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1. INNLEDNING - BAKGRUNN

Ny E6 forbi Vinstra åpnet17.desember 2016. Da flyttetE6 fra østtil vestsiden, og påkopling mot
Vinstra blir i Lomoen. Kommunen har opplevd et stort trykk for nye handelsetableringer av ulikt
slag på Lomoen, og det gjennomføres store utbyggingstiltak i området. På sørsida av fv. 256
bygges et stort forretningsbygg av typen flere "bigboxes" med både storvarer og detaljvarer.

Hittil har kommunen definert sentrum til å være Nedregate. De nye etableringene utfordrer der-
for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, som sier at kjøpesentre over 1500
m2 skal ligge i sentrum.

De nye etableringene ved E6-krysset reiser en rekke spørsmål om utviklingen på Vinstra;
• Hvor skal utviklingen foregå?

• Hva skal innholdeti ulike deler av Vinstra være
• Hvilken trafikk fører utviklingen med seg.

For å kunne løse de beskrevne utfordringene, har kommunen sammen md Statens vegvesen,
fylkeskommunen og fylkesmannen satt i gang utviklingsprosjektet "VINSTRA 2046" som omfatter
en helhetlig vurdering av framtidig transportsystem. Et hovedmål er helhetlige kollektivløsninger

og endret reisemiddelfordeling, med blant annet flere gående og syklende. Videre er det også et
behov å øke bevisstgjøringen knyttet til de ulike aktørenes rolle og ansvar i byutviklingen, og
hvordan aktørene best kan samhandle for å utvikle areal- og transportsystemet i tråd de før
nevnte føringer.

For å få økt kunnskap om dagens trafikksituasjon på og gjennom Vinstra, er trafikken til og fra

sentrum kartlagt ved hjelp av trafikktellinger. Målet med undersøkelsen er å:
• Beskrive hvordan lokaltrafikken ser ut?
• Hvilke målpunkt har trafikken?
• Hvor stor er gjennomkjøringstrafikken?
• Hva er trafikkfordelingen mot E6?
• Hvor mange går og sykler?

Denne rapporten sammenfatter gjennomføringen av undersøkelsene og resultatene.
Kapittel 2 gir en beskrivelse av gjennomføringen av undersøkelsene, kapittel 3 en sammenfatning
direkte resultat fra tellingene. Kapittel 4 inneholder en enkel analyse av resultatene, inkludert
resultatene fra estimering av fra/til reisemønster for trafikken på Vinstra. I kapittel 5 har vi til
slutt oppsummert noen hovedtrekk fra undersøkelsene og analysen.
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2. FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING AV REGI-
STRERINGER

2.1 Forberedelser til tellingene

Trafikkundersøkelsen ble gjennomført som trafikktellinger over to dager: Gående og syklende ble
registrert 22.september (07.00 – 09.00 og 14.45 – 16.45) og biltrafikken ble registrertpå en
utvalgt dag, torsdag den 20. oktober 2016 807.00 – 09.00 og 14.45 – 16.45). Det var i ut-
gangspunktet ønsket å holde tellingene noen uker tidligere, men siden det da pågikk vegarbeider
som blant annet førte til at Nedre gate var stengt, bledet utsatt til uke 42. Gang- og sykkeltel-
lingene ble gjennomført som planlagt.

Telledagene ble antatt å være en representativ dag på en tid på året som har trafikk omtrent på
gjennomsnittet for året. Det var ingen spesielle arrangementer eller hendelser i vegnettet denne
dagen. Været den 22.september var grått med litt regn.

I samråd med mellom rådgiver og Statens vegvesen ble det besluttet å telle biltrafikken i 8
kryss, se Figur 1. I disse kryssene ble alle svingebevegelser tellet i perioden 07:00-09:00 og
14:45- 16:45.

Figuren viser også de 5 punktene der gående og syklende ble registrert.

Figur 1 Tellepunktkrysstellinger(svart), Gang-og sykkeltellinger (blått) og radartellinger (rødt)

Samme uke som krysstellingene foregikk ble det også gjennomført snittellinger ved hjelp av ra-
dar på fire steder på Vinstra. Disse tellingene gikk hele uken. Tellingene blegjennomført av Sta-
tens vegvesen. Lokaliseringen av disse tellingene er også vist i Figur 1.
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2.2 Gjennomføring av tellingene

Krysstellingene ble gjort manuelt av tellemannskaper fra Nord-Fron kommune, frivillige fra lag og
foreninger, samt ansatte hos Statens vegvesen. Kvelden før tellingene ble det gjennomført et
informasjonsmøte for mannskapene, med en orientering om bakgrunn og metode, samt en gjen-
nomgang av HMS-forhold knyttet til arbeid nær vegen.

Tellingene ble gjort på telleskjema der svingebevegelsen som skulle telles var vist på flybil-
de/kart. Mannskapene skiftet skjema for hvert kvarter, slik at tellingene ble delt opp i kvarters-
intervall.

Figur 2 Eksempel på telleskjema for krysstellingene

På telledagen var det overskyet vær. Det ble ikke registrert noen spesielle eller unormale hendel-
ser i trafikken. Alle tellemannskap møtte opp, slik at alle tellinger ble fulført etter planen. Mann-
skapene hadde god oversikt over sine kryss og gjorde en god jobb. Vi er trygge på at registre-
ringene som ble foretatt er av god kvalitet.

Registreringene er delt i lette og tunge kjøretøy, der tunge kjøretøy er lastebiler, busser o.l. Det
kan være usikkerhet knyttet til tellemannskapenes definisjon av skillet mellom lette og tunge,
men stikkprøver tilsier at det er en relativt konsistent registrering av dette.

