 12 % 27 % 59 %

50 Fv. 312 Fåberggata nord for midtre opptrekksarm Volum: 340 350 370 410

Endring: - 3 % 9 % 21 %

51 Fv. 312 Fåberggata syd for Industrigata Volum: 990 1050 1100 1200

Endring: - 6 % 11 % 21 %

52 Fv. 312 Fåberggata syd for Even Langseths veg Volum: 1020 1070 1110 1200

Endring: - 5 % 9 % 18 %

53 Industrigata vest for Fåberggata Volum: 710 750 790 870

Endring: - 6 % 11 % 23 %
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Figur 61 – Nordre snitt 

 

Tabell 27 – Trafikkvolum i nordre snitt i ettermiddagsrushet, kjt/t 

Vi ser at totaltrafikken over nordre snitt øker med 13 %, 30 % og 63 % i beregningene. Økningen er større 

enn de forventete 10 %, 20 % og 40 % fordi mange biler passerer snittet flere ganger. Som tidligere vist er 

det høye belastningsgrader i Fåberggata nord for sentrum i referanse P40. Dette fører til at modellen 

beregner at raskeste rute for noen (cirka 40 kjt/t) vil være å ta av fra Fåberggata, kjøre Industrigata og så 

Moavegen, i stedet for å bare holde seg på Fåberggata. Dette gir tre i stedet for én passering av nordre snitt, 

som illustrert under. 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse 

P10

Referanse 

P20

Referanse 

P40

1 E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 1980 2180 2370 2970

Endring: 10 % 20 % 50 %

2 Moavegen nord for Pynten Volum: 270 320 480 710

Endring: 19 % 78 % 163 %

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 850 920 1000 890

Endring: 8 % 18 % 5 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 600 680 790 1130

Endring: 13 % 32 % 88 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 220 280 420 640

Endring: 27 % 91 % 191 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 780 900 1070 1380

Endring: 15 % 37 % 77 %

7 Nordsetervegen nord for Gamle Kringsjåvegen Volum: 460 530 590 700

Endring: 15 % 28 % 52 %

Sum nordre snitt Volum: 5160 5810 6720 8420

Endring: 13 % 30 % 63 %
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Figur 62 – Omkjøring gir tre passeringer av nordre snitt i stedet for ett 

Vi ser for øvrig at Sigrid Undsets veg og også Nordsetervegen fremstår som mer attraktive når trafikken 

øker. I beregningen av referanse P40 er det beregnet henholdsvis 77 % og 52 % mer trafikk enn i 

referansesituasjonen på disse vegene. I beregningen P40 er faktisk trafikken på hele 1380 kjt/t i Sigrid 

Undsets veg, altså en god del høyere enn de anbefalte 1200 kjt/t. 

Søndre snitt 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet i søndre snitt er vist under. 

 

Figur 63 – Søndre snitt 
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Tabell 28 – Trafikkvolum i søndre snitt i ettermiddagsrushet, kjt/t 

Totaltrafikken over søndre snitt øker med kun 37 % i beregningen av referanse P40 i største time i 

ettermiddagsrushet. Vi har tidligere sett at det er dårlig trafikkavvikling i denne beregningen, og økningen på 

37 % tyder på at det ikke er kapasitet til å avvikle 40 % mer trafikk over søndre snitt – noen av bilene «står 

fast». Det er likevel ingen av vegene, unntatt E6 som har mer enn 1200 kjt/t. Vi ser at Maihaugvegen 

fremstår som en attraktiv omkjøringsveg, med en økning på 124 %. 

E6 og opptrekksarmene 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet på E6 og opptrekksarmene er vist under. 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse 

P10

Referanse 

P20

Referanse 

P40

8 E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 2180 2390 2600 2980

Endring: - 10 % 19 % 37 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0 0

Endring: - - - -

10 Dampsagvegen syd for Thorstadvegen/BryggevegenVolum: 50 50 60 60

Endring: - 0 % 20 % 20 %

11 Weidemanns gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 100 120 130 160

Endring: - 20 % 30 % 60 %

12 Tvethes gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 0 0 0 0

Endring: - - - -

13 Kirkegata syd for Carl Lumholtz gate Volum: 510 580 640 610

Endring: - 14 % 25 % 20 %

14 Storgata syd for Søndre gate Volum: 670 680 700 740

Endring: - 1 % 4 % 10 %

15 Anders Sandvigs gate syd for Søndre gate Volum: 480 540 580 620

Endring: - 13 % 21 % 29 %

16 Maihaugvegen Volum: 340 400 460 760

Endring: - 18 % 35 % 124 %

Sum søndre snitt Volum: 4330 4760 5170 5930

Endring: - 10 % 19 % 37 %
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Figur 64 – E6 og opptrekksarmene 
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Tabell 29 – Trafikkvolum E6 og opptrekksarmene, kjt/t 

Av tabellen ser vi at trafikken på opptrekksarmene øker med 51 % i beregningen av referanse P40. På 

nordre opptrekksarm skyldes dette at E6 benyttes som en omkjøringsveg nordover. Mens trafikken i 

referansesituasjonen kjører nordover i Fåberggata, er det i beregningen P40 noen som kjører nordover E6 

via nordre opptrekksarm isteden. 

Fåberggata tar mye av trafikkveksten som kjører vestover på Gausdalsvegen over Lågen, like nordvest for 

nordre opptrekksarm. I referansesituasjonen kommer 500 av 700 kjt fra E6 mens 180 kommer fra 

Fåberggata via nordre opptrekksarm. I beregningen av P40 er 560 av 960 som kommer fra E6. 380 kommer 

fra Fåberggata (+111 %). 

Også på midtre opptrekksarm øker trafikken med mer enn 40 %. Når vi ser på de to retningene hver for seg 

(ikke vist i tabell) viser det seg at det er mot E6 trafikken øker mest. Økningen er på 67 %. Økningen skyldes 

trafikk som skal sydover på E6. Av trafikken som kjører vestover på midtre opptrekksarm og så fortsetter 

sydover på E6, er det i referanseberegningen så godt som ingen som kommer fra Sigrid Undsets veg og 

Storgata. I beregningen av referanse P40 utgjør disse to strømmene alene over 200 kjt/t.  

Sentrum 

Beregnet trafikk på veger og gater i sentrum er vist under. 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse 

P10

Referanse 

P20

Referanse 

P40

17 E6 syd for Vingnesbrua Volum: 1640 1810 1950 2290

Endring: - 10 % 19 % 40 %

8 E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 2180 2390 2600 2980

Endring: - 10 % 19 % 37 %

1 E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 1980 2180 2370 2970

Endring: - 10 % 20 % 50 %

18 E6 syd for nordre opptrekksarm Volum: 1920 2070 2210 2550

Endring: - 8 % 15 % 33 %

19 E6 nord for nordre opptrekksarm Volum: 1160 1280 1390 1640

Endring: - 10 % 20 % 41 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0 0

Endring: - - - -

20 Søndre opptrekksarm vest for Strandtorget Volum: 1860 2060 2240 2630

Endring: - 11 % 20 % 41 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 890 990 1070 1350

Endring: - 11 % 20 % 52 %

22 Nordre opptrekksarm vest for Industriområde Volum: 390 470 550 750

Endring: - 21 % 41 % 92 %

Sum opptrekksarmene Volum: 3140 3520 3860 4730

Endring: - 12 % 23 % 51 %
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Figur 65 – Sentrum 

 

Tabell 30 – Trafikkvolum ved Bankkrysset i ettermiddagsrushet, kjt/t 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse 

P10

Referanse 

P20

Referanse 

P40

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1730 1860 1980 2160

Endring: - 8 % 14 % 25 %

24 Fv. 213 Brufoss gate nord for Bankkrysset Volum: 1030 1070 1110 1200

Endring: - 4 % 8 % 17 %

25 Fv. 213 Brufoss gate syd for Bankkrysset, nord for KirkegataVolum: 1330 1460 1540 1680

Endring: - 10 % 16 % 26 %

26 Fv. 213 Kirkegata syd for Bankkrysset Volum: 1050 1200 1310 1410

Endring: - 14 % 25 % 34 %

27 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankkrysset Volum: 410 420 420 390

Endring: - 2 % 2 % -5 %

28 Bankgata øst for Kirkegata Volum: 480 470 470 370

Endring: - -2 % -2 % -23 %

29 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankgata Volum: 640 620 600 420

Endring: - -3 % -6 % -34 %

30 Jernbanetorget Volum: 60 60 70 80

Endring: - 0 % 17 % 33 %
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Økningen rundt Bankkrysset er mindre enn de 40 % man i utgangspunktet kunne forventet. I retning inn mot 

krysset (tallene er ikke vist i tabellen, som viser sum begge retninger på vegene) er det beregnet 2050 kjt/t i 

referansesituasjonen. I referanse P40 er det beregnet 2530 kjt/t, noe som tilsvarer en økning på 23 %. Dette 

er ikke overraskende, da krysset nærmer seg kapasitetsgrensen allerede i dagens situasjon. 

