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FORORD 
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1 TRAFIKKANALYSE – BAKGRUNN OG PROBLEMSITUASJON 

 Infrastruktur og analyseområdet 

Ringsakerfjellet vestre (Mesnali opp mot Natrudstilområdet og Sjusjøenområdet) opplever, 

etter mange års vekst i antall høgstandard fritidsboliger og sti- og løypenett, et voksende 

problem med trafikkavvikling. Trafikkproblemene aksentueres rimeligvis rundt helg- og 

ferieavvikling. I figuren under er røde linjer offentlige veger, svarte er private veger, 

grønne er barmarkstier og blå er skiløyper. Røde punkt er bomveger. Fokusområdet for 

denne analysen er i Ringsaker kommune og blåprikket rektangel.  

 

 

Figur 1: Infrastrukturen i analyseområdet.  

Hva er problembildet, hvordan kan trafikkstrømmene analyseres og hvilke data er samlet inn? 
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 Problembildet 

I hovedsak har oppmerksomheten i de vestre delene av Ringsakerfjellet vært knyttet til 

utvikling av antall fritidsboliger (T. Arnesen, 2011; Tor Arnesen & Hesthagen, 1998; 

Ringsaker kommune, 2014) og den arealmessige arronderingen. I mindre grad har det vært 

fokus på omfang, fordeling og typer trafikk i området, både trafikk generert av 

fritidseierhusholdninger og av dagsbesøkende i området. Begge deler genererer både 

tilførsels- og interntrafikk.  

1.2.1 Fritidsboligene 

Fritidsboligutvikling i Ringsakerfjellet er langs flere dimensjoner en historie om en 

vellykket – men også en krevende – utvikling. Det har vært, og er fremdeles, en 

vedvarende og betydelig etterspørsel etter fritidsboliger i Ringsakerfjellet. Videre har 

utviklingen siden 2000-tallet i all hovedsak bestått i å utnytte mer arealeffektivt områder 

som allerede var tatt i bruk gjennom fortetting eller gjennom det som er karakterisert som 

feltutvidelse. I figuren nedenfor er gule punkter fritidsboliger bygget før 1989, og røde etter 

1980. De røde pilene peker på kommende utbyggingsområder som ligger i utkanten av 

dagens utbyggingsområde, og som har mer karakter av nye felt, snarere enn feltutvidelse 

eller fortetting.  

  

 

Figur 2: Fritidsboliger i Ringsakerfjellet. Kilde: GAB-registeret. 
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I hovedsak beholdes samme utviklingsstrategi i inneværende kommuneplanperiode – som 

vist i neste kart. De gulfargede områdene der viser fritidsboligfelt (nye felt under utvikling 

er markert med feltbetegnelse). Lilla felt er næringsareal og blå er for enheter med 

utleieklausul.  
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Figur 3: Fritidsboligfeltstrukturen i Natrudstilen- og Sjusjøenområdet  

Cirka 18 % av arealet i fjellet er i dag inkludert i gjeldende kommuneplan for formålet 

fritidsboliger. De kommende utbyggingene følger stort sett samme utviklingsstrategi 

Nye felt (rød) , 
feltutvidelse / 
fortetting (grønn) 
og godkjente, men 
ikke ferdig 
utbygde (blå) i 
gjeldende 
kommuneplan.  
Forventet utvikling 
i antall enheter er 
fra dagens ca 2500 
til 3500 med nye 
felt. Se Tabell 1 
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(grønne piler) – med noen unntak som er lokalisert i utkanten av dagens 

fritidsboligområde og som til dels også kan oppfattes som nye felt (røde piler).  

 Kommuneplanen om trafikken 

Viktigste målsettinger for langsiktig utvikling i kommuneplan 2014 - 2025 er angitt slik: 

• Videreutvikle Ringsakerfjellet som et av landets best tilrettelagte fjellområder for 

fritidsboligbygging og aktiviteter som langrenn, sykkel og friluftsliv  

• Bevare de store, inngrepsfrie naturområdene mellom Sjusjøen og Ljøsheim  

• Fortette og utvide eksisterende byggeområder  

• Ny utbygging som fortetting og økt utvikling i og nær sentrumsområder på Sjusjøen 

• Sikre gode frilufts- og aktivitetsområder i og nær utbyggingsområdene  

Problemløsning knyttet til den trafikale situasjonen og utviklingen framover er ikke løftet 

opp som egen målsetning i kommuneplanen. Men i kommunens konsekvensutredning 

som del av kommuneplanarbeidet heter det under samfunnsdelen at: 

Utbyggingen i Ringsakerfjellet er spredt over store områder. Det er få alternativer til bruk 

av privatbil for transport til/fra og internt i hytteområdene. Ny utbygging medfører økt 

trafikk på tilførselsvegene og økt andel interntrafikk i fjellområdene. Dette medfører større 

behov for vedlikehold av vegene og trafikksikkerhetstiltak i/ved tettsteder langs disse vegene, 

se eget vedlegg til KU [ØF: se neste avsnitt]. Prinsippet om fortetting og økt utnyttelse i 

områder med allerede utbygd infrastruktur, skiløyper og turveger er viktige tiltak for å 

redusere transportbehovet internt i byggeområdene. Viktig å etablere gode forbindelseslinjer 

ut til friluftsområdene og å sikre brede nok korridorer for løyper og turstier. Ved spesielle 

utfartsdager og ved arrangementer er det problemer med trafikkavviklingen i Sjusjø-

Natrudstilområdet. Behov for bedre styring av trafikkstrøm, tilrettelegging av parkering 

mv. 

Det heter så i eget vedlegg som behandler den trafikale situasjonen, at: 

Det er ca 5500 hytter i Ringsakerfjellet pr. 2013. Hyttene er fordelt på to hovedområder / 

konsentrasjoner av hytter; Sjusjøen - Natrudstilen og Ljøsheim-Grunnåsen. Sammen med 

reservene i gjeldene plan gir ny kommuneplan mulighet for en ytterligere utbygging med 

inntil 2200 nye fritidsenheter. Totalt vil det da kunne bli mer enn 7500 hytter i 

Ringsakerfjellet.  I Sjusjøen – Natrudstilområdet vil antall fritidsboliger kunne øke fra ca 

2500 til ca. 3500. Ljøsheim - Grunnåsen kan ved full utbygging få 1760 hytter mot dagens 

ca 1000 enheter.  Dette vil påvirke både trafikken på tilførselsvegene og internt i/mellom 

hytteområdene. 

I tilknytning til konsekvensutredningene som kommunen har gjennomført for de enkelte 

nye utbyggingsområdene (ref. Figur 3), sies under punktet transport følgende: 
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… Dette vil medføre økt trafikk både på internveger og på fylkesvegen. Omfanget av trafikk 

bestemmes av utbyggingstakt og jordmasser/vegetasjon i det enkelte utbyggingsområdet. Økt trafikk 

kan medføre økt behov for vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak på veger i området. 

I analysegrunnlaget til siste kommuneplanrullering er det også gjort et anslag over samlet 

trafikkbelastningen som med eksisterende og nye foreslått godkjente utbyggingsplaner, og 

da i form av antall reiser med privatbil. Denne analysen baserer seg på en tilsvarende 

analyse som Østlandsforskning (Overvåg, Flognfeldt, & Reistad, 2013) har gjennomført for 

Hafjell.  