Gang og sykkeltellingene ble gjennomført på samme måte.
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Figur 3 Eksempel på telleskjema for gang- og sykkeltellingene
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3. RESULTAT AV REGISTRERINGENE

I dette kapitlet presenteres resultatet av selve registreringene i form av kartskisser og tabeller.
En forenklet analyse av resultatene, med en drøfting av trafikksituasjonen på Vinstra er vist i
kapittel 4.

3.1 Gang og sykkeltellinger

Figur 4Punkter hvordet erregistrert gang-og sykkeltrafikk

Gang- og sykkeltellingene er gjennomførte på fem steder(se Figur 4).
• GS1: Alle gående og syklende gjennom krysset mellom Skåbuvegen og Rustvegen ble regi-

strert
• GS2: Alle som gikk og syklet over Sundbrua ble registrert

• GS3: Alle gående og syklende gjennom krysset mellom E6 og Byrevegen ble registrert.
• GS4: Alle gående og syklende gjennom krysset mellom Nedregate og Strandgata ble regi-

strert
• GS5: Alle gående og syklende som krysset fotgjengerfeltet over E6 mellom Sødorptunet og

Toksevegen ble registrert
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Figur 5 Registrert antall gående og syklende, sum morgen og ettermiddag

Figuren over viser totalt antall gående og syklende som ble registrert på telledagen. Sirklenes
størrelse representerer antallet. Gang- og sykkeltellingene viser ikke overraskende at det er flest
gående og syklende nær skolene, i tellepunkt 1 og 5.

Samlet for alle tellepunktene er det omtrent like mange registrerte syklister i morgen og etter-
middagsrushet.

For de gående er det også samlet registrert omtrent like mange morgen og ettermiddag, men her
er det noen flere registreringer på morgenen i tellepunkt 5 (E6 ved Sødorptunet), men s det er
flere registrerte på ettermiddagen i tellepunkt 1 (Skåbuvegen x Rustvegen).

3.2 Krysstellinger
Trafikken er registrert i 8 kryss (nummerert fra 1 til 8) som er visst på Figur 6. Analysen
omfatter også kryss nummer 10 hvor trafikken er ikke registrert slik at det kan fås et helhetelig
bildet av trafikken i området.
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Figur 6 Lokalisering av kryssene det ble gjort krysstellinger i.

En oversikt over kryssregistreringer er vist i Tabell 1. Tabellen oppsummerer antall biler som kjørte
gjennom krysset i de to timene som ble registrert henholdsvis morgen og ettermiddag

Tabell 1 Oversikt over kryssregistreringer

KRYSS
KRYSS-
TYPE

Antall biler gjen-
nom krysset i

morgenrush

Antall biler gjen-
nom krysset i

ettermiddagsrush

1 E6 x fv. 410 Nedregata
Rundkjø-
ring

1069 1735

2 E6 x fv. 421 Sødorpvegen X-kryss 1143 1721

3 Fv. 410 Nedregate x Strandgata X-kryss 242 567

4 E6 x fv. 255 Vinstragata T-kryss 1340 1808

5 Fv. 255 Vinstragata x Fv. 410 Nedregate 1) T-kryss 327 575

6 Fv. 256 256 Vinstragata x Fv. 255 Skåbuvegen
Rundkjø-
ring

784 968

7 E6 x Byreveien T-kryss 1225 1743

8
Fv. 255 Vinstragata x Maskinveien x Sund-
heimsvegen

Rundkjø-
ring

1109 1502

1) I kryss 5 ble bare trafikk til/fra Nedregate inn i krysset registrert, ikke trafikken gjennom krysset langs fv 255.

Tellingene viser at det er omtrent like mye trafikk i kryssene både på E6 (kryss 1, 2 og 4) og
langs fv. 255 i Lomoen (kryss 6 og 8). Den største trafikkmengden er registrert i krysset mellom
E6 (Øvregata) og fv. 255 (Vinstragate) (kryss 4). Alle telleskjemaene er vedlagte i rapporten
slik at de kan brukes for detaljert kapasitetsvurdering av kryssende. I figurene under har vi
framstilt telleresultatene i tre av kryssene.



Resultat fra registreringer 12

Figur 7 Registrert trafikk i kryss 1, E6 x Nedregate. Morgenrush (2t) til venstre, ettermiddag (2t) til
høyre

Figur 8 Registrert trafikk i kryss 4, E6 x fv. 255 Vinstragate. Morgenrush (2t) til venstre, ettermiddag
(2t) til høyre

Figur 9 Registrert trafikk i kryss 6, Vinstragate x Skåbuvegen. Morgenrush (2t) til venstre, ettermiddag
(2t) til høyre

Figurene viser hvor mange biler som ble telt i de enkelte svingebevegelsene i tre av kryssene.
De tre kryssene gir godt bilde av trafikkbevegelsene i viktige punkter i vegnettet på Vinstra.
Pilenes tykkelse angir trafikkmengden. Vi ser at trafikken er større i ettermiddagsrush enn om
morgenen.

I kryss 4 ser vi at svingetrafikken mellom E6 og fv. 255 er større enn gjennomgangstrafikken på
E6. Spesielt er det tydelig at trafikken sørfra i hovedsak svinger over Lågen og at en mindre del
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fortsetter nordover på E6. På ettermiddagen ser vi at trafikken har snudd og at den største tra-
fikken kommer fra Lomoen og svinger sørover på E6. Mesteparten av trafikken fra E6 nord
svinger av mot Lomoen.

Kryss 6 mellom Vinstragate og Skåbuvegen viser at hovedtrafikken før E6-omlegginga går mel-

lom Skåbuvegen og Vinstragate retning Vinstra om morgenen, men at det om ettermiddagen er
en mer jevnt fordelt trafikk i krysset. Dette viser antagelig bl.a. at det er stor aktivitet i næ-
ringsområdene i Lomoen på ettermiddagen, og at trafikken derfor sprer seg i området. Om mor-
gen er antagelig trafikken mer preget av rene arbeidsreiser.