 

 

Tabell 31 – Trafikkvolum over sentrumsringen 

Også over sentrumsringen er trafikkøkningen totalt sett på mindre enn 40 %, nærmere bestemt 32 %. Den 

lavere økningen skyldes at det er høy trafikkbelastning på vegnettet i området, og trafikantene forsøker å 

unngå å kjøre der hvis de kan. Vi så for eksempel en økning på 124 % på Maihaugvegen, som fungerer som 

omkjøringsveg for trafikk som skal gjennom sentrumsringen. I referansesituasjonen er det kun 12 biler som 

svinger inn i Maihaugvegen fra Anders Sandvigs gate, som kjører rundt byen helt opp til Fåberggata nord for 

midtre opptrekksarm. I beregningen av referanse P40 er dette tallet økt til 75 kjt/t. 

I tillegg til at omkjøringstrafikken øker, viser det seg også at noe av den økte etterspørselen faktisk ikke kan 

bli avviklet i største time, som tidligere nevnt under vurderingene av søndre snitt. Det er altså ikke bare 

rushperiodens trafikkintensitet som øker, varigheten øker også. 

Beregningene viser at Spinnerivegen over Mesna (punkt 34) får mer enn de anbefalte 1200 kjt/t i 

beregningen av referanse P40. I tillegg har Mesnadalsvegen ved Bankkrysset (punkt 23) og fv. 213 Brufoss 

gate over elven (punkt 31) over 1200 kjt/t i beregningen av referanse P40, men disse vegene har over 1200 

kjt/t allerede i referansesituasjon. 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse 

P10

Referanse 

P20

Referanse 

P40

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1730 1860 1980 2160

Endring: - 8 % 14 % 25 %

30 Jernbanetorget Volum: 60 60 70 80

Endring: - 0 % 17 % 33 %

31 Fv. 213 Brufoss gate over elven, syd for brubakken Volum: 1240 1320 1420 1550

Endring: - 6 % 15 % 25 %

32 Kirkegata over elven, syd for Brubakken Volum: 590 630 640 710

Endring: - 7 % 8 % 20 %

33 Storgata over elven, syd for Brubakken Volum: 330 390 480 700

Endring: - 18 % 45 % 112 %

34 Spinnerivegen over elven Volum: 980 1040 1120 1220

Endring: - 6 % 14 % 24 %

35 Bankgata øst for Emma Gjelens veg Volum: 460 530 580 850

Endring: - 15 % 26 % 85 %

54 Søndre sonetilknytning til sone 99411 sykehuset Volum: 130 140 150 200

Endring: - 8 % 15 % 54 %

36 Anders Sandvigs gate nord for Søndre gate Volum: 540 590 620 690

Endring: - 9 % 15 % 28 %

37 Storgata nord for Søndre gate Volum: 510 530 540 550

Endring: - 4 % 6 % 8 %

38 Kirkegata syd for Mathiesens gate Volum: 530 610 660 640

Endring: - 15 % 25 % 21 %

39 Mathiesens gate vest for Kirkegata Volum: 70 100 120 170

Endring: - 43 % 71 % 143 %

40 Langes gate Volum: 180 180 180 190

Endring: - 0 % 0 % 6 %

Sum sentrumsringen Volum: 7350 7980 8560 9710

Endring: - 9 % 16 % 32 %
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Tabell 32 – Trafikkvolum på utvalgte veger nord for sentrum, kjt/t 

Nord for sentrum ser vi at Nordsetervegen vest for Spinnerivegen (punkt 43) får mer enn 1200 kjt/t. Det er 

trafikken mot vest som øker mest, fra 570 kjt/t til 990 kjt/t (+73 %). 

 

Industriområdet 

Trafikkvolum i industriområdet er vist under. 

Nr Vegnavn Referanse
Referanse 

P10

Referanse 

P20

Referanse 

P40

41 Brufoss gate nord for Tomtegata Volum: 1330 1370 1360 1470

Endring: - 3 % 2 % 11 %

42 Tomtegata øst for Brufoss gate Volum: 620 640 620 700

Endring: - 3 % 0 % 13 %

43 Nordsetervegen vest for Spinnerivegen Volum: 910 1030 1030 1380

Endring: - 13 % 13 % 52 %

44 Nordsetervegen øst for Spinnerivegen Volum: 480 520 580 630

Endring: - 8 % 21 % 31 %
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Figur 66 – Industriområdet 



   

 
 

RAPPORT SIDE 100 AV 153  

 

P:\141\55609001 - CONTRAM Lillehammer\08 Rapporter\01 Rapporter\20180109 Trafikkberegninger Lillehammer.docx 
 

 

Tabell 33 – Trafikkvolum i industriområdet, kjt/t 

Beregningene viser mye trafikk i industriområdet, og mye av Fåberggata ligger over eller i nærheten av de 

anbefalte 1200 kjt/t. Den største prosentmessige økningen ser vi på midtre opptrekksarm øst for 

Lagervegen. Her øker trafikken med 213 %. Det er særlig trafikk mot vest (mot E6) som øker. Noe av 

økningen skyldes at E6 fungerer som omkjøringsveg, altså et alternativ til Fåberggata, i P40. I referansen er 

det 17 kjt/t som kjører vestover på midtre opptrekksarm, som også kjører østover på søndre opptrekksarm. I 

beregningen av referanse P40 har tallet steget til 129. Vi ser samtidig at trafikken i Lagervegen er redusert. 

Dette henger sammen med at den økte trafikken på midtre opptrekksarm, gjør det vanskelig å komme utpå 

midtre opptrekksarm fra Lagervegen. 

  

Nr Vegnavn Referanse
Referanse 

P10

Referanse 

P20

Referanse 

P40

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 850 920 1000 890

Endring: - 8 % 18 % 5 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 600 680 790 1130

Endring: - 13 % 32 % 88 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 220 280 420 640

Endring: - 27 % 91 % 191 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 780 900 1070 1380

Endring: - 15 % 37 % 77 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 890 990 1070 1350

Endring: - 11 % 20 % 52 %

45 Midtre opptrekksarm ØST for Lagervegen Volum: 320 380 500 1000

Endring: - 19 % 56 % 213 %

46 Lagervegen syd for mindre opptrekksarm Volum: 590 620 600 520

Endring: - 5 % 2 % -12 %

47 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen nord for Sigrid Undsets vegVolum: 950 1090 1230 1460

Endring: - 15 % 29 % 54 %

48 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen syd for Sigrid Undsets vegVolum: 700 800 910 1260

Endring: - 14 % 30 % 80 %

49 Sigrid Undsets veg øst for Gudbrandsdalsvegen Volum: 550 620 690 660

Endring: - 13 % 25 % 20 %

50 Fv. 312 Fåberggata nord for midtre opptrekksarm Volum: 570 660 690 850

Endring: - 16 % 21 % 49 %

51 Fv. 312 Fåberggata syd for Industrigata Volum: 1340 1430 1410 1420

Endring: - 7 % 5 % 6 %

52 Fv. 312 Fåberggata syd for Even Langseths veg Volum: 1370 1480 1540 1630

Endring: - 8 % 12 % 19 %

53 Industrigata vest for Fåberggata Volum: 1060 1120 1090 1130

Endring: - 6 % 3 % 7 %
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Vedlegg 2 Resultater beregninger med ny E6 

Beregningsresultatene i dette kapitlet er presentert i to «bolker». I den ene bolken er det trafikkmatrisen i 

referansesituasjonen som er lagt til grunn, i den andre bolken er det trafikkmatrisen for referansesituasjon 

P20, altså med 20 % trafikkøkning som er lagt til grunn. 

Totaltrafikk 
Beregnet totaltrafikk i modellen er vist i tabell 2. 

 

Tabell 34 – Beregnet totaltrafikk i modellen 

Vi ser at begge alternativene med ny E6 får noe kortere utkjørt distanse og kjøretid enn 

referansesituasjonen. I prosent er endringen størst når vi ser på reisetid, noe som ikke er rart da ny veg gir 

høyere hastighet. 

Belastningsgrader morgenrush 
Beregnete belastningsgrader i morgenrushet i situasjonen med ny E6 i henholdsvis østre og vestre trasé er 

vist nedenfor. 

Referanse E6 vest E6 øst

Utkjørt distanse [kjøretøykilometer] 187 500 187 200 187 100

- -300 -400

- 0 % 0 %

Samlet reisetid [kjøretøytimer] 4 470 4 350 4 360

- -120 -110

- -3 % -2 %

Endring fra referansealternativet

Endring fra referansealternativet
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Figur 67 – Beregnete belastningsgrader E6 øst, morgenrush 
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Figur 68 – Beregnete belastningsgrader E6 vest, morgenrush 

Beregningene av begge alternativene viser i praksis samme situasjon som i referansealternativet. Det er kun 

ubetydelige forskjeller på alternativene når det gjelder trafikkavvikling i morgenrushet. Det er heller ikke 

funnet tegn til avviklingsproblemer i de nye kryssene på ny E6 i noen av de to alternativene. 