Følgende forutsetninger er der lagt til grunn for beregning av trafikk tilknyttet til og fra 

fritidsboligene i Ringsakerfjellet:   

•  60 % av alle fritidsboliger er i bruk hver måned i gjennomsnitt,  

•  hver hytte blir besøkt 25 ganger/år (genererer 50 reiser fram og tilbake)  

•  det er 3 personer i hver bil    

 

Tabell 1: Anslag over trafikkmengde - hentet fra  konsekvensutredning fra Ringsaker kommune (Ringsaker 
kommune, 2014) 

Område Fylkesveg Antall 

fritidsboliger 

Årlig 

trafikk 

(bilreiser) 

Dgl trafikk 

(bilreiser) 

Årlige 

personreiser 

ÅDT 

2013 

Sjusjøen – 

Natrudstilen 

nåværende 

2 2500 75000 200 225000 1625 

Sjusjøen – 

Natrudstilen 

Framtidig 

2 3500 108000 300 324000  

Ljøsheim – 

Grunnåsen 

nåværende 

7 1000 30000 82 90000 190 

Ljøsheim – 

Grunnåsen 

framtidig 

7 1760 52800 140 158000  

 

I tillegg kommer interntrafikk, dags- og arrangementsbesøkende. Kommunen deler trafikken i 

Ringsakerfjellet i to kategorier: A) fra hjem til fritidsbolig (som vi i denne rapporten kaller 

«tilførselstrafikk») og fra B) fritidsbolig til turmål, servicetilbud og aktiviteter (som vi i denne 

rapporten kaller «interntrafikk»).  Det gjøres i forbindelse med kommuneplanarbeidet en nærmere 

analyse av begge disse trafikktypene, og det vises til dokumentet for en disse. Det konkluderes med 

behov for tiltak slik:  
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Tiltak på tilførselsvegene  

Økt bruk og aktivitet i Ringsakerfjellet vil øke trafikkbelastningen på både tilførselsvegene og internt 

i hytteområdene. Dette vil medføre økt behov for vedlikehold og flere trafikksikkerhetstiltak langs 

fylkesvegene mellom E6 og hytteområdene. Trafikksikkerhetstiltak, vurdering av fartsgrenser og 

fartsreduserende mv., bør prioriteres på veistrekningene som går gjennom byer og tettsteder (Moelv, 

Næroset, Åsmarka og Mesnali). I tillegg er det behov for å bygge gang- og sykkelveg mellom Mesnali 

og Storåstoppen, her er flere delstrekninger er under planlegging. For å redusere bruken av privatbil, 

kan et bedre busstilbud mellom Brumunddal/Moelv /Lillehammer og Sjusjøen, spesielt i 

høysesongene, være aktuelt tiltak. 

 

Tiltak for interntrafikk  

Det er viktig å sørge for gode turveg- og skiløypeforbindelser internt i hytteområdene og mellom 

områdene for å minimere behovet for å bruke bil.  Sti – og løypenett er lagt inn i kommuneplankartet 

for å ivareta dette ved senere detaljplanlegging [ØF: se Figur 1]. Kryssing mellom skiløyper og 

brøytede veger kan skape farlige situasjoner. Det bør anlegges planfri kryssing der større skiløyper 

skal krysse større veger (f.eks. fylkesveger og større samleveger i hytteområdene). Alle øvrige 

kryssinger bør skiltes både på vegen og i skiløypene. Et aktuelt tiltak for å forsøke å redusere intern 

biltrafikk, kan være å etablere busstilbud internt på Sjusjøen (til Natrudstilen) i høysesong. Man ser 

at det kan være behov for bedre håndtering av trafikkavvikling og parkering ved større 

arrangementer. Det er viktig at de ansvarlige for arrangementene har god beredskap til å håndtere 

dette. 

(Ringsaker kommune, 2014, p. 8) 

 

 Analysene i denne rapporten 

Analysene i denne rapporten viser som et allment trekk at trafikkbelastningen er større enn 

hva kommunen har lagt til grunn i Tabell 1. Dette skyldes både at forutsetningene for hvor 

stor andel av fritidsboligene som er i bruk til enhver tid er større enn hva kommunene har 

lagt til grunn (fra 60 % til 80 %), og at vi her baserer oss på faktiske tellinger i en gitt 

periode (januar til mars 2018) og som både inkluderer tilførsels- og interntrafikk. Det er 

også slik at vi i dette arbeidet primært fokuserer på vintersesongen; det er i denne sesongen 

at trafikksituasjonen er mest aksentuert. Dette, og en del andre forhold som vi kommer 

nærmere tilbake til, gir et annet resultat for analysen av trafikksituasjonen i 

Ringsakerfjellet.    
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1.4.1 Tilførsels- og interntrafikk 

Det er i denne rapporten gjennomført en analyse av tilførsels- og interntrafikk til vestre 

deler av Ringsakerfjellet.  

Området som er omfattet av analysen – analyseområdet - er skissert i kartet Figur 4. 

Tilførselstrafikk omfatter tilførsel gjennom Moelv, som fordeler seg til Sjusjøen og i noen 

grad avgang til Ljøsheimområdet fra Næroset. Videre er det trafikken langs Åsmarkavegen 

Figur 4: Fokus i denne analysen er tilførselstrafikk (markert med røde piler, og interntrafikk 
(grønne piler).  
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(Fv. 216) gjennom Åsmarka til krysning med Sjusjøvegen fra Lillehammer (Fv. 216) ved 

Labussa, videre opp til og gjennom Mesnali, og så fordeling til de forskjellige ankomster på 

Natrudstilen (Sjusjøen skisenter), Gutubakken-området og videre opp mot, inn i og forbi 

Sjusjøen sentrum.  

Videre er det tilførsel gjennom/fra Lillehammer (Fv. 216), som så møter tilførselstrafikk fra 

Moelv og så fordeler langs samme vegnett mot fjellet. 

Dernest er det tilførsel fra Lillehammer via forbindelse mellom Nordseterområdet og inn 

mot Sjusjøen sentrum (Nordsetervegen), og som så fordeler seg ned mot Gutubakken-

området, Natrudstilen (Sjusjøen Skisenter), og opp mot, inn i og forbi Sjusjøen sentrum mot 

Storåsen, Heståsen, Kuåsen osv. 

Tilførselsveien er en blanding av riksveier, fylkesveier og kommunale veier inn mot og 

forbi Mesnali sentrum, og deretter fylkesveier, kommunale veier og private veier innen 

området som strekker seg fra innkjøring mot Natrudstilen til forbi Storåsbommen, og over 

mot Nordseter / Lillehammer.  

Tilførselstrafikken er sammensatt. Dels er det knyttet til bruk av fritidsboligene, dels er det 

dagstrafikk som benytter aktivitetstilbud og løype-/stiinfrastrukturen i Ringsakerfjellet og 

hvor utgangspunktet er vestre deler av Ringsakerfjellet, og dels er det yrkestrafikk knyttet 

til næringsaktivitet, og da i særdeleshet bygge og anleggsvirksomhet, i området.  

I analysen er gjort en kvantifisering av trafikkvolumer. Kvantifiseringen baserer seg på 

trafikktellinger fra Statens Vegvesen, private tellinger gjort for denne analysen, og bruk av 

andre data som gir grunnlag for anslag over trafikkvolumer (herunder resultater fra en 

nylig gjennomført fritidsboligundersøkelse i Ringsakerfjellet – se kapittel 2).  

Bruken av området, og da særlig bruk av fritidsboliger, skaper interntrafikk med bil i 

området. Det omfatter i noen sammenhenger tilgang til aktivitetstilbud så som alpin- / 

akebakke, til arrangementer, kitearena, sykkelarena, ol) og det omfatter trafikk knyttet til 

dagligvarehandel, til kafe-/restaurantbesøk ol det hele ut over det som enkelt kan nås til 

fots / uten bil. Interntrafikken er vanskeligere å kvantifisere. I analysen er gjort et arbeid for 

å kvantifisere denne ved å benytte forskjellige kilder til informasjon.  