Ingen av kryssene har trafikkmengder i registreringsperioden som gir kapasitetsproblemer i krys-

sene. Det ble ikke registrert forsinkelser i kryssene, og en rask vurdering tilsier at alle kryssene i
området har reservekapasitet ut over de trafikkmengdene som ble registrert.

3.3 Maskinelle snittellinger

Samme uke som krysstellingene ble gjort ble det gjennomført maskinelle snittellinger på fire
punkt i vegnettet. Tellingene ble foretatt med radartellere, og pågikk hele uken.

Figur 10 Plassering av maskinelle snittellinger. Fargene på pilene viser retninger for trafikktallene gjen-
gitt i Figur 12 til Figur 14

Oversikt over radartellinger og trafikkmengder er vist i Tabell 2.
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Tabell 2 Oversikt over radartellinger

# Punkt Radar ID REG. DATO
Trafikk pr dag
(gjennomsnitt
over telleuka)

1 E6 5 EV 6 1413617
Fra: 2016-10-18

Til: 2016-10-21
7633

2 Fv. 410 Nedregate 5 FV. 410 11145
Fra: 2016-10-18

Til: 2016-10-21
2370

3 Fv. 255 Vinstragata 5 FV. 255 11560
Fra: 2016-10-18

Til: 2016-10-21
6818

4 Fv. 255 Skåbuvegen F FV. 255 12430
Fra: 2016-10-18

Til: 2016-10-21
2729

Vi har sammenlignet den gjennomsnittlige trafikken fra radarer (gjennomsnittstrafikk fra og med
tirsdag 18/10-16 til og med fredag 21/10-16) og trafikken som ble telt i de nærmeste kryssene
den 20/10-16. Den er vist for hver retning i figurene nedenfor. Fargene i figuren samsvarer med
fargene på pilene i Figur 10.

Figur 11 Radartellinger og trafikktellinger på E6, tellepunkt R1

Figur 12 Radartellinger og trafikktellinger på Fv. 410 Nedregate, tellepunkt R2
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Figur 13 Radartellinger og trafikktellinger på Fv. 255 Vinstragata, tellepunkt R3

Figur 14 Radartellinger og trafikktellinger på Fv. 255 Skåbuvegen, tellepunkt R4

I figuren er gjennomsnittstrafikken for alle dagene i uka fordelt på timer over døgnet vist som et
linjediagram, mens søylene viser de to timene som ble manuelt telt morgen og ettermiddag tors-
dagen i samme uke. Tellepunkt R4 ligger nord for krysset med krysset med Rustvegen, og
sammenfaller derfor ikke med de manuelle tellingene i rundkjøringa mellom Skåbuvegen og Vin-
stragate. Vi har likevel vist dem sammen siden vi regner med at døgnvariasjonen er ganske lik,
selv om total trafikkmengde er noe forskjellig.

Figurene viser at trafikken har en topp i morgenrushet, rundt klokka 8. Denne toppen er imidler-
tid relativt liten, og trafikken på de fleste stedene øker utover dagen, slik at maksimaltrafikken
opptrer rundt kl. 16 for alle tellestedene.

Ved dimensjonering av veganlegg (kryss o.l.) er det vanlig å benytte maksimaltimen på døgnet
som utgangspunkt for vurdering av kapasiteten. På disse stedene er maksimaltimens andel av
døgntrafikken noe varierende:
• På E6 i Øvregate (R1) utgjorde trafikken i maksimaltimen 11 % av døgntrafikken
• I Nedregate (R2) utgjorde trafikken i maksimaltimen 9,5 % av døgntrafikken. I Nedregate er

trafikken vesentlig større i ettermiddagsrushet enn om morgenen.
• På fv. 255 over Lågen (R4) utgjorde trafikken i maksimaltimen 11,2 % av døgntrafikken.
• På fv. 255 Skåbuvegen utgjorde trafikken i maksimaltimen 7 % av døgntrafikken.

Det er ingen nærliggende tellepunkter som teller trafikken sammenhengende over hele året.
Nærmeste kontinuerlige tellinger er på E6 på grensa mellom Lillehammer og Øyer og på E6 sør
for Otta. På begge disse stedene ser vi at trafikken i oktober ligger litt lavere (4-7%) enn års-
gjennomsnittet. Vi kan anta at dette også er tilfelle for trafikken på E6 gjennom Vinstra.
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4. TRAFIKKEN PÅ VINSTRA HØSTEN 2016 - FØR ÅP-
NING AV NY E6

I dette kapitlet har vi dratt sammen noen av resultatene fra registreringene og forsøker å beskri-
ve hvordan trafikkbildet forgjennomgangs- og lokaltrafikken så utpå Vinstra høsten 2016, i pe-
rioden før ny E6 ble åpnet.

4.1 Usikkerhet i beregninger og resultat

Vi understreker at det er knyttet usikkerhet til tallene som er vist i dette kapitlet:
• Tallene er basert på en korttidsregistrering. Selv om tidspunktet registreringene er gjort kan

sies å være representativt for årsgjennomsnittet vil det være variasjoner som ikke er fanget
opp i registreringene.

• Det er generert matriser og trafikktall basert på tellinger. Dette gir et godt anslag på trafik-

ken mellom ulike deler av Vinstra, men kan ikke fange opp alle forhold i trafikken.
• Soneinndelingen er relativ grovmasket og fanger ikke opp alle detaljer i trafikkbildet på Vin-

stra.
• Det er alltid metodisk usikkerhet knyttet til estimering av matriser og trafikkberegninger for

vegnettet.

Vi mener likevel at tallmaterialet er relativ robust, og gir et godt inntrykk av de viktigste trafikk-
strømmene på Vinstra.

Vi understreker at alle registreringer og analyser viser situasjonen før ny E6 ble åpneti desember
2016.