Belastningsgrader ettermiddagsrush 
Beregnete belastningsgrader i ettermiddagsrushet i situasjonen med ny E6 i henholdsvis østre og vestre 

trasé er vist nedenfor 
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Figur 69 – Beregnete belastningsgrader E6 øst, ettermiddagsrush 
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Figur 70 – Beregnete belastningsgrader E6 vest, ettermiddagsrush 

Beregningene av begge alternativene viser i praksis samme situasjon som i referansealternativet. Det er kun 

ubetydelige forskjeller på alternativene når det gjelder trafikkavvikling i ettermiddagsrushet. Det er heller ikke 

funnet tegn til avviklingsproblemer i de nye kryssene på ny E6 i noen av de to alternativene. 

Trafikkvolum morgenrush 
Nordre snitt 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet i nordre snitt er vist i nedenfor. 
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Figur 71 – Nordre snitt 

 

Tabell 35 – Trafikkvolum i nordre snitt i morgenrushet 

I det vestre alternativet overføres omtrent halvparten av E6-trafikken til ny E6. For øvrig har ingen av 

alternativene med ny E6 noe å si for hvordan trafikken fordeler seg på vegene over det nordre snittet. 

 

Søndre snitt 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet i søndre snitt er vist nedenfor 

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

N2 Ny E6 vest mellom Vingnes og Stor-Hove Volum: 0 0 670

Endring: - -

1 Eksisterende E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 1310 1360 650

Endring: 4 % -50 %

2 Moavegen nord for Pynten Volum: 120 120 120

Endring: 0 % 0 %

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 660 660 650

Endring: 0 % -2 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 500 490 500

Endring: -2 % 0 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 160 160 160

Endring: 0 % 0 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 500 490 510

Endring: -2 % 2 %

7 Nordsetervegen nord for Gamle Kringsjåvegen Volum: 390 400 390

Endring: 3 % 0 %

Sum nordre snitt Volum: 3640 3680 3650

Endring: 1 % 0 %
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Figur 72 – Søndre snitt 

 

Tabell 36 – Trafikkvolum i søndre snitt i morgenrushet 

Vi ser at trafikken på eksisterende E6-bro over Mjøsa reduseres med 78 % i østre alternativ og 43 % i vestre 

alternativ. Trafikken overføres til ny E6. På de andre vegene langs søndre snitt er det ingen forskjell mellom 

referansesituasjonen og beregningen av ny E6. 

E6 og opptrekksarmene 

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

N1 Ny E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 0 1200 670

Endring: - -

8 Eksisterende E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 1520 330 860

Endring: -78 % -43 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0

Endring: - -

10 Dampsagvegen syd for Thorstadvegen/BryggevegenVolum: 40 40 40

Endring: 0 % 0 %

11 Weidemanns gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 140 140 140

Endring: 0 % 0 %

12 Tvethes gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 10 10 10

Endring: 0 % 0 %

13 Kirkegata syd for Carl Lumholtz gate Volum: 550 560 560

Endring: 2 % 2 %

14 Storgata syd for Søndre gate Volum: 390 390 390

Endring: 0 % 0 %

15 Anders Sandvigs gate syd for Søndre gate Volum: 390 390 390

Endring: 0 % 0 %

16 Maihaugvegen Volum: 280 280 280

Endring: 0 % 0 %

Sum søndre snitt Volum: 3320 3340 3340

Endring: - 1 % 1 %
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Trafikkvolum i ettermiddagsrushet på E6 og opptrekksarmene er vist nedenfor. 

 

Figur 73 – E6 og opptrekksarmene 
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Tabell 37 – Trafikkvolum E6 og opptrekksarmene i morgenrushet 

Vi ser at trafikken på opptrekksarmene øker noe i beregningen av E6 øst. En nærmere sjekk av resultatene 

(ikke vist i tabell) viser at E6 i noe større grad brukes som omkjøringsveg i E6 øst enn i referansesituasjonen. 

Eksempelvis er det 6 kjøretøy som kjører vestover i nordre opptrekksarm, som så kjører østover på søndre 

opptrekksarm i E6 øst. I referansesituasjonen er det 1 kjøretøy. Likeledes er det cirka 10 kjt/t flere biler fra 

Gausdalsvegen i nordvest som velger å bruke søndre opptrekksarm i E6 øst. 

For øvrig kan det nevnes at den nye forbindelsen mellom midtre og nordre opptrekksarm kun brukes av 32 

kjt/t. Totalt sett er likevel forskjellen mellom beregningene små, sett bort fra E6-trafikken.  

Sentrum 

Beregnet trafikk på veger og gater i sentrum er vist nedenfor 

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

N1 Ny E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 0 1200 670

Endring: - -

17 Eksisterende E6 syd for Vingnesbrua Volum: 1260 70 600

Endring: - -94 % -52 %

8 Eksisterende E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 1520 330 860

Endring: - -78 % -43 %

1 Eksisterende E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 1310 1360 650

Endring: - 4 % -50 %

18 Eksisterende E6 syd for nordre opptrekksarm Volum: 1620 1620 980

Endring: - 0 % -40 %

19 E6 nord for nordre opptrekksarm Volum: 980 980 980

Endring: - 0 % 0 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0

Endring: - - -

20 Søndre opptrekksarm vest for Strandtorget Volum: 990 1020 990

Endring: - 3 % 0 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 950 950 950

Endring: - 0 % 0 %

22 Nordre opptrekksarm vest for Industriområde Volum: 350 370 360

Endring: - 6 % 3 %

Sum opptrekksarmene Volum: 2290 2340 2300

Endring: - 2 % 0 %
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Figur 74 – Sentrum 
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Tabell 38 – Trafikkvolum ved Bankkrysset i morgenrushet 

Det er lite forskjell på trafikken i Bankkrysset i de tre beregningene. Det er en tendens til at trafikken går noe 

ned fra nord (Brufoss gate, punkt 24) og opp i vest (Mesnadalsvegen, punkt 23) i E6 øst. Dette kan forklares 

med at E6 i noe større grad brukes som omkjøring i E6 øst. Totalt sett er likevel forskjellene små. 

 

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1160 1180 1160

Endring: - 2 % 0 %

24 Fv. 213 Brufoss gate nord for Bankkrysset Volum: 650 620 640

Endring: - -5 % -2 %

25 Fv. 213 Brufoss gate syd for Bankkrysset, nord for KirkegataVolum: 1250 1280 1250

Endring: - 2 % 0 %

26 Fv. 213 Kirkegata syd for Bankkrysset Volum: 1070 1080 1080

Endring: - 1 % 1 %

27 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankkrysset Volum: 430 450 420

Endring: - 5 % -2 %

28 Bankgata øst for Kirkegata Volum: 260 270 260

Endring: - 4 % 0 %

29 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankgata Volum: 460 480 460

Endring: - 4 % 0 %

30 Jernbanetorget Volum: 20 20 20

Endring: - 0 % 0 %
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Tabell 39 – Trafikkvolum over sentrumsringen i morgenrushet 

Totalt sett er det omtrent ingen endring i trafikken over sentrumsringen. Vi ser imidlertid en reduksjon på 50 

kjt/t på Brufoss gate over elven (punkt 31). I referansealternativet er det 15 kjøretøy fra midtre opptrekksarm 

som kjører sydover i Brufoss gate. I E6 øst er det ingen som kjører på denne måten.  

 

Tabell 40 – Trafikkvolum på utvalgte veger nord for sentrum i morgenrushet 

På disse vegene er det kun små forskjeller mellom beregningene. 