Det er også samlet informasjon ved samtaler med sentrale aktører som har innsikt i bruk av 

området som kan henføres til interntrafikk herunder også nevnte fritidsboligundersøkelse 

(referanse) høst- og vintersesong 2017/2018 hvor det er inntatt spørsmål som omfatter 

fritidsbolighusholdningens interntrafikk under opphold i området.  
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 Veistruktur og oppsummeringspunkter – et skjematisk oppsett 

Noe forenklet kan trafikkstruktur og våre oppsummeringspunkter skisseres som vist i 

Figur 5, hvor hovedvegene er merket med tykkere blå linjer enn mindre brukte veger for 

fritidsbruken av Ringsakerfjellet vestre.  

  

INNFALLSPORT SØR 
TIL 
ANALYSEOMRÅDET  

INNFALLSPORT VEST 
TIL 
ANALYSEOMRÅDET  

Skistadion 

Lillehammer 

Mot 

Rømåsen 

Natrudstilen 

Ljøsheim-

området 

Skistadion 

Storåsbommen 

Mesnali 

Åsmarka | Næroset 

Nordseter    

Mot Moelv 

Sjusjøen sentrumsområde 

Gutubakken 

Caravanplass 

Figur 5: En prinsippskisse for veginfrastrukturen og summeringspunkter (som røde kryss) for biltrafikken. 
Figuren er ikke avstandskorrekt. 
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1.5.1 Informasjonsinnhenting – Summeringspunkter 

Analysen kvantifiserer faktisk foreliggende trafikkstrømmene slik situasjonen er i dag med 

vekt på perioden januar – mars 2018.  Samlet er informasjonsinnhentingen til 

oppsummeringspunktene basert på: 

• Trafikktellinger fra Statens vegvesen Region øst 

• Trafikktellinger i egen regi 

• Bompasseringer i fjellet 

• Tall fra handelsnæringen i fjellet – omsatt til antall handelshendelser og med det 

trafikkgenerering 

• Samtaler med sentrale aktører  

• bidrag til å beskrive og vurdere trafikkbelastning 

• bidrag til løsningsmodeller for framtidens trafikkløsninger til og i fjellet, og vurdering av 

disse 

• resultater fra fritidsboligundersøkelsen og hvor det er innarbeidet spørsmål i 

spørreundersøkelsen til fritidsbolighusholdningene om logistikkproblematikk 

 

 

Figur 6: Tegnforklaring – R_MOE retning Moelv, R_LHM retning Lillehammer, R_NOR retning Nordseter,  
STELL statens vegvesen trafikkteller, TELLE eget trafikktellepunkt, BOM tellepunkt ved vegbom, SENTR 
sentrum / trafikkmål, SKIST skistadion. Utvalg av tellepunkter som er benyttet er merket med STELL, 
TELLE og BOM. 
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 Samlet belastning og toppunktbelastninger – valg av perioder 

Trafikken deles i to hovedkategorier: 

• generert av fritidsbolighusholdningene 

• generert av dagsbesøkende 

Det er en utfordring å gjøre en dataanalyse som skal vise representative trafikkstrømmer, 

enten det er samlet eller toppbelastninger, i en situasjon hvor det er mange parametere som 

bestemmer trafikken. De to strømmene har forskjellige forløp. Samtidig har vi ikke tellinger 

som skiller dem fra hverandre, det ville i så fall kreve innsamling av informasjon om 

formål med bruk av bilen på enkeltturer og individnivå. Vi er da henvist til å gjøre 

antakelser. For dagsbesøkende er åpenbart vær og føreforhold svært bestemmende for 

antallet som tar turen «til fjells». For fritidsbolighusholdninger derimot, antar vi at de er 

mindre følsomme for daglige værsvingninger. Vi kommer tilbake til dette i enkelte 

trafikkanalyser hvor det er et poeng å skille de to trafikkstrømmene.  

1.6.1 Tilførselstrafikk 

Den viktigste problemstillingen å belyse er tilførselstrafikken, det betyr gjennomfart i 

innfallsportene i sør og vest (Figur 5, side 18).  

Noe forenklet kan trafikkstruktur og våre oppsummeringspunkter skisseres som vist i 

Figur 7. Tilførselstrafikken kan beregnes som en likevektsanalyse. Over et tilstrekkelig 

langt tidsrom antas å være balanse mellom kjøretøy inn og kjøretøy ut av analyseområdet. 

Det er i perioder hvor vi gjør antakelser om balanse inn og ut av analyseområdet vi kan 

gjøre et skille mellom dagsbesøkendes og fritidsbolighusholdningens trafikk basert på 

antakelser om adferd; når er det rimelig å tro at fritidsbolighusholdningene kommer og 

drar, når er det rimelig å tro at det tilsvarende gjelder for dagpendlere (som kommer til 

analyseområdet i arbeidssammenheng) og dagsbesøkende (som kommer for å drive 

fritidsaktivitet) kommer og drar.  

Som en approksimasjon1 gjelder da følgende – notasjon henviser til Figur 7: 

∮ 𝐼𝑁𝑁_𝐼𝑁𝑁𝐹𝐴𝐿𝐿𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇_𝑆Ø𝑅
𝑢𝑘𝑒 𝑛

𝑢𝑘𝑒 𝑖

+ ∮ 𝐼𝑁𝑁_𝐼𝑁𝑁𝐹𝐴𝐿𝐿𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇_𝑉𝐸𝑆𝑇
𝑢𝑘𝑒 𝑛

𝑢𝑘𝑒 𝑖

=  ∮ 𝑈𝑇_𝐼𝑁𝑁𝐹𝐴𝐿𝐿𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇_𝑆Ø𝑅
𝑢𝑘𝑒 𝑛

𝑢𝑘𝑒 𝑖

+ ∮ 𝑈𝑇_𝐼𝑁𝑁𝐹𝐴𝐿𝐿𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇_𝑉𝐸𝑆𝑇
𝑢𝑘𝑒 𝑛

𝑢𝑘𝑒 𝑖

 

I vår analyse tar {i, n} fire verdier:   

• {1, 13}: Dette er når hele datasettet benyttes for å se på gjennomsnittlig døgntrafikk 

(DT) og samlet trafikk (TT) i perioden januar – mars (Pjan-mar) 2018. 

• {4, 4}: Trafikk i uke 4, som oppfattes som en normaluke i perioden januar – mars 

                                                      
1 Ser bort fra lekkasje som skjer via «prikkede» veier i Figur 7. 
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• {8, 8}: Trafikk i uke 8, som var en vinterferieuke, og derfor en toppuke i perioden 

januar – mars 

• {13, 13}: Trafikk i uke 13, som var påskeuka i 2018, og derfor en toppuke i perioden 

januar – mars 

Innen hver av disse periodene analyseres trafikkbelastningen med tanke på samlet 

belastning og toppbelastinger som krever begrensende tiltak. Eksempler: 

𝑃𝑇𝑇 𝑢𝑘𝑒1
𝑢𝑘𝑒 13= ∮ 𝑈𝑇_𝐼𝑁𝑁𝐹𝐴𝐿𝐿𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇_𝑆Ø𝑅

𝑢𝑘𝑒 13

𝑢𝑘𝑒 1

+  ∮ 𝑈𝑇_𝐼𝑁𝑁𝐹𝐴𝐿𝐿𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇_𝑉𝐸𝑆𝑇

𝑢𝑘𝑒 13

𝑢𝑘𝑒 1

 

𝑃𝑇𝑇𝑢𝑘𝑒 1
𝑢𝑘𝑒 13 symboliserer oppsummert totalbelastning i 13-ukersperioden uke 1 til 13. 

𝑃𝐷𝑇𝑢𝑘𝑒 1
𝑢𝑘𝑒 13= 

( ∮ 𝑈𝑇_𝐼𝑁𝑁𝐹𝐴𝐿𝐿𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇_𝑆Ø𝑅
𝑢𝑘𝑒 13

𝑢𝑘𝑒 1
+  ∮ 𝑈𝑇_𝐼𝑁𝑁𝐹𝐴𝐿𝐿𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇_𝑉𝐸𝑆𝑇

𝑢𝑘𝑒 13

𝑢𝑘𝑒 1
)

90
 

𝑃𝐷𝑇𝑢𝑘𝑒 1
𝑢𝑘𝑒 13 symboliserer gjennomsnittsbelastning per døgn for perioden uke 1 - uke 13, tilsvarende 

90 døgn.  