4.2 Reisemiddelfordeling, hvor mange går og sykler?

Figur 5 viser hvor mange gående og syklende som ble registrert på telledagen. Tellingene viser
at gang- og sykkeltrafikken er størst ved kryssingen av E6 ved Sødorp, men at det også er
mange som går og sykler i krysset mellom Skåbuvegen og Rustvegen og over Sundbrua. Det ble
registrert langt færre gående og syklende i tellepunktenei Øvregate og Nedregate. Vi regner
med at dette henger sammen med at tellepunktene med mest gang- og sykkeltrafikk fanger opp
skoleelever, som vi vet er overrepresentert blant gående og syklende.

Samlet sett er det registrert langt fler gående enn syklende, men i Øvregate er det flere som
sykler enn det er som går.

Det er vanskelig å anslå andel av gående og syklende av totalt antall reiser i området basert på
de gjennomførte trafikktellingene. Det har ikke vært mulig å telle gående og syklende med
samme mønster som biltrafikken. Det er heller ikke grunnlag hverken i tallmaterialeteller meto-
disk å etablere fra-til-matriser for gående og syklende på samme måte som det er gjort for bil-
trafikken. Vi mener likevel det er mulig å si litt om andelen gåendeog syklende i noen av punk-
tene som er registrert.

Trafikk over Lågen
For trafikken som krysser Lågen har vi sammenlignet gang- og sykkeltrafikken over Sundbrua
med biltrafikken på fv. 255 over Lågen. Det ble registrert 77 syklende og 125 gående over brua i
de fire rushtidstimene, mens det er ble telt 2300 biler i de samme fire timene den dagen biltra-
fikken ble registrert. Hvis vi regner 1,1 person pr bil i gjennomsnitt gir dette en sykkelandel i
rushtidene er ca. 3 %, mens gangandelen erca. 5 %.

Trafikk i Nedregate
For trafikken i Nedregate kan vi sammenligne alle biler og alle syklende og gående registrert i
krysset mellom Nedregate og Strandgata (Gang-sykkel tellepunkt GS 4 og biltellepunkt 3). Her
er samlet registrertbiltrafikk 809 biler, mens det er registrert 34 syklende og 90 gående. Hvis vi
regner 1,1 person i hver bil i gjennomsnitt vil sykkelandelen utgjør da 3 % og gangandelen 10 %
av totaltrafikken gjennom krysset.
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Trafikk i Øvre gate
For trafikken i Øvregate (E6) kan vi sammenligne alle biler og alle syklende og gående registrert i
krysset mellom Øvregate og Byrevegen (Gang-sykkel tellepunkt GS 3 og biltellepunkt 7). Her er
det noe begrenset tilbud til gående og syklende, siden det ikke er gangveg eller fortau på vestsi-
den av E6. Her er samlet registrert biltrafikk 2968 biler, mens det er registrert 58 syklende og
46 gående. Hvis vi regner 1,1 person i hver bil i gjennomsnitt vil sykkelandelen utgjør da 2 % og
gangandelen 1 % av totaltrafikken gjennom krysset. Det er lite som tyder på at dette punktet
inngår i en attraktiv rute for gående og syklende. Vi antar at mange som går og sykler mellom
f.eks. Byrefeltet og sentrum finner andre ruter, f.eks. gjennom undergangen i krysset mellom E6
og fv. 255.

Trafikk i Skåbuvegen
For trafikken i Skåbuvegen kan vi sammenligne tellingene av gang- og sykkeltrafikk i krysset
mellom Skåbuvegen og Rustvegen (Gang og sykkeltellepunkt GS1) med estimerte tall fra model-
len. Her har vi ikke biltellinger for hele krysset, men ved hjelp av modellen kan vi anslå biltrafik-
ken i krysset. Her er samlet anslått biltrafikk ca. 1100 biler, mens det er registrert 38 syklende
og 183 gående. Hvis vi regner 1,1 person i hver bil i gjennomsnitt vil sykkelandelen utgjøre 3 %
og gangandelen 13 % av totaltrafikken gjennom krysset.

Gang- og sykkeltrafikkens andel av totaltrafikken
Resultatet av tellingene kan også tyde på at på østsida av Lågen er Nedregate foretrukket som
gang- og sykkelåre, sammen med tilrettelagte kryssinger av Øvregate, mens E6 er foretrukket
for biltrafikantene, særlig på strekningen mellom Byrevegen og Sødorpvegen. Også lokal biltra-
fikk ser ut til å foretrekke Øvre gate i stor grad (se mer om biltrafikken under).

De nasjonale reisevaneundersøkelsene viser at av alle reiser utgjør gangreiser 21 %, mens syk-
kelreiser utgjør 5%. På arbeidsreiser er gangandelen 11 % og sykkelandelen 7 % og på skolere-
iser er gangandelen 31 % og sykkelandelen 10 %. Tidligere reisevaneundersøkelser viser at disse
andelene også er relevante for mindre tettsteder som Vinstra, selv om vi også vet at det kan
være relativ stor variasjoner mellom ulike steder.

Siden våre registreringer er gjort i rushtiden kan vi anta at de i hovedsak dekker arbeids- og
skolereiser. Vi ser da sammenhengen mellom en stor andel gående og syklende på skolereiser
og våre tall som viser relativt mange syklende og gående nær skolene. Det er ikke grunn til å
anta at Vinstra skiller seg mye fra landsgjennomsnittet, men tallene kan tyde på at gang- og
sykkelandelen er noe lavere på Vinstra. Store høydeforskjeller og bratte bakker, spesielt på øst-
sida av Lågen og relativt stor avstander mellom boliger og sentrum/arbeidsplasser kan være
medvirkende til en lav andel gående og syklende.
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4.3 Trafikkmønster - Hvilke målpunkt har trafikken?