 

Industriområdet 

Trafikkvolum i industriområdet er vist nedenfor 

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1160 1180 1160

Endring: - 2 % 0 %

30 Jernbanetorget Volum: 20 20 20

Endring: - 0 % 0 %

31 Fv. 213 Brufoss gate over elven, syd for Brubakken Volum: 750 700 740

Endring: - -7 % -1 %

32 Kirkegata over elven, syd for Brubakken Volum: 380 380 390

Endring: - 0 % 3 %

33 Storgata over elven, syd for Brubakken Volum: 80 80 80

Endring: - 0 % 0 %

34 Spinnerivegen over elven Volum: 630 640 630

Endring: - 2 % 0 %

35 Bankgata øst for Emma Gjelens veg Volum: 360 360 360

Endring: - 0 % 0 %

54 Søndre sonetilknytning til sone 99411 sykehuset Volum: 120 120 120

Endring: - 0 % 0 %

36 Anders Sandvigs gate nord for Søndre gate Volum: 360 360 360

Endring: - 0 % 0 %

37 Storgata nord for Søndre gate Volum: 330 330 330

Endring: - 0 % 0 %

38 Kirkegata syd for Mathiesens gate Volum: 700 700 690

Endring: - 0 % -1 %

39 Mathiesens gate vest for Kirkegata Volum: 40 40 40

Endring: - 0 % 0 %

40 Langes gate Volum: 100 100 100

Endring: - 0 % 0 %

Sum sentrumsringen Volum: 5030 5010 5020

Endring: - 0 % 0 %

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

41 Brufoss gate nord for Tomtegata Volum: 1040 1030 1040

Endring: - -1 % 0 %

42 Tomtegata øst for Brufoss gate Volum: 420 420 420

Endring: - 0 % 0 %

43 Nordsetervegen vest for Spinnerivegen Volum: 680 660 680

Endring: - -3 % 0 %

44 Nordsetervegen øst for Spinnerivegen Volum: 440 430 440

Endring: - -2 % 0 %
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Figur 75 – Industriområdet 
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Tabell 41 – Trafikkvolum i industriområdet i morgenrushet 

Det er små forskjeller mellom beregningene. Den prosentmessig største forandringen ser vi på fv. 312 

Fåberggata nord for midtre opptrekksarm (punkt 50). Her reduseres trafikken med 9 % i beregningen med ny 

E6 i østre trasé. I absolutte tall er likevel endringen på under 15 kjt/t i hver retning. Det er i praksis liten 

forskjell mellom beregningene i industriområdet.  

 

Trafikkvolum ettermiddagsrush 

Nordre snitt 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet i nordre snitt er vist nedenfor. 

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 660 660 650

Endring: - 0 % -2 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 500 490 500

Endring: - -2 % 0 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 160 160 160

Endring: - 0 % 0 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 500 490 510

Endring: - -2 % 2 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 950 950 950

Endring: - 0 % 0 %

45 Midtre opptrekksarm ØST for Lagervegen Volum: 470 460 460

Endring: - -2 % -2 %

46 Lagervegen syd for mindre opptrekksarm Volum: 490 500 490

Endring: - 2 % 0 %

47 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen nord for Sigrid Undsets vegVolum: 720 690 730

Endring: - -4 % 1 %

48 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen syd for Sigrid Undsets vegVolum: 520 490 490

Endring: - -6 % -6 %

49 Sigrid Undsets veg øst for Gudbrandsdalsvegen Volum: 410 400 420

Endring: - -2 % 2 %

50 Fv. 312 Fåberggata nord for midtre opptrekksarm Volum: 340 310 350

Endring: - -9 % 3 %

51 Fv. 312 Fåberggata syd for Industrigata Volum: 990 990 990

Endring: - 0 % 0 %

52 Fv. 312 Fåberggata syd for Even Langseths veg Volum: 1020 1010 1010

Endring: - -1 % -1 %

53 Industrigata vest for Fåberggata Volum: 710 700 700

Endring: - -1 % -1 %
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Figur 76 – Nordre snitt 

 

Tabell 42 – Trafikkvolum i nordre snitt i ettermiddagsrushet 

I det vestre alternativet overføres cirka 40 % av E6-trafikken til ny E6. For øvrig er det liten forskjell mellom 

beregningene. 

 

Søndre snitt 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet i søndre snitt er vist nedenfor. 

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

N2 Ny E6 vest mellom Vingnes og Stor-Hove Volum: 0 0 840

Endring: - -

1 Eksisterende E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 1980 2050 1160

Endring: 4 % -41 %

2 Moavegen nord for Pynten Volum: 270 270 270

Endring: 0 % 0 %

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 850 870 850

Endring: 2 % 0 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 600 600 610

Endring: 0 % 2 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 220 220 220

Endring: 0 % 0 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 780 760 760

Endring: -3 % -3 %

7 Nordsetervegen nord for Gamle Kringsjåvegen Volum: 460 460 450

Endring: 0 % -2 %

Sum nordre snitt Volum: 5160 5230 5160

Endring: 1 % 0 %
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Figur 77 – Søndre snitt 

 

Tabell 43 – Trafikkvolum i søndre snitt i ettermiddagsrushet 

Vi ser at trafikken på eksisterende E6-bro over Mjøsa reduseres med 72 % i østre alternativ og 39 % i vestre 

alternativ. Trafikken overføres til ny E6. På de andre vegene langs søndre snitt er det ingen forskjell mellom 

referansesituasjonen og beregningen av ny E6. Økningen på 10 % i Weidemanns gate skyldes at 

trafikktallene er avrundet til nærmeste hele 10, den eksakte beregnete forskjellen er på 2 kjt/t. 

E6 og opptrekksarmene 

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

N1 Ny E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 0 1560 840

Endring: - -

8 Eksisterende E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 2180 620 1340

Endring: -72 % -39 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0

Endring: - -

10 Dampsagvegen syd for Thorstadvegen/BryggevegenVolum: 50 50 50

Endring: 0 % 0 %

11 Weidemanns gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 100 110 110

Endring: 10 % 10 %

12 Tvethes gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 0 0 0

Endring: - -

13 Kirkegata syd for Carl Lumholtz gate Volum: 510 520 510

Endring: 2 % 0 %

14 Storgata syd for Søndre gate Volum: 670 660 660

Endring: -1 % -1 %

15 Anders Sandvigs gate syd for Søndre gate Volum: 480 480 480

Endring: 0 % 0 %

16 Maihaugvegen Volum: 340 340 350

Endring: 0 % 3 %

Sum søndre snitt Volum: 4330 4340 4340

Endring: - 0 % 0 %
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Trafikkvolum i ettermiddagsrushet på E6 og opptrekksarmene er vist i nedenfor. 

 

Figur 78 – E6 og opptrekksarmene 
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Tabell 44 – Trafikkvolum E6 og opptrekksarmene i ettermiddagsrushet 

Vi ser at trafikken på opptrekksarmene øker noe i beregningene med ny E6, spesielt E6 øst. En nærmere 

sjekk av resultatene (ikke vist i tabell) viser samme tendens som i morgenrushet – E6 brukes noe mer som 

omkjøringsveg i E6 øst enn i referansesituasjonen. Vestover på midtre opptrekksarm øker trafikken med 

cirka 50 kjt/t. Dette skyldes blant annet at antall biler som kjører vestover på midtre opptrekksarm og så 

østover på søndre opptrekksarm, øker fra 27 i referansesituasjonen til 55 i E6 øst.  

Den nye forbindelsen mellom midtre og nordre opptrekksarm brukes kun av 25 kjt/t. Totalt sett er likevel 

forskjellen mellom beregningene små, sett bort fra E6-trafikken.  

Sentrum 

Beregnet trafikk på veger og gater i sentrum er vist i nedenfor 

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

N1 Ny E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 0 1560 840

Endring: - -

17 Eksisterende E6 syd for Vingnesbrua Volum: 1640 80 800

Endring: - -95 % -51 %

8 Eksisterende E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 2180 620 1340

Endring: - -72 % -39 %

1 Eksisterende E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 1980 2050 1160

Endring: - 4 % -41 %

18 Eksisterende E6 syd for nordre opptrekksarm Volum: 1920 1950 1160

Endring: - 2 % -40 %

19 E6 nord for nordre opptrekksarm Volum: 1160 1160 1160

Endring: - 0 % 0 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0

Endring: - - -

20 Søndre opptrekksarm vest for Strandtorget Volum: 1860 1900 1900

Endring: - 2 % 2 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 890 930 890

Endring: - 4 % 0 %

22 Nordre opptrekksarm vest for Industriområde Volum: 390 400 400

Endring: - 3 % 3 %

Sum opptrekksarmene Volum: 3140 3230 3190

Endring: - 3 % 2 %
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Figur 79 – Sentrum 
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Tabell 45 – Trafikkvolum ved Bankkrysset i ettermiddagsrushet 

Det er lite forskjell på trafikken i Bankkrysset i de tre beregningene. Det er en tendens til at trafikken går noe 

ned fra nord (Brufoss gate, punkt 24) og opp i vest (Mesnadalsvegen, punkt 23) i E6 øst. Dette kan forklares 

med at E6 i noe større grad brukes som omkjøring i E6 øst. Totalt sett er likevel forskjellene små. 