På liknende måte kan vi da behandle de øvrige periodene som vi fokuserer på (normaluke og 

toppuker). 
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INNFALLSPORT TIL 
ANALYSEOMRÅDET 
FRA SØR 

INNFALLSPORT TIL 
ANALYSEOMRÅDET 
FRA VEST 

Skistadion 

Lillehammer 

Mot 

Rømåsen 

NATRUDSTILEN SENTRUMSOMR. 

Ljøsheim-

området 

Skistadion 

Storåsbommen 

Mesnali 

Åsmarka | Næroset 

Nordseter    

Mot Moelv 

SJUSJØEN SENTRUMSOMRÅDE 

Gutubakken 

Caravanplass 

Figur 7: Oppsummeringspunkter som tellere i sammenheng med måling av trafikk inn i og ut av 
analyseområdet i rødt. Figur: Østlandsforskning. 

INNFALLSPORT VEST 

INNFALLSPORT SØR 

TILFØRSEL MOELV 
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1.6.2 Interntrafikk 

For interntrafikk er det et annet fokus. Her vil vi først og fremst beregne den indre splitten i 

trafikken i analyseområdet som har to aktivitetsmessige tyngdepunkt; Sjusjøen 

sentrumsområde med butikker og skiarena, og sentrumsområde ved Natrudstilen i 

Ringsaker Almenning. I den sammenheng er det to interne splitt i trafikkflyten som er av 

interesse:  

1. splitten for trafikk som kommer gjennom innfallsport sør og deretter fordeler seg i 

retning Natrudstilområdet og i retning Sjusjøenområdet og videre innover fjellet, 

både langs Nordseterveien med avgang til fritidsboligene mot grensen til 

Lillehammer kommune, og mot og forbi Storåsen og videre innover. 

2. splitten for trafikk som kommer gjennom innfallsport vest, og fordeler seg mot 

retning Sjusjøenområde og videre mot Storåsen og innover fjellet, retning 

Natrudstilområdet eller Mesnali.  

 
 

Figur 8:Intertrafikksplitter som beregnes; venstre kart fra Nordseter og inn i analyseområdet 
(Nordsetersplitten), Høyre kart splitt trafikk fra Mesnali og mot henholdsvis Natrudstilen og Sjusjøen 

(Natrudsplitten).  

 Hovedspørsmål 

Videre er det vurdert modeller / skisser og tilbud for framtidige løsninger for trafikk til og 

innen denne delen av fjellområdet. Dette baserer seg så langt mulig på å tallfeste 

utviklingsbaner, basert på utviklingstakt for fritidsboliger og utvikling i dagsbesøk og 

liknende). Det er konsentrert om hovedspørsmål: 

• Hva er dagens situasjon for trafikkbelastning til Ringsakerfjellet vestre? (Se Figur 1, 

side 9 for avgrensing av analyseområdet) 

• Hva er forventet vekst i tilførselstrafikken? 

• Hvordan kan trafikkbelastningen inn mot fjellområdet reduseres?  

• Hvordan kan interntrafikk håndteres slik:  

o at belastningen fordeles best mulig i denne delen av fjellområdet  

o at den samlede belastningen reduseres   

Natrudsplitten Nordsetersplitten 
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2 RESULTATER FRA FRITIDSBOLIGUNDERSØKELSEN 

2017/2018 

 Om undersøkelsen 

Det ble gjennomført en undersøkelse av bruken av fritidsboligene i Ringsakerfjellet i 

perioden august 2016 til og med juli 2017. Resultatene fra undersøkelsen er så langt delvis 

rapportert2.  Data fra cirka 1400 fritidsbolighusholdninger ble innsamlet i en elektronisk 

spørreundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført fra 22. august til 20. november 2017, 

og perioden respondentene ble bedt om å svare for var foregående 12 måneder, dvs. for 

august 2016 til og med juli 2017. Respondentene «ser ut til å ha en sterk geografisk 

overrepresentasjon av fritidsboliger lokalisert i sentrumsområdene, det vil si Sjusjøen sentrum, 

Rømåsen og Natrudstilen.»3  Det er gunstig for vår analyse; det treffer sentrale deler av 

analyseområdet. Det betyr også god representasjon av fritidsboliger oppført etter 

årtusenskiftet – de utgjør over 40 % i materialet. Fritidsboligene i sentrumsområdene 

(Sjusjøen / Natrudstilen / Rømåsen) brukes mer enn i øvrige områder.  

Fritidsboligene i undersøkelsen er samlet i fire grupper: 

• Sjusjøen sentrum, inkl. Storåsen og Birkebeinerbakken 

• Rømåsen/Natrudstilen 

• Indre Sjusjøen, fra Kuåsen og innover 

• Ljøsheimområdet (Ljøsheim, Grunna, Nesbyen og Lauvlia) 

 

Tabell 2: Antall fritidsboliger i fritidsboligundersøkelsen etter lokalisering samlet i 4 områder. I alt og i 
materialet. Kilde: (Ericsson & Flognfeldt, 2018, p. 25)  

Område Fritidsboliger i alt* Fritidsboliger i materialet 

 Antall Prosent Antall Prosent 

Sjusjøen sentrum 2200 42 % 588 44 % 

Natrudstilen/Rømåsen 1400 27 % 600 45 % 

Indre Sjusjøen 500 10 % 112 8 % 

Ljøsheim 1100 21 % 44 3 % 

Totalt 5200 100 % 1344 100 % 

Uoppgitt   (112)  

                                                      
2 (Ericsson & Flognfeldt, 2018) 
3 (op.cit. 2018, p. 7) 
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* Cirkatall (populasjon) 

92 % av fritidsboligene i undersøkelsen eies av én husstand alene – i utgangspunktet betyr 

det at respondentene er godt kjent og har erfaring med den trafikale situasjonen i 

områdene.  

 Om bruken av fritidsboligene – betydelig hele året. 

Fritidsboligene i analyseområdet er ifølge undersøkelsen «mye i bruk, særlig vinterstid» 

(Ericsson & Flognfeldt, 2018, p. 17). I materialet var opp mot 90 % i bruk både i vinterferien 

(ukene 8 og 9) og påske (uke 13) i 2017.  I den grad Ericsson og Flognfeldt omtaler noe som 

lavsesong, så peker de på mai og november. Med unntak av de to månedene rapporterer 

undersøkelsen at rundt 80% av fritidsboligene var i bruk resten av året - Figur 9.  

Dette er høyt 

sammenliknet med 

mange andre 

områder, særlig den 

høye andelen bruk 

gjennom hele året. I 

den grad 

fritidsboligene lånes 

eller leies ut, kommer 

det i tillegg til tallene 

som rapporteres i 

denne undersøkelsen. 

Hva angår 

brukslengde og 

bruksfrekvens 

innenfor den enkelte 

måned konkluderer 

Ericsson og Flognfeldt slik:  

«Mai og november er ikke bare måneder da færre husholdninger faktisk bruker fritidsboligen sin, 

men de som gjør det har heller ikke så mange og/eller lange opphold. Omvendt har populære 

måneder også mange/lange opphold, slik at sesongvariasjonene målt i gjestevolum blir større enn 

den rene bruksfrekvensen skulle tilsi. Det utkrystalliserer seg et mønster som klart avspeiler 

ferieperioder og tradisjonell ferieavvikling, nemlig mye bruk i jul/nyttår, vinterferie, påske og 

sommerferie. Bruk av fritidsboligen i ferieperioder er altså fortsatt det dominerende bruksmønsteret 

for privateide fritidsboliger i Sjusjøenområdet, også på sommeren. I vintermånedene desember, 

februar, mars og april, men unntatt januar, var fritidsboligene jevnt over i bruk flere dager enn 

ellers i året (fig. 4.2.), og vinterhalvåret 2016-17 sto for over halvparten av bruksdøgnene dét året. 