Som en del av arbeidet med å bearbeide tellingene er det estimert et fra-til reisemønster for
biltrafikken på Vinstra. Estimeringen av matrisene er gjort ved hjelp av programvaren Aimsun og
er nærmere omtalt i vedlegg 1. Det er flere formål med disse matrisene, bl.a. kan de benyttes
som et grunnlag for sammenligning av situasjonen før og etter åpningen av ny E6. Her har vi
imidlertid benyttet disse matrisene til en enkel vurdering av reisemønsteret på Vinstra før åp-
ningen av ny E6; hvor er de viktige målepunktene?

Den estimerte matrisen har 13
soner, se figur og tabell i vedlegg
1. For å gi en enklere framstilling
har vi slått sammen sonene slik at
vi kan vise fram trafikken mellom
7 grovsoner.

Sone 100 (E6 sør), Sone 105
(Ruste/fv. 256) og Sone 110 (E6
nord) er å betrakte som "ekster-
ne" soner, altså som ivaretar tra-
fikken til/fra Vinstra på hovedveg-
nettet.

Ellers er selve Vinstra delt i fire grovsoner, 2 på østsiden og 2 på vestsiden av Lågen:
• Sone 2 Vinstra sør dekker Sødorp og boligbebyggelsen som sogner til Sødorpvegen
• Sone 3 Vinstra nord dekker Vinstra sentrum rundt kommunehuset og stasjonen, samt bolig-

bebyggelsen som sogner til Byrevegen

• Sone 4 Dekker næringsområdene i Lomoen
• Sone 5 dekker boligbebyggelsen som sogner til Skåbuvegen og Baksidevegen, samt trafikk

til/fra Skåbu

I figurene under har vi vist hvordan reisene fordeler seg mellom disse sonene i morgen og etter-
middagsrushet, i form av trafikkstrømmer ("ønskelinjer") mellom sonene. Hver linje i figurene
viser samlet trafikk begge veger mellom to soner. Tykkelsen på linjene gjenspeiler antall reiser,
slik at tykkere linjer representerer flere reiser.
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Figur 15 Sone til sone-trafikk mellom grovsoner, morgenrush

Figur 16 Sone til sone-trafikk mellom grovsoner, ettermiddagsrush
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Figurene viser på en skjematisk måte hvor de reisende starter og slutter sine reiser, jo tykkere
linjer som knytter seg til en sone, jo større reiseaktivitet er det knyttet sonen. En kan si at soner
med mye trafikk til/fra har høyere attraksjon enn soner med mindre trafikk.

Noen moment vi kan lese ut av disse figuren er bl.a.:
• Det er en ikke ubetydelig andel av gjennomkjøringstrafikk på E6, mellom sone 100 og sone

110. Det er likevel slik at hoveddelen av trafikken på E6 er lokaltrafikk, se kapittel 4.5
• Det er stor trafikk inn og ut av Vinstra på E6 sørover. Det vil si at det er mange som kommer

sørfra som har mål på Vinstra og det er mange som starter på Vinstra og reiser sørover.
• Det er mindre trafikk til/fra Vinstra på E6 nordfra.

• Av sentrumssonene på Vinstra er det Lomoen som tiltrekker seg mest trafikk. Det er betyde-
lig større trafikk til/fra Lomoen enn til/fra Vinstra sør med Sødorpsenteret. Vinstra nord
(gamle Vinstra sentrum) ser ut til å ha vesentlig mindre "tiltrekningskraft" enn de to andre
sentrumsdelene. Det er verdt å merke seg at disse registreringene ble gjort mens det fort-
satt var betydelig aktivitet på E6-anlegget, og stor riggaktiviteter i Lomoen.

• Det totale reisemønsteret er relativt likt morgen og ettermiddag, men reiseaktiviteten er stør-

re i ettermiddagsrushet. Det er noe retningsforskjeller mellom rushtidene, med noe større
andel reiser til sentrum om morgenen. På ettermiddagen er retningsfordelingen mer balan-
sert.

4.4 Beregnet trafikk i vegnettet

Basert på de estimerte trafikkmatrisene er Aimsun-modellen benyttet til å legge trafikken ut på
et definert hovedvegnett. Resultatet for hovedvegene hhv. morgen og ettermiddagsrushet er
vist i Figur 17 og Figur 18.

Figurene viser altså beregnet trafikk, der beregningen er basert på den estimerte sone til sone
trafikken som igjen er beregnet ut fra registreringene som er omtalt i kapittel 3.

Figurene viser trafikkbelastningen i de to rushtidsperiodene. Tykkelsen på linjene er proporsjonal
med trafikkmengden. Trafikktallene er også påført i enkelte punkter langs vegene.
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Figur 17 Beregnet trafikk i vegnettet - Morgenrush (07:00-09:00)

Figur 18 Beregnet trafikk i vegnettet - Ettermiddagsrush (14:45-16:45)
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Ut fra disse figurene kan vi trekke noen hovedtrekk:
• Figurene viser at trafikkbelastningen på fv. 255 i Lomoen er i samme størrelsesorden som på

E6 Øvregata. Dette gjenspeiles også i at det mest belastede krysset i området er krysset
mellom E6 Øvregata og fv. 255 Vinstra.

• Nord-sørtrafikken på Østsida av Lågen velger i hovedsak Øvre gate, og i liten grad Nedre

gate. Dette gjelder også den interne trafikken på Vinstra.
• Det er stor utveksling av trafikk mellom E6 og fv. 255. Trafikkbevegelsen fra E6 sør til/fra fv.

255 er større enn gjennomgangstrafikken på E6.
• Lokaltrafikken utgjør en stor del av trafikkbelastningen på E6. Mindre enn halvparten av

trafikken i Øvre gate er gjennomgangstrafikk, se mer om dette under.