 

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1730 1760 1750

Endring: - 2 % 1 %

24 Fv. 213 Brufoss gate nord for Bankkrysset Volum: 1030 1010 1020

Endring: - -2 % -1 %

25 Fv. 213 Brufoss gate syd for Bankkrysset, nord for KirkegataVolum: 1330 1340 1340

Endring: - 1 % 1 %

26 Fv. 213 Kirkegata syd for Bankkrysset Volum: 1050 1060 1060

Endring: - 1 % 1 %

27 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankkrysset Volum: 410 410 410

Endring: - 0 % 0 %

28 Bankgata øst for Kirkegata Volum: 480 470 470

Endring: - -2 % -2 %

29 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankgata Volum: 640 640 640

Endring: - 0 % 0 %

30 Jernbanetorget Volum: 60 60 60

Endring: - 0 % 0 %
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Tabell 46 – Trafikkvolum over sentrumsringen i ettermiddagsrushet 

Totalt sett er det omtrent ingen endring i trafikken over sentrumsringen, og det er heller ingen store forskjeller 

på hver enkelt veg.  

 

Tabell 47 – Trafikkvolum på utvalgte veger nord for sentrum i ettermiddagsrushet 

På disse vegene er det kun små forskjeller mellom beregningene. 

 

Industriområdet 

Trafikkvolum i industriområdet er vist i nedenfor. 

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1730 1760 1750

Endring: - 2 % 1 %

30 Jernbanetorget Volum: 60 60 60

Endring: - 0 % 0 %

31 Fv. 213 Brufoss gate over elven, syd for Brubakken Volum: 1240 1230 1230

Endring: - -1 % -1 %

32 Kirkegata over elven, syd for Brubakken Volum: 590 600 590

Endring: - 2 % 0 %

33 Storgata over elven, syd for Brubakken Volum: 330 320 320

Endring: - -3 % -3 %

34 Spinnerivegen over elven Volum: 980 960 990

Endring: - -2 % 1 %

35 Bankgata øst for Emma Gjelens veg Volum: 460 440 450

Endring: - -4 % -2 %

54 Søndre sonetilknytning til sone 99411 sykehuset Volum: 130 130 130

Endring: - 0 % 0 %

36 Anders Sandvigs gate nord for Søndre gate Volum: 540 530 540

Endring: - -2 % 0 %

37 Storgata nord for Søndre gate Volum: 510 510 510

Endring: - 0 % 0 %

38 Kirkegata syd for Mathiesens gate Volum: 530 540 530

Endring: - 2 % 0 %

39 Mathiesens gate vest for Kirkegata Volum: 70 80 70

Endring: - 14 % 0 %

40 Langes gate Volum: 180 180 180

Endring: - 0 % 0 %

Sum sentrumsringen Volum: 7350 7340 7350

Endring: - 0 % 0 %

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

41 Brufoss gate nord for Tomtegata Volum: 1330 1320 1320

Endring: - -1 % -1 %

42 Tomtegata øst for Brufoss gate Volum: 620 630 620

Endring: - 2 % 0 %

43 Nordsetervegen vest for Spinnerivegen Volum: 910 900 920

Endring: - -1 % 1 %

44 Nordsetervegen øst for Spinnerivegen Volum: 480 470 470

Endring: - -2 % -2 %
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Figur 80 – Industriområdet 
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Tabell 48 – Trafikkvolum i industriområdet i ettermiddagsrushet 

Det er små forskjeller mellom beregningene, men det er tendens til noe mindre trafikk på fv. 312 Fåberggata 

nord for midtre opptrekksarm (punkt 47, 48 og 50) i begge beregningene med ny E6. Det er særlig nordover 

trafikken reduseres, det samme gjelder midtre opptrekksarm. Dette skyldes at noe av trafikken velger å 

holde seg på E6 for så å benytte nordre opptrekksarm. 

  

Nr Vegnavn Referanse E6 øst E6 vest

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 850 870 850

Endring: - 2 % 0 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 600 600 610

Endring: - 0 % 2 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 220 220 220

Endring: - 0 % 0 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 780 760 760

Endring: - -3 % -3 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 890 930 890

Endring: - 4 % 0 %

45 Midtre opptrekksarm ØST for Lagervegen Volum: 320 340 310

Endring: - 6 % -3 %

46 Lagervegen syd for mindre opptrekksarm Volum: 590 620 600

Endring: - 5 % 2 %

47 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen nord for Sigrid Undsets vegVolum: 950 890 900

Endring: - -6 % -5 %

48 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen syd for Sigrid Undsets vegVolum: 700 670 650

Endring: - -4 % -7 %

49 Sigrid Undsets veg øst for Gudbrandsdalsvegen Volum: 550 520 520

Endring: - -5 % -5 %

50 Fv. 312 Fåberggata nord for midtre opptrekksarm Volum: 570 550 540

Endring: - -4 % -5 %

51 Fv. 312 Fåberggata syd for Industrigata Volum: 1340 1340 1350

Endring: - 0 % 1 %

52 Fv. 312 Fåberggata syd for Even Langseths veg Volum: 1370 1350 1370

Endring: - -1 % 0 %

53 Industrigata vest for Fåberggata Volum: 1060 1060 1070

Endring: - 0 % 1 %
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Beregningsresultater med 20 % trafikkøkning (matrise P20) 
I dette kapitlet presenteres beregningsresultater der trafikkmatrisene med 20 % økning er brukt. Når ordet 

«referansesituasjon» er brukt i teksten, er det underforstått at det er «referansesituasjon med 20 % 

trafikkøkning» det er snakk om. 

Totaltrafikk 

Beregnet totaltrafikk er vist i nedenfor 

 

Tabell 49 – Beregnet totaltrafikk i modellen 

Akkurat som i beregningene med opprinnelig trafikkmatrise, ser vi i beregningene med P20-matrisen at 

begge alternativene med ny E6 får noe kortere utkjørt distanse og kjøretid enn referansesituasjonen. I 

prosent er endringen størst når vi ser på reisetid, noe som ikke er rart da ny veg gir høyere hastighet. 

  

Referanse 

P20

E6 øst

P20

E6 vest 

P20

Utkjørt distanse [kjøretøykilometer] 226 400 225 900 226 000

- -500 -400

- 0 % 0 %

Samlet reisetid [kjøretøytimer] 5 620 5 460 5 440

- -160 -180

- -3 % -3 %

Endring fra referansealternativet

Endring fra referansealternativet
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Belastningsgrader morgenrush 
Beregnete belastningsgrader i morgenrushet i situasjonen med ny E6 i henholdsvis østre og vestre trasé er 

vist nedenfor 

 

Figur 81 – Beregnete belastningsgrader E6 øst, morgenrush 
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Figur 82 – Beregnete belastningsgrader E6 vest, morgenrush 

Beregningene av begge alternativene viser stort sett samme situasjon som referansealternativet, men vi ser 

noe bedre trafikkavvikling sørover i Industrigata nord for Løkkegata. I referansesituasjonen er det beregnet 

en belastningsgrad på 1,00 her, jamfør figur 7, men med ny E6 er det beregnet belastningsgrader på 0,78 

(E6 øst) og 0,93 (E6 vest). For øvrig er det kun ubetydelige forskjeller på E6 vest og E6 øst når det gjelder 

trafikkavvikling i morgenrushet. Det er heller ikke funnet tegn til avviklingsproblemer i de nye kryssene på ny 

E6 i noen av de to alternativene. 

Alt i alt viser beregningene at ny E6 har liten betydning for trafikkavviklingen i sentrum. 
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Belastningsgrader ettermiddagsrush 

Beregnete belastningsgrader i ettermiddagsrushet i situasjonen med ny E6 i henholdsvis østre og vestre 

trasé er vist nedenfor 

 

Figur 83 – Beregnete belastningsgrader E6 øst, ettermiddagsrush 
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Figur 84 – Beregnete belastningsgrader E6 vest, ettermiddagsrush 

I referansesituasjonen er det beregnet at eksisterende E6 begynner å nærme seg kapasitetsgrensen, med 

en belastningsgrad på 0,88 syd for søndre opptrekksarm og 0,73 nord for nordre opptrekksarm. Disse 

avviklingsproblemene ser vi ikke i beregningene med ny E6. For øvrig er trafikkavviklingen i sentrum i all 

hovedsak lik i alternativene. I beregningen av E6 øst er det tegn til fremkommelighetsproblemer på søndre 

avkjøringskryss, altså på rundkjøringen ved Mesna. Det er beregnet en belastningsgrad på 0,77 her. 

Nord for sentrum ser vi de samme avviklingsforholdene som i referansesituasjonen. I Lagervegen er det 

belastningsgrad på 0,74 i beregningen av E6 vest og E6 øst, altså det samme som er vist i 

referansesituasjonen. Det er også relativt dårlig fremkommelighet i Hammersengvegen, med 

belastningsgrad på 0,86/0,87 i E6 øst, 0,89/0,90 i E6 vest. I referansesituasjonen er tilsvarende tall 

0,91/0,91. 