 

Figur 9: Andel av fritidsboligene som var i bruk minst en gang gjeldende 
måned. Analyseområdet 2016-17. Kilde: (Ericsson & Flognfeldt, 2018, p. 

17) 
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Det likevel juli som enkeltmåned som har det største antallet bruksdøgn.» (Ericsson & Flognfeldt, 

2018, p. 18) 

Gjennomsnittlig ble fritidsboligene brukt i 67 døgn i løpet av året, og over halvparten av 

bruksdøgnene ble effektuert i vinterhalvåret. Det fordeler seg som vist i Figur 10. 

Rent trafikalt kan 

man finne igjen 

et slikt bruks-

mønster som en 

jevnt høy bruk av 

veier i 

analyseområdet, 

og som topper 

seg rundt 

vinterferien og 

påsken. 

 Oppsummert fritidsboligundersøkelsen: bruksdøgn og persondøgn i 

analyseområdet 

Undersøkelsen fant at gjennomsnittlig antall personer i husholdningene i vinterperioden 

var marginalt under 3 personer (Ericsson & Flognfeldt, 2018, p. 21). Gjennomsnittlig antall 

bruksdøgn per fritidsbolig i analyseområdet for månedene januar, februar og mars samlet, 

var i følgeundersøkelsen i underkant av 20. Antall persondøgn blir da i gjennomsnitt 60 per 

fritidsbolig.  

Nå er det ikke persondøgn som i denne sammenheng er det sentrale anliggende. Snarere er 

det antall bilturer som bruken av fritidsboligene genererer, i tillegg til antall bilturer som 

dagsbeøkende til området genererer (enten dagsbesøkende er det for fritidsformål eller i 

sammenheng med arbeidslivet).  

  

0
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Gj.snittlig ant. bruksdøgn (inkl. ubrukte) 

Figur 10: Gjennomsnittlig antall bruksdøgn etter måned i  analyseområdet 
2016-17. Kilde: (Ericsson & Flognfeldt, 2018, p. 18). Den perioden, men da for 

2018 som vår rapport fokuserer på, er innenfor det røde rektanglet. 
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 Trafikk generert av fritidsboligbruk 

I trafikkanalysene antas det at antall bruksdøgn er det sentrale tallet gitt et resonnement 

om at bilbruken ikke endres vesentlig om det er 2 eller 4 personer som benytter 

fritidsboligen, så lenge det kun benyttes en bil per brukshendelse.  

Vi legger videre til grunn at det som et gjennomsnitt gjennomføres mellom i underkant av 

1 tur med bil fra og til fritidsboligen per bruksdøgn, i tillegg til ankomst og avgang. 

Gjennomsnittlig interntrafikk generer et sted mellom 0,5 og 1 tur med bil per fritidsbolig i 

bruk per dag er et anslag som har rimelig god støtte i trafikktellingene som redegjøres for i 

kapitlene 3 og 4. Det gir følgende samlede gjennomsnittlige bilturvolum per fritidsbolig i 

januar, februar og mars på fra 12 til 24 for fra 0,5 til 1 tur per dag (1 tur per dag betyr 2 

bilturenheter per dag, 1 fra fritidsbolig til interndestinasjon og en tilbake til fritidsbolig): 

∫ 𝐺𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑖𝑙𝑡𝑢𝑟𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑡𝑖𝑑𝑠𝑏𝑜𝑙𝑖𝑔 𝑖 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡
𝑀𝑎𝑟𝑠

𝐽𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟

= {12, 24} 

Med 4200 fritidsboliger i analyseområdet og hvor 85 % er i bruk (Figur 9), så gir det et 

bilturvolum i perioden januar til mars på mellom 42 840 og 85 680 bilturenheter.  

∫ 𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑏𝑖𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑡 𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑟𝑖𝑡𝑖𝑑𝑠𝑏𝑜𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑖 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡
𝑀𝑎𝑟𝑠

𝐽𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟

= {42 840, 85 680} 

Det er et betydelig sprik mellom de to verdiene. I mangel av presis informasjon om bilbruk 

generert av fritidsboligbruk, må vi leve med en slik usikkerhet. På den annen side viser det 

hvor stor effekt en mindre endring i bilbruken kan ha og hvor viktig det er å jobbe med 

interntrafikkbegrensende tiltak og tilbud. 

Som et døgngjennomsnitt i perioden januar – mars betyr det mellom 476 og 952 

bilturenheter daglig interntrafikk generert av fritidsboligbruk og dagsturer i 

analyseområdet.  

Denne trafikken fordeler seg ikke jevnt gjennom perioden, men topper seg i helger og 

ferieperioder. Rimeligvis kommer den på toppen av trafikken gjennom innfallsportene - 

(det vil si trafikk inn i og ut av analyseområdet). Hvordan det mønsteret og volumet er, 

belyses i de neste kapitlene. 
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3 TILFØRSEL VIA SØRLIG INNFALLSPORT 

For avgrensing av sørlig innfallsport, se Figur 5, side 18. 

 Notasjon 

Våre trafikkanalyser er for perioden januar – mars 2018. Sentrale størrelser i analysene er 

det totale trafikkvolumet i perioden og gjennomsnittlig volum per døgn. Det totale 

trafikkvolumet skrives som PTTjan-mar, hvor PTT står for PeriodeTotalTrafikk.  Den 

gjennomsnittlige døgntrafikken i perioden skrives som PDTjan-mar, hvor PDT står for 

PeriodeDøgnTrafikk. For å beregne PTTjan-mar har vi summert tilsendt timetrafikk fra 

Statens vegvesen for perioden januar-mars, mens PDTjan-mar er gitt ved totaltrafikk dividert 

på antall dager i perioden, dvs.  PDTjan-mar =  PTTjan-mar ÷ 90.  

 Trafikk inn sørlig innfallsport 

Fra Statens vegvesen benyttes trafikkdata i begge retninger på tellepunkter nær Sjusjøen, 

nærmere bestemt tellepunktet Mesnali Nord på fylkesveg 2 og Olasveen Nord på fylkesveg 

216. De to punktene ble satt i kontinuerlig drift fra oktober 2017. Til sammen gir de et 

rimelig godt bilde av trafikkvolumet inn og ut av Sjusjøen. Sistnevnte målepunkt fanger 

opp en stor del av trafikken om Næroset til Sjusjøen, mens tellepunktet Mesnali Nord 

fanger opp størsteparten av trafikken fra sør og vest til Sjusjøen. Det vi mister her er i 

hovedsak trafikken fra Nordseter til Sjusjøen – denne er registrert på egen teller. 
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Figur 11: Periodedøgntrafikk (PDT) og Periodetotaltrafikk (PTT) for perioden januar-mars 2018 inn til 
analyseområdet fra sør, henholdsvis fra retning Moelv og retning Lillehammer. Kilde: Statens Vegvesen. 
Bearbeidet av Østlandsforskning. 

 

Gjennomsnittlig antall passeringer per dag i perioden januar-mars (PDT jan-mar)4, ved 

målepunktet Olavsveen Nord i retning Mesnali, var på 973 biler. Dette er forutsetningsvis 

dominert av trafikken som skal til Sjusjøen, men en må også vente at noe skal kun til 

Mesnali eller ta av mot Nordseter/Lillehammer eller Søndre Mesna.  I målepunktet Mesnali 

Nord var PDT jan-mar 1 392.      