4.5 Hvor stor er gjennomkjøringstrafikken?

Vi har gjort en summering av hvor stor andelen av trafikken på E6 som er gjennomgangstrafikk.
Registreringene og beregningene gir oss bare direkte grunnlag for å estimere gjennomgangstra-
fikken i de registrerte rushtidsperiodene. Dette er vist i figurene under, der det er vist hvor tra-

fikken på E6 inn i Vinstra henholdsvis fra sør og nord blir av.

Figur 19 gjennomkjøringstrafikk på E6 i morgenrushet. Trafikk inn i Vinstra fra sør
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Figur 20 gjennomkjøringstrafikk på E6 i morgenrushet. Trafikk inn i Vinstra fra nord

Figur 21 gjennomkjøringstrafikk på E6 i ettermiddagsrushet. Trafikk inn i Vinstra fra sør
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Figur 22 gjennomkjøringstrafikk på E6 i ettermiddagsrushet. Trafikk inn i Vinstra fra nord

Vi har trukket ut noen hovedpunkter fra disse figurene:
• I morgenrushet er det størst gjennomgangstrafikk fra nord mot sør. 42 % av trafikken som

kjører inn i Vinstra nordfra kjører ut igjen i sørenden, mens 28 % av trafikken sørfra kjører
gjennom sentrum på E6.

• Motsatt er det på ettermiddagen, da 53 % av trafikken som kjører inn i Vinstra sørfra kjører
gjennom og videre nordover på E6, og 26 % av trafikken nordfra kjører gjennom sentrum.

• Samlet for de fire rustidstimene har modellen estimert at gjennomgangstrafikken på E6 ut-
gjør ca. 40 % av trafikken på E6 i Øvre gate. Altså har størstedelen av trafikkbelastningen
på E6 i Øvre gate start og/eller mål i Vinstra.

• En del av gjennomkjøringstrafikken vil være dagpendlere som bor enten nord eller sør for
Vinstra og som kjører gjennom Vinstra til jobb. Tallene kan tyde på at denne pendlerstrøm-
men er størst fra nord mot sør, altså at det er flere som bor nord for Vinstra og arbeider sør

for Vinstra enn motsatt.

Registreringene og beregningene gir oss ikke grunnlag for konkret vurdering av gjennomgangs-
trafikken over hele døgnet. Vi kan imidlertid anta at gjennomgangstrafikken utgjør en litt større
andel av trafikken i resten av døgnet, utenom rushtidene.

I modellen har vi også sett på hvor stor andel av totaltrafikken som kan betraktes som gjennom-
gangstrafikk. Det vil si hvis vi også tar med trafikken inn/ut av modellområdet på vestsida av
Lågen. For å estimere andel av gjennomgangstrafikk er det analysert trafikken mellom sonene

100, 107, 110 og 112. Disse sonene er da betraktet som «ytre soner» hvor gjennomgangstrafikk
kommer fra eller skal til. Trafikk mellom disse sonene er sammenlignet med total trafikk (som
inkluderer alle sonene i området) til/fra disse sonene. Summeringen viser er at andel av gjen-
nomgangstrafikk av total trafikken da ligger på ca. 46 %.



Resultat fra registreringer 25

5. OPPSUMMERING - HOVEDTREKK

Undersøkelsen som er rapportert i dette dokumentet ble foretatt på Vinstra i september og okto-
ber 2016. Det understrekes at disse tellingene altså ble foretatt før ny E6 ble åpnet, mens E6
fortsatt fulgte Øvre gate gjennom Vinstra. I dette kapitlet har vi trukket ut noen hovedtrekk fra
undersøkelsene og de enkle analysene som er gjort

5.1 Undersøkelsens innhold

Det ble foretatt:
• Manuelle trafikktellinger av gående og syklende i 5 tellepunkter morgen og ettermiddags rush

en dag.
• Manuelle krysstellinger av biltrafikken i 8 kryss i morgen og ettermiddagsrush en dag.
• Maskinelle snitteliinger av biltrafikken i fire snitt gjennom en uke

Undersøkelsene ble gjennomfør ved hjelp av frivillige fra Nord-Fron og ansatte fra Nord-Fron
kommune og Statens vegvesen. Tellemannskapene gjorde en god jobb; Alle registreringer ble
gjennomført etter planen, og registreringene anses som fullstendige og gode for de periodene de
ble gjort.

5.2 Noen hovedtrekk fra resultatene

Den registrerte trafikken er benyttet til å estimere fra/til trafikk mellom soner på Vinstra, vurdere
trafikkfordeling over døgnet, trafikkaktivitet i ulike deler av tettstedet, gjennomgangstrafikkens
størrelse og reisemiddelfordeling.

Resultatene er usikre, men gir et godt øyeblikksbilde
Det understrekes at både undersøkelsene og resultatene er beheftet med usikkerhet;
• Tallene er basert på en korttidsregistrering. Det vil være variasjoner som ikke er fanget opp i

registreringene.
• Det er generert matriser og trafikktall basert på tellinger, dette fanger ikke opp alle forhold i

trafikken.
• Soneinndelingen er grovmasket og fanger ikke opp alle detaljer i trafikkbildet på Vinstra.
• Det er alltid metodisk usikkerhet knyttet til estimering av matriser og trafikkberegninger for

vegnettet.

Selv om det er usikkerhet mener vi at resultatene gir et godt bilde av trafikksituasjonen på Vin-
stra før ny E6 åpnet.

Resultatene fra undersøkelsen og analysene i etterkanter mer detaljert omtalt i kapittel 3 og 4,
men her vil vi trekke fram noen hovedtrekk som kan være beskrivende for trafikken på Vinstra
før ny E6 åpnet. Noen av disse trekkene vil også være relevante når en skal arbeide med utvik-
ling og trafikk på Vinstra etter at ny E6 er åpnet.