Alt i alt kan vi si at ny E6 har liten betydning for trafikkavviklingen i sentrum i ettermiddagsrushet. 
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Figur 85 – Belastningsgrader nord for sentrum E6 øst 
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Figur 86 – Belastningsgrader nord for sentrum E6 vest 
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Trafikkvolum morgenrush 

Nordre snitt 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet i nordre snitt er vist nedenfor 

 

Figur 87 – Nordre snitt 

 

Tabell 50 – Trafikkvolum i nordre snitt i morgenrushet 

I det vestre alternativet overføres omtrent halvparten av E6-trafikken til ny E6. For øvrig har ingen av 

alternativene med ny E6 noe å si for hvordan trafikken fordeler seg på vegene over det nordre snittet. 

 

Nr Vegnavn
Referanse

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

N2 Ny E6 vest mellom Vingnes og Stor-Hove Volum: 0 0 800

Endring: - - -

1 Eksisterende E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 1550 1630 800

Endring: - 5 % -48 %

2 Moavegen nord for Pynten Volum: 180 180 180

Endring: - 0 % 0 %

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 730 720 730

Endring: - -1 % 0 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 610 590 590

Endring: - -3 % -3 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 190 190 190

Endring: - 0 % 0 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 630 610 630

Endring: - -3 % 0 %

7 Nordsetervegen nord for Gamle Kringsjåvegen Volum: 450 450 450

Endring: - 0 % 0 %

Sum nordre snitt Volum: 4340 4370 4370

Endring: - 1 % 1 %
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Søndre snitt 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet i søndre snitt er vist nedenfor. 

 

Figur 88 – Søndre snitt 

 

Tabell 51 – Trafikkvolum i søndre snitt i morgenrushet 

Nr Vegnavn
Referanse

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

N1 Ny E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 0 1420 800

Endring: - - -

8 Eksisterende E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 1810 400 1040

Endring: - -78 % -43 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0

Endring: - - -

10 Dampsagvegen syd for Thorstadvegen/BryggevegenVolum: 50 50 50

Endring: - 0 % 0 %

11 Weidemanns gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 160 160 160

Endring: - 0 % 0 %

12 Tvethes gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 10 10 10

Endring: - 0 % 0 %

13 Kirkegata syd for Carl Lumholtz gate Volum: 630 630 630

Endring: - 0 % 0 %

14 Storgata syd for Søndre gate Volum: 540 540 540

Endring: - 0 % 0 %

15 Anders Sandvigs gate syd for Søndre gate Volum: 430 420 420

Endring: - -2 % -2 %

16 Maihaugvegen Volum: 350 350 350

Endring: - 0 % 0 %

Sum søndre snitt Volum: 3980 3980 4000

Endring: - 0 % 1 %
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Vi ser at trafikken på eksisterende E6-bro over Mjøsa reduseres med 78 % i østre alternativ og 43 % i vestre 

alternativ. Trafikken overføres til ny E6. På de andre vegene langs søndre snitt er det ingen forskjell mellom 

referansesituasjonen og beregningene av ny E6. 

E6 og opptrekksarmene 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet på E6 og opptrekksarmene er vist nedenfor. 

 

Figur 89 – E6 og opptrekksarmene 
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Tabell 52 – Trafikkvolum E6 og opptrekksarmene i morgenrushet 

Vi ser at trafikken på opptrekksarmene øker noe i beregningen av E6 øst. En nærmere sjekk av resultatene 

(ikke vist i tabell) viser at E6 i noe større grad brukes som omkjøringsveg i E6 øst enn i referansesituasjonen. 

Eksempelvis er det 8 kjøretøy som kjører vestover i nordre opptrekksarm, som så kjører østover på søndre 

opptrekksarm i E6 øst. I referansesituasjonen er det ingen som kjører på denne måten. Likeledes er det 

drøyt10 kjt/t flere biler fra Gausdalsvegen i nordvest som velger å bruke søndre opptrekksarm i E6 øst. 

For øvrig kan det nevnes at den nye forbindelsen mellom midtre og nordre opptrekksarm kun brukes av 15 

kjt/t. 

Totalt sett er forskjellen mellom beregningene små, sett bort fra E6-trafikken.  

Sentrum 

Beregnet trafikk på veger og gater i sentrum er vist nedenfor. 

Nr Vegnavn
Referanse

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

N1 Ny E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 0 1420 800

Endring: - - -

17 Eksisterende E6 syd for Vingnesbrua Volum: 1520 90 730

Endring: - -94 % -52 %

8 Eksisterende E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 1810 400 1040

Endring: - -78 % -43 %

1 Eksisterende E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 1550 1630 800

Endring: - 5 % -48 %

18 Eksisterende E6 syd for nordre opptrekksarm Volum: 1940 1950 1170

Endring: - 1 % -40 %

19 E6 nord for nordre opptrekksarm Volum: 1160 1180 1180

Endring: - 2 % 2 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0

Endring: - - -

20 Søndre opptrekksarm vest for Strandtorget Volum: 1180 1230 1200

Endring: - 4 % 2 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 1120 1110 1100

Endring: - -1 % -2 %

22 Nordre opptrekksarm vest for Industriområde Volum: 430 450 460

Endring: - 5 % 7 %

Sum opptrekksarmene Volum: 2730 2790 2760

Endring: - 2 % 1 %
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Figur 90 – Sentrum 
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Tabell 53 – Trafikkvolum ved Bankkrysset i morgenrushet 

Det er liten forskjell på trafikken i Bankkrysset i de tre beregningene, men totalt sett er det en liten økning i 

beregningen av E6 øst. I referansesituasjonen er det 1800 kjt/t inn mot krysset (tallet er ikke vist i tabellen), 

mens det i E6 øst er 1830 kjt/t inn mot krysset. Dette kan forklares med at E6 i noe større grad brukes som 

omkjøring i E6 øst. I E6 vest er tilsvarende tall 1810, altså omtrent det samme som i referansesituasjonen. 

Totalt sett er det liten forskjell på beregningene. 

 

Nr Vegnavn
Referanse

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1420 1460 1430

Endring: - 3 % 1 %

24 Fv. 213 Brufoss gate nord for Bankkrysset Volum: 760 760 750

Endring: - 0 % -1 %

25 Fv. 213 Brufoss gate syd for Bankkrysset, nord for KirkegataVolum: 1420 1440 1430

Endring: - 1 % 1 %

26 Fv. 213 Kirkegata syd for Bankkrysset Volum: 1220 1230 1240

Endring: - 1 % 2 %

27 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankkrysset Volum: 490 500 490

Endring: - 2 % 0 %

28 Bankgata øst for Kirkegata Volum: 310 310 310

Endring: - 0 % 0 %

29 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankgata Volum: 530 530 530

Endring: - 0 % 0 %

30 Jernbanetorget Volum: 30 30 30

Endring: - 0 % 0 %
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Tabell 54 – Trafikkvolum over sentrumsringen i morgenrushet 

Totalt sett er det omtrent ingen endring i trafikken over sentrumsringen. Som nevnt er det noe mer trafikk i 

E6 øst som kjører Mesnadalsvegen, men for øvrig er det i praksis ingen forskjell på beregningene.  

 

Tabell 55 – Trafikkvolum på utvalgte veger nord for sentrum i morgenrushet 

På disse vegene er det kun små forskjeller mellom beregningene. 

 

Industriområdet 

Trafikkvolum i industriområdet er vist nedenfor. 

Nr Vegnavn
Referanse

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1420 1460 1430

Endring: - 3 % 1 %

30 Jernbanetorget Volum: 30 30 30

Endring: - 0 % 0 %

31 Fv. 213 Brufoss gate over elven, syd for Brubakken Volum: 880 870 860

Endring: - -1 % -2 %

32 Kirkegata over elven, syd for Brubakken Volum: 450 450 460

Endring: - 0 % 2 %

33 Storgata over elven, syd for Brubakken Volum: 110 110 110

Endring: - 0 % 0 %

34 Spinnerivegen over elven Volum: 760 750 750

Endring: - -1 % -1 %

35 Bankgata øst for Emma Gjelens veg Volum: 430 430 430

Endring: - 0 % 0 %

54 Søndre sonetilknytning til sone 99411 sykehuset Volum: 150 150 150

Endring: - 0 % 0 %

36 Anders Sandvigs gate nord for Søndre gate Volum: 430 430 430

Endring: - 0 % 0 %

37 Storgata nord for Søndre gate Volum: 420 420 420

Endring: - 0 % 0 %

38 Kirkegata syd for Mathiesens gate Volum: 800 800 800

Endring: - 0 % 0 %

39 Mathiesens gate vest for Kirkegata Volum: 50 50 50

Endring: - 0 % 0 %

40 Langes gate Volum: 120 120 120

Endring: - 0 % 0 %

Sum sentrumsringen Volum: 6050 6070 6040

Endring: - 0 % 0 %

Nr Vegnavn
Referanse

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

41 Brufoss gate nord for Tomtegata Volum: 1160 1140 1140

Endring: - -2 % -2 %

42 Tomtegata øst for Brufoss gate Volum: 500 500 480

Endring: - 0 % -4 %

43 Nordsetervegen vest for Spinnerivegen Volum: 850 840 840

Endring: - -1 % -1 %

44 Nordsetervegen øst for Spinnerivegen Volum: 520 510 520

Endring: - -2 % 0 %
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Figur 91 – Industriområdet 
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Tabell 56 – Trafikkvolum i industriområdet i morgenrushet 

Det er små forskjeller mellom beregningene. Den prosentmessig største forandringen ser vi på fv. 312 

Fåberggata nord for midtre opptrekksarm (punkt 50). Her reduseres trafikken med 8 % i beregningen med ny 

E6 i østre trasé. I absolutte tall er endringen på under 10–20 kjt/t i hver retning. Det er i praksis liten forskjell 

mellom beregningene i industriområdet. 