                                                      
4 PDT jan-mar er beregnet ut fra summert timestrafikk fra Statens vegvesen for perioden januar-mars dividert med 90 
(antall dager i perioden)   

Mesnali Nord 
PDT↑jan-mar= 1 392 
PTT↑jan-mar = 125 293 

Olavsveen Nord 
PDT↑jan-mar= 973 
PTT↑ jan-mar= 87 578 
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 Trafikk inn i og ut av sørlig innfallsport 

 

Figur 12: PeriodeDøgnTrafikk (PDT) og PeriodeTotalTrafikk (PTT) for perioden inn til og ut av 
analyseområdet fra sørlig innfallsport, fra henholdsvis Moelv og Lillehammerområdet. Kilde: Statens 
Vegvesen. Bearbeidet av Østlandsforskning. 

Inkluderes trafikken i motsatt retning ved målepunktene får vi et bilde av den totale 

trafikkbelastningen. Ved Olavsveen var den i gjennomsnitt per dag i perioden januar-mars 

2018 på 1910 biler, mens tilsvarende tall for Mesnali Nord var 2 759.  Tatt i betraktning at 

dette er gjennomsnittstall, viser det at det er en tidvis svært stor trafikkbelastning her til å 

være fylkesveger.  

Til sammenligning kan det nevnes at på riksveg 2 ved Brandval nord for Kongsvinger og 

ved riksveg 3 nord for Koppang var ÅDT (Årsdøgntrafikken) på henholdsvis 2 965 og 2 303 

i 2017. Dette forteller oss at i vintersesongen er trafikkbelastningen på fylkesvegene inn og 

ut av analyseområdet på nivå med eller høyere enn årsdøgntrafikken på flere riksveger.  

Når en også tar i betraktning at det i enkelte uker i vintersesongen er dagstrafikk inn og ut 

av analyseområdet som langt overgår nevnte periodetrafikk, så får en forståelse av at dette 

er veier med tidvis meget høy trafikkbelastning.      

Mesnali Nord 
PDT↕ jan-mar = 2 759 
PTT↑jan-mar= 248 348 

Olavsveen Nord 
PDT↕ jan-mar = 1 910 
PTT↑jan-mar = 171 930 
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 Splitt retning Lillehammer og retning Moelv inn i analyseområdet 

Trafikken inn i analyseområdet kommer delvis fra retning Moelv og delvis fra retning 

Lillehammer. Det kan gjøres et anslag over denne splitten. Vi legger til grunn at den 

absolutt dominerende delen av trafikken fra retning Moelv går gjennom Olavsveen Nord. 

Dette betyr at det er en viss feilkilde, men vi forutsetter liten andel av trafikken som 

kommer via nordsiden av Nord-Mesna.  I de to kartene nedenfor er vegene merket med V1 

(Nord for Sør-Mesna retning Moelv) og V2 (nord for Sør-Mesna retning Lillehammer) 

antatt å ha en trafikkmengde som ikke påvirker approksimasjonen over splitten vesentlig.  

 

 
Figur 13: Periodedøgntrafikk (PDT). Splitt for trafikk inn i analyseområdet, innfallsport sør, fra hhv retning 
Lillehammer og retning Moelv. Trafikktelling over Olavsveen Nord er trafikk fra retning Moelv. Figur: 
Østlandsforskning  

Denne beregningen viser at cirka 7 av 10 biler gjennom innfallsport sør kommer fra retning 

Moelv. Vi beregner denne splitten både for inntrafikk (Figur 13) og for inn&ut-trafikk 

(Figur 14). 

 Splitt retning Lillehammer og retning Moelv inn i og ut av 

analyseområdet 

Trafikken inn i og ut av analyseområdet kommer delvis fra retning Moelv og delvis fra 

retning Lillehammer. Det kan gjøres et anslag over denne splitten. Vi legger til grunn at 

den absolutt dominerende delen av trafikken fra retning Moelv går gjennom Olavsveen 

Nord. Dette betyr at det er en viss feilkilde, , men vi forutsetter at en liten andel av 

trafikken kommer via nordsiden av Nord-Mesna – se merking i Figur 13.  

V2 Mesnali Nord 
PDT↑jan-mar = 1 392 
Andel: 100 % 

Olavsveen Nord 
PDT↑jan-mar = 973 
Andel: 70 % 

Retning Lilleham. 
PDT↑jan-mar = 419 
Andel: 30 % 
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Figur 14: Splitt for trafikk inn i og ut av analyseområdet, innfallsport sør, fra hhv retning Lillehammer og 

retning Moelv. Trafikktelling over Olavsveen Nord er trafikk fra retning Moelv. Figur: Østlandsforskning 

 Beregningen viser at cirka 2/3 av trafikken over innfallsport sør kommer fra retning Moelv. 

 Månedstrafikk - sørlig innfallsport 

Trafikkdata viser vesentlige månedlige variasjoner i trafikkmengden til og fra fjellet. I mars 

2018 var det om lag 55 000 biler 

som passerte målepunktet i 

Mesnali i retning Sjusjøen, mens 

antallet i november var ca. 18 000 

lavere. 

 I seg selv er også novembertallet 

overraskende høyt. November er 

en høstmåned som er en 

overgangsmåned mellom to 

sesonger; høst og vinter; og som 

man i utgangspunktet skulle tro at 

var av de minst «attraktive» 

månedene for fritidsbruk av fjellet. 

At mars er markert høyere enn de 

øvrige månedene er derimot ikke 

overraskende. Mars er både en 

sterk vintermåned og påskeavvikling faller tidvis også i denne måneden, slik det var tilfelle 

i 2018. Palmesøndag 2018 var 25. mars og siste uka i mars drar derfor betydelig opp 

totaltrafikken for denne måneden. I snitt passerte ca. 600 flere biler per dag i mars enn i 

november. 

V2 

Kommer fra Lillehammer (ca 1/3-del) 

Mesnali Nord 
PDT↕jan-mars = 2 759 
Andel: 100 % 

Olavsveen Nord 
PDT↕jan-mars 
 = 1 910 
Andel: 69 % 

Retning Lilleham. 
PDT↕jan-mars = 849 
Andel: 31 % 
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innfallsport sør

Antall passeringer Olavsveen i retning Mesnalia

Antall passeringer Mesnalia i retning Sjusjøen

Figur 15: Tilførselstrafikk per måned inn i analyseområdet  - 
sørlig innfallsport, fra retning Moelv / Næroset og retning 
Lillehammer. Kilde Statens Vegvesen. Bearbeiding: 
Østlandsforskning. 
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Trafikktallene ut av 

analyseområdet i mars skiller seg 

naturlig nok også ut fra de øvrige 

månedene, men ikke tilsvarende 

tallene inn til området. Det 

forteller oss at noe av veksten, i 

tillegg til fritidsbolig-

husholdningene, kan tilskrives 

økning i antall dagsbesøk – selv 

om det for særlig lokale 

husholdninger med «hytte på 

fjellet» ikke er uvanlig å benytte 

den kun til dagsbesøk.   

 Ukestrafikk - sørlig 

innfallsport 

«Mars med påskeeffekt» vises 

tydelig i Figur 17. Rundt 18 500 

biler passerte tellepunktet ved 

Mesnali inn i analyseområdet i 

uke 13, og da er ikke søndagen (1. 

påskedag) med. Det gir et 

gjennomsnitt inn i området per 

dag på 3 100 biler.  Uke 8 skiller 

seg også ut fra de øvrige pga. en 

positiv vinterferieeffekt.  

Trafikkbelastningen inn i 

analyseområdet i toppsesonger 

ligger dermed godt over den 

belastningen vi kan observere som 

årsgjennomsnitt ved flere av 

landets riksveger. 