Gang-og sykkeltrafikkens andel av trafikken på Vinstra er på nivå med, eller lavere
enn gjennomsnittet for små tettsteder.
Registreringene som er gjort gir oss ikke grunnlag for en fullstendig modellering av reisemønste-
ret for gående og syklende på Vinstra, og heller ikke mulighet for en helhetlig vurdering av gang-
og sykkeltrafikkens andel av totaltrafikken. Vi har imidlertid sett på gang- og sykkelandelen i
sammenlignbare snitt/kryss fra tellingene, og ser at gang- og sykkeltrafikken er størst i de telle-
punktene som sannsynligvis inngår i skolevegen til mange elever. Selv om det er usikkerhet
rund disse tallen kan vi antyde at det sannsynligvis er en gang- og sykkelandel på Vinstra som er
på nivå med, eller kanskje litt lavere enn for landsgjennomsnittet og gjennomsnittet av små tett-
steder.

Lokaltrafikken var den dominerende delen av trafikken – også på E6
Tellingene og estimeringen av sone- til sonetrafikken viser at lokaltrafikken er dominerende på
Vinstra, slik vi også kjenner det fra de mange andre tettsteder. Selv for trafikken på E6 utgjør
lokaltrafikken (det vil si reiser som har start og/eller stopp på Vinstra) ca. 60 % av trafikken.
Lokaltrafikkens andel er større i morgenrushet enn i ettermiddagsrushet.
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Trafikken var like stor på fv. 255 gjennom Lomoen, som på E6 gjennom Vinstra
Trafikktellingene viser at trafikkmengdene på fv. 255 Vinstragate gjennom Lomoen er i samme
størrelsesorden som på E6 Øvregate. Begge steder er det noe mer trafikk i de to ettermiddags-
timene enn i de to formiddagstimene. På E6 er trafikken noenlunde lik i begge retninger i begge
rushtidene, mens det i Lomoen er noe større trafikk vestover (fra E6 mot Lomen) om morgenen
og motsatt om ettermiddagen

Det er ingen kapasitetsproblemer i vegnettet.
Det ble ikke registrert avviklingsproblemer på registreringsdagen. En enkel vurdering tilsier at
det bør være god reservekapasitet i kryssene på Vinstra med de trafikkmengdene som ble regi-
strert.

Trafikken er større om ettermiddagen enn om morgenen
Dimensjonerende trafikk på Vinstra vil være om ettermiddagen, størst er trafikken i timen mel-
lom 15 og 16. Vi kan ut fra tellingene anta at den største trafikken om morgenen i stor grad er
rene arbeidsreiser, altså mellom hjem og arbeidsplass, mens trafikkbildet om ettermiddagen er
mer sammensatt. Da har vi sannsynligvis en kombinasjon av reiser i arbeid, reiser fra arbeid
tilbake til hjem, handlereiser, servicereiser og reiser til fritidsaktiviteter, noe som gir et mer
sammensatt trafikkbilde, og generelt større trafikk i alle deler av vegnettet.

Lomoen er den delen av Vinstra som tiltrekker seg mest trafikk
Ut fra estimeringen av sone- til sonetrafikk ser vi at Lomoen-området er den delen av Vinstra
som tiltrekker seg flest bilreiser. Siden Lomoen-området har mindre boliger enn de andre sone-
ne, kan vi anta at turene hit i hovedsak er knyttet til arbeidsplasser, handel og service. De andre
delene av sentrum har betydelig lavere "tiltrekningskraft" på bilturer. Vinstra sør, dvs. Sødorp-
området har noe større aktivitet enn Vinstra nord som omfatter området rundt kommunehuset,
stasjonen og nordre del av Nedregate.

Det er verdt å merke seg at registreringene ble gjort mens det fortsatt var en del rigg-aktivitet i
Lomoen knyttet til E6-anlegget. På den andre siden var ikke de store nye etableringene av han-
del og service rundt det nye E6-krysset i Lomen åpnet. Det er grunn til å regne med at Lomoens
attraktivitet som reisemål vil bli ytterligere styrket når disse tilbudene blir innarbeidet.

5.3 Virkningen av ny E6 – det bør gjøres en ny undersøkelse

Som vi har understreket i rapporten mener vi at undersøkelsen gir et godt bilde av trafikksitua-
sjonen på Vinstra høsten 2016, før ny E6 ble åpnet. Deler av resultatene fra undersøkelsen vil
være mindre relevante når ny E6 er åpnet, og både gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk vil ha et
nytt mønster.

Vi anbefaler derfor sterkt at det gjennomføres en oppfølgende undersøkelse – en etterundersø-
kelse, med samme metode og innretning, som kan gi et bilde av trafikksituasjonen etter at E6 er
åpnet. Dette vil være viktig, både for de lokale vurderingen som skal gjøres i Vinstra framover,
men det vil også kunne bidra til å tette et hull i kunnskapen om hva som skjer når det bygges
omkjøringsveger. Det finnes nesten ikke eksempler i litteraturen på gode før- etterundersøkelser
av slike store vegomlegging der gjennomgangstrafikken flyttes fra en veg gjennom tettstedet til
en omkjøringsveg.

Det vil bl.a. være svært interessant å se hvordan lokaltrafikken inn/ ut av Vinstra fordeler seg
mellom gammel og ny E6, om det fortsatt vil være stor trafikk i Øvre gate og om det er mulig å
se hvordan attraktiviteten til ulike deler av tettstedet forandrer seg når tilgjengeligheten blir an-
nerledes.
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VEDLEGG 1, ESTIMERING AV FRA/TIL MATRISE

1. Soneinndeling

Det er definert 14 trafikksoner som markert i figuren under.