  

Nr Vegnavn
Referanse

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 730 720 730

Endring: - -1 % 0 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 610 590 590

Endring: - -3 % -3 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 190 190 190

Endring: - 0 % 0 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 630 610 630

Endring: - -3 % 0 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 1120 1110 1100

Endring: - -1 % -2 %

45 Midtre opptrekksarm ØST for Lagervegen Volum: 590 580 570

Endring: - -2 % -3 %

46 Lagervegen syd for mindre opptrekksarm Volum: 540 530 530

Endring: - -2 % -2 %

47 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen nord for Sigrid Undsets vegVolum: 880 830 880

Endring: - -6 % 0 %

48 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen syd for Sigrid Undsets vegVolum: 610 570 570

Endring: - -7 % -7 %

49 Sigrid Undsets veg øst for Gudbrandsdalsvegen Volum: 520 490 520

Endring: - -6 % 0 %

50 Fv. 312 Fåberggata nord for midtre opptrekksarm Volum: 370 340 380

Endring: - -8 % 3 %

51 Fv. 312 Fåberggata syd for Industrigata Volum: 1100 1100 1090

Endring: - 0 % -1 %

52 Fv. 312 Fåberggata syd for Even Langseths veg Volum: 1110 1090 1100

Endring: - -2 % -1 %

53 Industrigata vest for Fåberggata Volum: 790 800 780

Endring: - 1 % -1 %
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Trafikkvolum ettermiddagsrush 
Nordre snitt 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet i nordre snitt er vist nednefor 

 

Figur 92 – Nordre snitt 

 

Tabell 57 – Trafikkvolum i nordre snitt i ettermiddagsrushet 

I det vestre alternativet overføres cirka 40 % av E6-trafikken til ny E6. Totalt går trafikken over det nordre 

snittet ned med cirka 90 kjt/t i E6 vest. Dette er i utgangspunktet overraskende. Årsaken til nedgangen er at 

noe av trafikk som i referansesituasjonen kjører via rundkjøringen i Industrigata (stiplet linje på figuren 

Nr Vegnavn
Referanse 

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

N2 Ny E6 vest mellom Vingnes og Stor-Hove Volum: 0 0 1000

Endring: - - -

1 Eksisterende E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 2370 2500 1420

Endring: - 5 % -40 %

2 Moavegen nord for Pynten Volum: 480 430 410

Endring: - -10 % -15 %

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 1000 910 940

Endring: - -9 % -6 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 790 870 830

Endring: - 10 % 5 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 420 410 410

Endring: - -2 % -2 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 1070 1020 1030

Endring: - -5 % -4 %

7 Nordsetervegen nord for Gamle Kringsjåvegen Volum: 590 590 590

Endring: - 0 % 0 %

Sum nordre snitt Volum: 6720 6730 6630

Endring: - 0 % -1 %
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nedenfor, til overføres Even Langseths veg i E6 vest. Vi ser at den stiplete linjen krysser det nordre snittet to 

ganger, så hver bil som overføres, teller to ganger i opptellingen. I tillegg overføres noe trafikk fra 

Industrigata til Fåberggata. Dette er trafikk som skal til E6 via midtre opptrekksarm. 

 

Figur 93 – Kjørerute i referanse og E6 vest 

 

Søndre snitt 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet i søndre snitt er vist nedenfor. 

 

Figur 94 – Søndre snitt 
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Tabell 58 – Trafikkvolum i søndre snitt i ettermiddagsrushet 

Vi ser at trafikken på eksisterende E6-bro over Mjøsa reduseres med 72 % i østre alternativ og 39 % i vestre 

alternativ. Trafikken overføres til ny E6. På de andre vegene langs søndre snitt er det ingen forskjell mellom 

referansesituasjonen og beregningen av ny E6.  

E6 og opptrekksarmene 

Trafikkvolum i ettermiddagsrushet på E6 og opptrekksarmene er vist nedenfor. 

Nr Vegnavn
Referanse 

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

N1 Ny E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 0 1850 1000

Endring: - - -

8 Eksisterende E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 2600 740 1590

Endring: - -72 % -39 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0

Endring: - - -

10 Dampsagvegen syd for Thorstadvegen/BryggevegenVolum: 60 60 60

Endring: - 0 % 0 %

11 Weidemanns gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 130 130 130

Endring: - 0 % 0 %

12 Tvethes gate syd for Carl Lumholtz gate Volum: 0 0 0

Endring: - - -

13 Kirkegata syd for Carl Lumholtz gate Volum: 640 640 640

Endring: - 0 % 0 %

14 Storgata syd for Søndre gate Volum: 700 700 700

Endring: - 0 % 0 %

15 Anders Sandvigs gate syd for Søndre gate Volum: 580 580 580

Endring: - 0 % 0 %

16 Maihaugvegen Volum: 460 450 450

Endring: - -2 % -2 %

Sum søndre snitt Volum: 5170 5150 5150

Endring: - 0 % 0 %
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Figur 95 – E6 og opptrekksarmene 
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Tabell 59 – Trafikkvolum E6 og opptrekksarmene i ettermiddagsrushet 

Vi ser at trafikken på opptrekksarmene øker noe i beregningene med ny E6, spesielt E6 øst. En nærmere 

sjekk av resultatene (ikke vist i tabell) viser samme tendens som i morgenrushet – E6 brukes noe mer som 

omkjøringsveg i E6 øst enn i referansesituasjonen. Vestover på midtre opptrekksarm øker trafikken med 

cirka 120 kjt/t. Dette skyldes blant annet at antall biler som kjører vestover på midtre opptrekksarm og så 

østover på søndre opptrekksarm, øker fra 72 i referansesituasjonen til 94 i E6 øst. Videre ser vi at trafikk i 

retning Gausdal, i større grad velger midtre og søndre opptrekksarm vestover, på bekostning av nordre 

opptrekksarm.  

Totalt sett er forskjellen mellom beregningene relativt små, sett bort fra trafikken som flyttes til ny E6.  

For øvrig kan det nevnes at den nye forbindelsen mellom midtre og nordre opptrekksarm kun brukes av 30 

kjt/t. 

Sentrum 

Beregnet trafikk på veger og gater i sentrum er vist nedenfor. 

Nr Vegnavn
Referanse 

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

N1 Ny E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 0 1850 1000

Endring: - - -

17 Eksisterende E6 syd for Vingnesbrua Volum: 1950 100 960

Endring: - -95 % -51 %

8 Eksisterende E6 sør for søndre opptrekksarm Volum: 2600 740 1590

Endring: - -72 % -39 %

1 Eksisterende E6 syd for midtre opptrekksarm Volum: 2370 2500 1420

Endring: - 5 % -40 %

18 Eksisterende E6 syd for nordre opptrekksarm Volum: 2210 2330 1330

Endring: - 5 % -40 %

19 E6 nord for nordre opptrekksarm Volum: 1390 1390 1400

Endring: - 0 % 1 %

9 Vingnesbrua Volum: 0 0 0

Endring: - - -

20 Søndre opptrekksarm vest for Strandtorget Volum: 2240 2290 2260

Endring: - 2 % 1 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 1070 1180 1120

Endring: - 10 % 5 %

22 Nordre opptrekksarm vest for Industriområde Volum: 550 490 530

Endring: - -11 % -4 %

Sum opptrekksarmene Volum: 3860 3960 3910

Endring: - 3 % 1 %
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Figur 96 – Sentrum 
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Tabell 60 – Trafikkvolum ved Bankkrysset i ettermiddagsrushet 

Det er lite forskjell på trafikken i Bankkrysset i de tre beregningene, totaltrafikken inn mot krysset øker fra 

2310 i referansesituasjonen til 2340–2350 kjt/t i beregningene med ny E6. Dette kan forklares med at E6 i 

noe større grad brukes som omkjøring i E6 øst. Totalt sett har ny E6 lite å si for trafikken i Bankkrysset. 