  Døgntrafikk - sørlig innfallsport 

Trafikkmengden mot en type reiselivsdestinasjon som Ringsakerfjellet vil naturlig nok også 

variere over ukedagene og i døgnet. I en «normal» vinteruke – uke 4 er valgt som en slik 

normaluke - skiller fredag seg markant ut med høye trafikktall inn i analyseområdet via 

innfallsport sør, mens søndagen skiller seg ut i motsatt retning - Figur 19. I vinterferieuka 

Retning Lillehammer (ca 1/3-del) 
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Figur 16: Tilførselstrafikk per måned ut fra i analyseområdet  - 
sørlig innfallsport, retning Næroset / Moelv og retning 
Lillehammer. Kilde Statens Vegvesen. Bearbeiding: 
Østlandsforskning. 
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Figur 17: Tilførselstrafikk per uke januar til mars inn og ut av 
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Lillehammer. Kilde Statens Vegvesen. Bearbeiding: 
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er det fremdeles de samme toppdagene – vi har valgt uke 8 som en slik «toppuke» - men 

variasjonen dagene imellom er klart mindre - Figur 18.   

Forskjellen mellom normal og 

toppuke er antakelig påvirket 

av større variasjoner i så vel 

antall fritidsbolighusholdninger 

som dagsbesøkende. Topper for 

begge typer svinger nok 

omtrent samtidig – vinterferie, 

påskeferie, helger med 

innbydende forhold for tur i 

marka osv. tiltrekker begge 

grupper, men 

størrelsesforholdet mellom de 

to grupperingene vil nok 

variere ned til den enkelte dag. 

For eksempel kan dagsbesøkende i større grad enn fritidsbolighusholdningene som er 

kommet til området, avpasse 

besøk til daglige variasjoner i 

værforhold – er været bra for en 

tur i marka så drar «man» opp 

på fjellet; ble det mindre bra så 

dropper man turen.  

Anslag dagsbesøkvolum 

Fra disse figurene kan man, gitt 

forutsetningen om at det er et 

neglisjerbart antall 

fritidsbolighusholdninger som 

ankommer søndagen, anslå at 

det er dagsbesøkende som 

ankommer søndag – for uke 4 

ligger dette på 692 ankomster 

og i uke 8 (som ikke var vinterferieuka i Oppland) 865 ankomster. Det betyr at 

dagsbesøkende utgjør ca. 1/3-del av trafikken en søndag i en typisk vinteruke.  

Store forskjeller i trafikkvolum gjennom uka i normaluke og ferieuke 

Trafikkvolumet gjennom innfallsport sør er relativt lav på hverdager utenom helg i en 

normalvinteruke (uke 4). Det er balanse mellom inn- og uttrafikk. Mot helgen bygger det 

seg opp, og det samlede trafikkvolumet (innpasseringer + utpasseringer) er på en fredag 

2,7 ganger onsdagstrafikken.  
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Figur 18: Døgntrafikk uke 8 inn i (blå) og ut av (rød) 
analyseområdet - sørlig innfallsport.  Kilde Statens Vegvesen. 

Bearbeiding: Østlandsforskning. 

Figur 19: Døgntrafikk uke 4 inn i (blå) og ut (rød) av 
analyseområdet -  - sørlig innfallsport. Kilde Statens 
Vegvesen. Bearbeiding: Østlandsforskning 
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I en vinterferieuke (uke 8 – men ikke vinterferie i Oppland) er bildet annerledes. 

Trafikkvolumet er atskillig større, f.eks. er volumet på onsdag 3,2 ganger større, mens det 

på fredag er mindre forskjell.  

Trafikkvolumene er ikke jevnt fordelt over døgnet eller dagen, vi må se på timetrafikk for å 

få bilde av det.  

 Timetrafikk – sørlig innfallsport 

Hvordan varierer så trafikken over døgnet? Det er størst trafikkbelastning fra 

fritidsbolighusholdninger fredag ettermiddag inn i analyseområdet og søndag ettermiddag 

ut av analyseområdet. For dagbesøkende er det ikke urimelig å anta at trafikken inn i 

analyseområdet er størst lørdag og søndag formiddag, og i retur på ettermiddagen samme 

dag.  Våre trafikkdata viser at for hele perioden januar til mars 2018 sett under ett, er 

trafikkmengden inn i analyseområdet størst klokken 11.00 – 13.00. Returtrafikken er klart 

størst klokken 15.00 - 16.00. Figur 20 viser beregnet gjennomsnittstrafikk per time i 

perioden januar – mars, dvs. total timesbelastning i perioden delt på 90 dager. 

Klokkeslettene på X-aksen viser slutten på timen, dvs. klokken 12:00 vil si klokken 11.00 - 

12.00. Kl. 12.00 - 13.00 ligger trafikkmengden på 120 biler i retning Sjusjøen, mens den 

ligger på ca. 200 biler i retur klokken 15.00 -16.00. Figuren viser for øvrig at det er en jevn 

vekst fra klokken 07.00 til klokken 12.00 i trafikken inn innfallsport sør, og det samme kan 

sies om returkjøringen, men veksten vedvarer her fram til klokken 16.00. 

 

Figur 20: Timetrafikk gjennom sørlig innfallsport i perioden januar til mars. Kilde: Statens vegvesen. 
Bearbeidet av Østlandsforskning. 
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Trafikkbildet over døgnet vil variere med sesong. For å illustrere er «normaluke» valgt som 

uke 4., og toppuke som uke 8, da det er vinterferie i Oslo/Akershus og Hedmark. Den 

gjennomsnittlige timetrafikken for de to ukene er vist i Figur 21 og Figur 22. Figurene viser 

at mønstrene for inn- og utreise er forholdsvis likt for disse to ukene, men med et høyere 

volum i uke 8.   

Fra klokken 06.00 til 09.00 om morgenen er det ca. 300 biler som i gjennomsnitt per dag 

kjører inn i analyseområdet i både uke 4 og uke 8.  De fleste er antakeligvis 

arbeidspendlere.  Innkjøringen når sin topp i uke 4 fra 11.00 - 12.00 med 100 passeringer i 

gjennomsnitt, og fra 12.00 - 13.00 i uke 8 med ca. 170 passeringer i gjennomsnitt. For 

utkjøring av analyseområdet er toppunktet 187 passeringer i gjennomsnitt mellom klokken 

15.00 – 16.00 i uke 4, og 283 passeringer i gjennomsnitt på samme tidspunkt i uke 8.  

 

 
Figur 21: Timetrafikk gjennom sørlig innfallsport i uke 4. Kilde: Statens vegvesen. Bearbeidet av 
Østlandsforskning 
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Figur 22: Timetrafikk gjennom sørlig innfallsport i uke 8. Kilde: Statens vegvesen. Bearbeidet av 

Østlandsforskning 

Døgnvariasjonen i trafikkbildet er i påfølgende figurer vist for fredag i uke 4 (Figur 23) og 8 

(Figur 25) og søndag i uke 4 (Figur 24) og 8 (Figur 26).   

Trafikk mot Sjusjøen stiger forholdsvis jevnt fra morgen av og fram til klokken 20.00 på 

fredag i uke 4. I perioden 17.00 – 21.00 passerer hele 1 067 biler målepunktet på Mesnali i 
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Figur 23: Timetrafikk gjennom sørlig innfallsport fredag uke 4. Kilde: Statens Vegvesen. Bearbeidet: 
Østlandsforskning. 
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retning Sjusjøen. Dette er i stor grad fritidsboligeiere på veg inn til sine hytter. Antall 

passeringer ut av analyseområdet har sin topp klokken 15.00 – 16.00 med 132 passeringer. 

De er antakelig i all hovedsak arbeidspendlere og dagsbesøkende.  

På søndager er det selvfølgelig trafikken den andre vegen som er dominerende, og den har 

et toppunkt fra klokken 15.00 – 16.00 med 469 passeringer - Figur 24. Tar vi med den 

påfølgende timen er det da til sammen 897 biler som passer.   

Søndag uke 4 (28. januar) var det påfallende liten trafikk inn i analyseområdet, og den 

toppet seg mellom klokken 11.00 og 14.00 Været den dagen kl 13, -4,8°C, svak vind, 1,7 m/s 

fra nord, 8,3 mm nedbør i form av snø. Været var ikke dårlig, man ser at 

fritidsbolighusholdningene var åpenbart til stede i betydelig mon, og hadde retur vanlig 

sent på søndagen, med en topp mellom kl 15.00 og 17.00. Det er derfor grunn til å tro at 

inntrafikken var dominert av dagsbesøk for skiformål, og at de da kom fra retning Moelv.  

