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Mars 2020



Vi måler:
Hastighet
Antall kjøretøy
Størrelse på kjøretøy (lengde)
Avstand mellom kjøretøy

Hvordan og hva måler vi i trafikken

Av dette får vi:
 Hastighet på hvert enkelt kjøretøy
 Maks og gjennomsnittsfart i tall, graf over tid og fordeling på tid (døgn eller uke)
 Tilsvarende hastigheter for hver enkelt kjøretøygruppe
 Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn (ÅDT) og per år (ÅÅT) 
 Maks og gjennomsnitts antall biler fordelt på døgn og uke
 Andel tunge kjøretøy (SA10)
 Avstand mellom kjøretøy, kø-andel
 Hvor mye av trafikken som er kø-trafikk (kjøretøyavstand på < 3 sek)
 Retning for hvert enkelt kjøretøy
 Mulighet for å analysere hver enkelt dag i måleperioden.



Eksempel på hovedoversikt i en måling



Eksempel fordeling over døgn eller uke



Oversikt over utførte målinger



Trafikkmålinger nord for Hønefoss bru
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Hva kan vi bruke dette til?

Dette gir oss:
 Viktige data til vegforvaltning og planlegging av 

vedlikehold. Legges inn i RoSy (RoadSystem)
Mulighet til å utføre trafikkmålinger der vi får inn klager 

fra innbyggere/trafikanter. Målingene kan brukes som 
dokumentasjon for/mot tiltak.

 Kartlegging av områder med utfordringer innen 
trafikksikkerhet, som rundt skoler, i boligområder og langs 
ferdselsårer der vi har både fotgjengere, syklister og 
motoriserte kjøretøy.

 Kartlegging før utbyggingstiltak, kommunale eller private.



RoSy Map

RoSy Map er kartdelen av vegforvaltningsverktøyet RoSy. Her vises alle veger i et kartbilde, 
og aktuelle data for vegene kan avleses eller legges inn. I forbindelse med etableringen av 
RoSy har Sweco kartlagt og tilstandsregistrert alle kommunale veger. Forvaltningsverktøyet 
hjelper oss til å planlegge drift og vedlikehold, og beregner nedbrytningstiden av vegene. I 
denne sammenheng er trafikktallene, og spesielt SA10, en viktig faktor.



RoSY



RoSy Base



RoSy Base



RoSy Overveiw restlevetid



RoSy Overveiw SA10



Gang-/sykkelteller

 I tillegg har vi en gang- og sykkelteller som kan benyttes til å kartlegge gang- og 
sykkeltrafikk i aktuelle områder.

 Dette er et viktig verktøy ved vurdering av tiltak på/ved fortau, gs-veger og 
fotgjengerfelt.

 Den står nå ved den usikrede jernbaneovergangen bak Felleskjøpet.



Mulighet til å utføre trafikkmålinger der vi får inn klager fra innbyggere/trafikanter. 
Målingene kan brukes som dokumentasjon for/mot tiltak.

Bekymringer/klager fra innbyggere

Vanligvis er dette ønsker om 
fartsdempende tiltak på grunn av 
opplevd høy hastighet/
trafikkfarlige situasjoner.
Eksempel fra Asbjørnsens gate:



Bekymringer/klager fra innbyggere

Eksempel fra 
Tanbergmoveien hvor det 
kom klage på at lastebilene 
til anlegget i Tanberglia 
kjørte altfor fort:



Bekymringer/klager fra innbyggere

Eksempel fra området Holmboesgate, Telegrafen, Blomsgate og Sundgata



Forhold som avdekkes ved tilfeldige målinger eller i 
forbindelse med andre prosjekter

Eksempel fra Hønefoss nord-vest

En større sammenstilling (link)



Kartlegging før utbyggingstiltak, kommunale eller private.

Hvervenkastet
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