 

Nr Vegnavn
Referanse 

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1980 2010 2010

Endring: - 2 % 2 %

24 Fv. 213 Brufoss gate nord for Bankkrysset Volum: 1110 1120 1130

Endring: - 1 % 2 %

25 Fv. 213 Brufoss gate syd for Bankkrysset, nord for KirkegataVolum: 1540 1570 1560

Endring: - 2 % 1 %

26 Fv. 213 Kirkegata syd for Bankkrysset Volum: 1310 1360 1350

Endring: - 4 % 3 %

27 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankkrysset Volum: 420 410 400

Endring: - -2 % -5 %

28 Bankgata øst for Kirkegata Volum: 470 500 480

Endring: - 6 % 2 %

29 Fv. 213 Kirkegata nord for Bankgata Volum: 600 600 570

Endring: - 0 % -5 %

30 Jernbanetorget Volum: 70 70 70

Endring: - 0 % 0 %
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Tabell 61 – Trafikkvolum over sentrumsringen i ettermiddagsrushet 

Totalt sett er det omtrent ingen endring i trafikken over sentrumsringen, og det er heller ingen store forskjeller 

på hver enkelt veg (prosenttallene i Mathiesens gate og Langes gate er store, men her er det lite trafikk, og 

hvert enkelt kjøretøy utgjør en stor andel av trafikken på vegen).  

 

Tabell 62 – Trafikkvolum på utvalgte veger nord for sentrum i ettermiddagsrushet 

Det er relativt liten endring på disse vegene, men vi ser en viss økning i Tomtegata. Det er trafikk østover 

som står for økningen. Økningen skyldes delvis mer trafikk fra søndre opptrekksarm, men også at noe av 

trafikken fra industriområdet overføres fra Nordre gate til Tomtegata. 

 

Industriområdet 

Nr Vegnavn
Referanse 

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

23 Mesnadalsvegen ved Bankkrysset Volum: 1980 2010 2010

Endring: - 2 % 2 %

30 Jernbanetorget Volum: 70 70 70

Endring: - 0 % 0 %

31 Fv. 213 Brufoss gate over elven, syd for Brubakken Volum: 1420 1420 1430

Endring: - 0 % 1 %

32 Kirkegata over elven, syd for Brubakken Volum: 640 640 640

Endring: - 0 % 0 %

33 Storgata over elven, syd for Brubakken Volum: 480 470 480

Endring: - -2 % 0 %

34 Spinnerivegen over elven Volum: 1120 1090 1110

Endring: - -3 % -1 %

35 Bankgata øst for Emma Gjelens veg Volum: 580 560 580

Endring: - -3 % 0 %

54 Søndre sonetilknytning til sone 99411 sykehuset Volum: 150 150 150

Endring: - 0 % 0 %

36 Anders Sandvigs gate nord for Søndre gate Volum: 620 620 620

Endring: - 0 % 0 %

37 Storgata nord for Søndre gate Volum: 540 560 550

Endring: - 4 % 2 %

38 Kirkegata syd for Mathiesens gate Volum: 660 670 670

Endring: - 2 % 2 %

39 Mathiesens gate vest for Kirkegata Volum: 120 110 120

Endring: - -8 % 0 %

40 Langes gate Volum: 180 200 190

Endring: - 11 % 6 %

Sum sentrumsringen Volum: 8560 8570 8620

Endring: - 0 % 1 %

Nr Vegnavn
Referanse 

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

41 Brufoss gate nord for Tomtegata Volum: 1360 1370 1360

Endring: - 1 % 0 %

42 Tomtegata øst for Brufoss gate Volum: 620 660 650

Endring: - 6 % 5 %

43 Nordsetervegen vest for Spinnerivegen Volum: 1030 1010 1040

Endring: - -2 % 1 %

44 Nordsetervegen øst for Spinnerivegen Volum: 580 570 550

Endring: - -2 % -5 %
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Trafikkvolum i industriområdet er vist nedenfor. 

 

Figur 97 – Industriområdet 
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Tabell 63 – Trafikkvolum i industriområdet i ettermiddagsrushet 

På mange av vegene er det en del forskjell mellom referansesituasjonen og beregningen med ny E6. 

Forskjellene skyldes at trafikk nordover i Fåberggata i referansesituasjonen velger å kjøre vestover på Midtre 

opptrekksarm i beregningene med ny E6. Trafikkøkningen på denne gjør det vanskeligere å kjøre utpå fra 

Lagervegen, så trafikken her overføres til fv. 312 Fåberggata (punkt 4). 

  

Nr Vegnavn
Referanse 

P20
E6 øst P20

E6 vest 

P20

3 Industrigata syd for Hammersengflåa Volum: 1000 910 940

Endring: - -9 % -6 %

4 Fv. 213 Fåberggata nord for Johan Hirsch veg Volum: 790 870 830

Endring: - 10 % 5 %

5 Hammersengvegen nord for Johan Hirsch veg Volum: 420 410 410

Endring: - -2 % -2 %

6 Sigrid Undsets veg nord for Gjørtlervegen Volum: 1070 1020 1030

Endring: - -5 % -4 %

21 Midtre opptrekksarm vest for Industrigata og LagervegenVolum: 1070 1180 1120

Endring: - 10 % 5 %

45 Midtre opptrekksarm ØST for Lagervegen Volum: 500 660 550

Endring: - 32 % 10 %

46 Lagervegen syd for mindre opptrekksarm Volum: 600 540 590

Endring: - -10 % -2 %

47 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen nord for Sigrid Undsets vegVolum: 1230 1070 1130

Endring: - -13 % -8 %

48 Fv. 312 Gudbrandsdalsvegen syd for Sigrid Undsets vegVolum: 910 800 800

Endring: - -12 % -12 %

49 Sigrid Undsets veg øst for Gudbrandsdalsvegen Volum: 690 660 670

Endring: - -4 % -3 %

50 Fv. 312 Fåberggata nord for midtre opptrekksarm Volum: 690 590 610

Endring: - -14 % -12 %

51 Fv. 312 Fåberggata syd for Industrigata Volum: 1410 1420 1400

Endring: - 1 % -1 %

52 Fv. 312 Fåberggata syd for Even Langseths veg Volum: 1540 1550 1520

Endring: - 1 % -1 %

53 Industrigata vest for Fåberggata Volum: 1090 1040 1060

Endring: - -5 % -3 %
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Vedlegg 3 Beregning av Busmovegen uten ny E6 

I dette vedlegget er det vist beregningsresultater med Busmovegen. Vegnettet er for øvrig likt 
referansealternativet, det vil si at det ikke er etablert ny E6. I hovedteksten i rapporten er det, som nevnt, 
forutsatt at det er etablert ny E6 i vestre trasé i tillegg til Busmovegen. 
 

Tabell 64 viser beregnet totaltrafikk i modellen med og uten Busmovegen. Referansealternativet ligger til 

grunn for beregningene. 

 

Tabell 64 – Beregnet totaltrafikk 

Beregningen viser at antall kjøretøykilometer går ned med 2100 ved etablering av Busmovegen. Dette 

indikerer at den nye forbindelsen vil være en attraktiv rute for noen. Dette bekreftes i tabell 65, som viser 

beregnet trafikkvolum i Busmovegen. 

 

Tabell 65 – Beregnet trafikkvolum Busmovegen 

Det er særlig sydover på ettermiddagen at forbindelsen er attraktiv. Figurene nedenfor viser kjøremønsteret 

for trafikken som bruker Busmovegen. 

  

Tabell 66 – Kjøremønster på Busmovegen om morgenen. Mot syd til venstre, mot nord til høyre 

Referanse
Busmo-

vegen

Utkjørt distanse [kjøretøykilometer] 187 500 185 400

- -2 100

- -1 %

Samlet reisetid [kjøretøytimer] 4 470 4 370

- -100

- -2 %

Endring fra referansealternativet

Endring fra referansealternativet

Mot syd Mot nord Mot syd Mot nord

Busmovegen 273 208 654 243

Veg
Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]
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Tabell 67 – Kjøremønster på Busmovegen om ettermiddagen. Mot syd til venstre, mot nord til høyre 

Vi ser at forbindelsen gir en attraktiv kobling mellom E6, og områdene vest for Fåberggata. Om 

ettermiddagen er det også mye trafikk mellom Strandtorget og disse områdene som bruker forbindelsen. 

Beregnete belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrushet er vist i figurene under. 
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Figur 98 – Beregnete belastningsgrader med Busmovegen, morgenrush 
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Figur 99 – Beregnete belastningsgrader med Busmovegen ettermiddag 

I morgenrushet er det beregnet en høy belastningsgrad i Mosvegen. Dette problemet ser vi ikke i 

referansesituasjonen. I ettermiddagsrushet er belastningene enda høyere her. Til gjengjeld er det vesentlig 

bedre fremkommelighet i Bankkrysset sammenlignet med referansesituasjonen. Avviklingsmessig ser 

Busmovegen ut til å være et godt tiltak. Samtidig vil forbindelsen gi vesentlig økt trafikk i boligområdene på 

vestsiden av jernbanen. 

 

 