Figur 1 Markering av trafikksonenemed tilknytting til vegnettet

Det er disse definerte sonene som er benyttet til estimering av fra/til-matrisen for Vinstra, men for å gi
bedre grunnlag for å presentere trafikken mellom sonene er det gjort en enkel sammenslåing av soner
til "grovsoner". I disse grovsonene er selve Vinstra delt i fire soner, mens det er lagt til grunn 3 ekster-
ne soner. Følgende sammenslåing av soner er gjort:

Grovsone Inneholdersone:

2 101, 112, 113

3 102,111

4 103, 104,108,109

5 106,107

100 100

105 105

110 110
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Figur 2 Inndeling i grovsoner

Programvaren Aimsun er benyttet for analyse og trafikkfordeling i Vinstra basert på trafikkregistreringe-
ne beskrevet rapporten. Aimsun er en programvare som gjør det mulig å modellere og simulere trafikk
i et vegnett.

Det er benyttet en algoritme i Aimsun ("Static macro adjustment") som muliggjør justering av opprinne-
lige OD-matriser (matriser som inneholder trafikk fra en sone til andre). I dette tilfelle er det brukt en

matrise som er justert i forhold til «Real data set» (trafikkregistreringene bearbeidet slik at de kan bru-
kes i programvaren). På den måten er det produsert en ny matrise som inneholder trafikk mellom de
definerte sonene.

2. Validering av resultatene

Det er vanskelig å få nøyaktig fordeling av trafikken i vegnettet uavhengig av metodologi og grunnlags-
data som er brukt i analysen. Derfor er det utviklet mekanismer som kan utnyttes for validering av
resultater. To mest brukte er R2 (minste kvadraters metode) og GEH-statistikk. Disse metodene beskri-
ver forklaringsgraden i en gitt modell. I utgangspunktet anser en at hvis verdien for R2 er større enn
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0,85 og GEH-statistikken har verdi under 5, kan en regne med at resultater fra modellen er tilfredsstil-

lende og at det er godt samsvar mellom modell og registreringer.
De neste fire figurene viser resultater fra modellen og tilsvarende GEH og R2 verdier både for morgen-
og ettermiddagsrush.

Figur 3 Morgenrush (07:00-09:00), GEH = 1.56

Grønne markeringer viser GEH-verdier innenfor toleransekravet. Gjennomsnittlig GEH-verdi for den
estimerte trafikken sammenlignet med trafikktellingene er 1,56.

Figur 4 Morgenrush (07:00-09:00), R2 = 0,98
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Sammenhengen mellom observert og beregnet verdi viser en R2-verdi på 0,98 for trafikken i morgen-

rushet

Figur 5 Ettermiddagsrush (14:45 – 16:45), GEH = 2.51

Grønne markeringer viser GEH-verdier innenfor toleransekravet. Gjennomsnittlig GEH-verdi for den
estimerte trafikken sammenlignet med trafikktellingene er 2,51.

Figur 6 Ettermiddagsrush (14:45 – 16:45), R2 = 0,94
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Samlet sett viser valideringstestene at det er tilstrekkelig god sammenheng mellom de registrerte ver-

diene i trafikktellingene og de estimerte tallene i modellen til at vi kan si at modellen gir et akseptabelt
bilde av faktisk trafikk.

3. Trafikkmatriser

Med basis i registreringene gir estimeringen trafikkmatriser for hhv. morgen – og ettermiddagsrush (to
timer morgen og to timer ettermiddag), basert på en enkel inndeling av Vinstra i soner. Matrisene un-
der viser trafikktall mellom sonene. Lokalisereringen av sonene er vist i Figur 1.

Trafikktallene mellom sonene er vist både for lette og tunge kjøretøy. Fordelingen mellom lette og
tunge er basert på registreringene, og kan være beheftet med noe usikkerhet.

Vi ser at det ikke er full symmetri mellom morgen og ettermiddagsrush. På enkelte relasjoner strekker
retningsforskjellen over lengre tidsrom enn det vi har registrert. Det er likevel slik at rushtidsregistre-
ringene gir et godt bilde av maks-belastningen i vegnettet.

Tabell 1 Morgenrush (07:00-09:00), lette kjøretøy

Tabell 2 Morgenrush (07:00-09:00), tunge kjøretøy
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Tabell 3 Ettermiddagsrush (14:45-16:45), lette kjøretøy

Tabell 4 Ettermiddagsrush (14:45-16:45), tunge kjøretøy
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VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER RESULTATER FRA GANG OG
SYKKELTELLINGER
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VEDLEGG 3 TELLESKJEMA BILTRAFIKTELLINGER


	1. Innledning - bakgrunn
	2. Forberedelse og gjennomføring av registreringer
	2.1 Forberedelser til tellingene
	2.2 Gjennomføring av tellingene

	3. Resultat av registreringene
	3.1 Gang og sykkeltellinger
	3.2 Krysstellinger
	3.3 Maskinelle snittellinger

	4. Trafikken på Vinstra høsten 2016 - før åpning av ny E6
	4.1 Usikkerhet i beregninger og resultat
	4.2 Reisemiddelfordeling, hvor mange går og sykler?
	4.3 Trafikkmønster - Hvilke målpunkt har trafikken?
	4.4 Beregnet trafikk i vegnettet
	4.5 Hvor stor er gjennomkjøringstrafikken?

	5. Oppsummering - hovedtrekk
	5.1 Undersøkelsens innhold
	5.2 Noen hovedtrekk fra resultatene
	5.3 Virkningen av ny E6 – det bør gjøres en ny undersøkelse
	Vedlegg 1  Estimering av fra/til-matrise
	Vedlegg 2  Oversikt over resultater fra gang og sykkeltellinger
	Vedlegg 3  Telleskjema biltrafiktellinger


	Vedlegg1-estimering av soner.pdf
	1. Soneinndeling
	2. Validering av resultatene
	3. Trafikkmatriser