 

 

Fredag i uke 8 er det to toppunkter i innreisende til analyseområdet, klokken 11.00 – 12.00 

med 233 passeringer, og fra 17.00 – 18.00 med 310 passeringer. Antakelig er hovedvolumet 

tilreisende for helgeopphold på fritidsboligen. For øvrig gjenkjennes tidligere omtalte 

volum av arbeidsreisende fra klokken 06.00 – 09.00.  Et påfallende trekk ved 

fredagstrafikken i uke 8 er at inn- og utkjøringsvolumet følger hverandre forholdsvis tett. 

Det peker i retning av at det er forholdsvis mange dagbesøkende.    
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Figur 24: Døgntrafikk gjennom sørlig innfallsport søndag uke 4. Kilde: Statens Vegvesen. Bearbeidet: 
Østlandsforskning. 
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Figur 25: Timetrafikk gjennom sørlig innfallsport fredag uke 8. Kilde: Statens Vegvesen. Bearbeidet: 

Østlandsforskning. 

 

Søndag i uke 8 skiller seg markert ut fra de øvrige gjennomgåtte dagene med en svært stor 

forskjell i inn- og utkjøring. Fra klokken 09.00 til klokken 12.00 er det kraftig vekst i 

utkjøringstrafikken. Toppunktet er klokken 11.00 – 12.00 med et trafikkvolum på 491 

passerte biler. Samlet trafikkvolum ut fra analyseområdet på søndag i uke 8 er på 3 578 

biler, og bare fra klokken 11.00 til klokken 15.00 passerte det 1 848 biler. Det gir en 

timestrafikk i snitt på 462 biler, eller 8 biler i minuttet. Vi snakker her altså i realiteten om 

en nær sammenhengende kø i fire timer ut av analyseområdet.  Trafikken inn på søndag i 

uke 8 er antakelig i all hovedsak dagbesøkende. Den når sin topp klokken12.00 – 13.00 med 

103 passeringer. Samlet er innkjøringen denne dagen på 803 biler.  

Det samme mønstret som vi finner for vinterferietrafikken vil en finne i avvikling av 

påsketrafikken. 
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Figur 26: Timetrafikk gjennom sørlig innfallsport søndag uke 8. Kilde: Statens Vegvesen. Bearbeidet: 
Østlandsforskning. 
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4 TILFØRSEL GJENNOM INNFALLSPORT VEST.  

For avgrensing av vestlig innfallsport til analyseområdet, se også Figur 5, side 18. 

 
 

Figur 27: PeriodeDøgnTrafikk (PDT) og PeriodeTotalTrafikk (PTT) inn i og ut av analyseområdet, 
gjennom innfallsport vest. Figur: Østlandsforskning 

 

Det er to innfallsporter som inkluderes i analyse. Den mest trafikkerte er behandlet i forrige 

avsnitt. Her skal vi se på forbindelsen mellom Sjusjøen og Nordseter (som har forbindelse 

til Lillehammer). Her er data basert egen teller; vestlig innfallsport. Trafikken som kommer 

vestfra på Nordsetervegen til Sjusjøen omtales som «Inn vestlig innfallsport», mens 

trafikken motsatt veg er «Ut vestlig innfallsport». 

Trafikken gjennom vestlig innfallsport er i perioden januar – mars cirka ¼-del (nøyaktig) 

av trafikken gjennom sørlig innfallsport:  

PTT↕ jan-mar (vestlig innfallsport) = 0,27 x PTT↕ jan-mar (sørlig innfallsport) 

For denne innfallsporten er det nyttig å merke seg at flere fritidsboliger ligger slik at 

fritidsboligbrukerne må passere ut av porten for å komme til fritidsboligen i for eksempel 

gamle Birkebeinerbakken (se Figur 28) når de er inne i analyseområdet (som definert i 

Figur 5, side 18). Dette er fritidsboligeiere som gjerne kommer til fritidsboligen via Mesnali, 

og slik sett passerer inn sørlig innfallsport, og ut vestlig port på vei til fritidsboligen. Så 

passerer de inn vestlig port ved for eksempel tur til Kiwi på Graaten, for så å passere ut på 

Vestlig innfallsport 
Teller Nordsetervegen 
PDT↕ jan-mar: 726 
PTT↕ jan-mar: 65 340 
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vei tilbake til fritidsboligen. Denne telleren ligger med andre ord slik til at den også fanger 

opp interntrafikk som genereres fra fritidsboligene som er i Sjusjøområdet og som har 

tilgang til fritidsboligen fra Nordsetervegen. 

I tillegg fanger denne telleren opp 

dagsbesøkende fra Lillehammerområdet som 

kommer via Nordseter. Også disse kan man 

anta i hovedsak kjører ut samme dag. Dette 

gir en mulighet til å gjøre et anslag over 

dagbesøkende fra Lillehammerområdet, se 

blant annet Figur 30 (side 45). 

Det er en jevnt stor trafikk i begge retninger 

over denne innfallsporten - Figur 29. Særlig 

påfallende er det topper i vinterferie uke 8 og 

påskeuke uke 13. Det er også påfallende hvor 

balansert trafikken her er på ukesbasis. 

Forklaringen kan være at vi her registrerer 

betydelige innslag av interntrafikk (fra fritidsboligene med adgang langs Nordsetervegen 

og inn i analyseområdet, og dagbesøkende fra Lillehammerområdet via Nordsetervegen – 

se drøfting foran.  

 

Figur 29: Tilførselstrafikk per uke januar til mars - vestlig innfallsport. Kilde Mjøsplan AS. Bearbeiding: 
Østlandsforskning. 
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Figur 28: Fritidsboligområdene langs 
Nordsetervegen. Rød pil peker der teller vestlig 
innfallsport er plassert. 
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Figur 30: Tilførselstrafikk i gjennomsnitt per dag januar – mars -vestlig innfallsport. Kilde Mjøsplan AS. 
Bearbeiding: Østlandsforskning. 

Grafen som viser gjennomsnittlig dagtrafikk - Figur 30 – viser at mange kjører ut av porten 

på fredag og inn på søndag. I hvert tilfelle er det et volum i underkant av 250 flere som 

kjører ut av innfallsporten fredag og inn innfallsporten søndag. Det er rimelig å anta at 

dette er fritidsboligbrukere som kommer til fritidsboligen på fredag og drar på søndag – se 

også diskusjonen før figuren.  Ser vi spesielt på søndagen, kan det tolkes som at det er cirka 

250 til 300 dagsbesøkende fra Lillehammer-regionen som kommer over vestlig innfallsport 

i vintersesongen.  

 Uke 4 – «normaluka» 

I det vi har definert som «normaluka» (uke 4) er trafikken inn i analyseområdet på fredager 

på 575 biler, mens trafikken ut på søndager er på 518 biler, dvs. forholdsvis godt balansert, 

og peker tydelig i retning av at en stor del av de passerende på fredager er fritidsboligeiere. 

På lørdag er antall passeringer rundt 350-400 begge veier, og består både av interntransport 

utført av fritidsboligeiere og dagsbesøkende fra Lillehammerområdet. På hverdagene 

ligger antall passeringer begge veier på vestlig innfallsport på 100 – 200 biler. 
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Figur 31: Døgntrafikk uke 4 - vestlig innfallsport. Kilde Statens Vegvesen. Bearbeiding: Østlandsforskning 

Den gjennomsnittlige timetrafikken i «normaluka» i denne innfallsporten er vesentlig 

lavere totalt og mer fordelt over dagen enn hva som er tilfelle for den sørlige innfallsporten 

(se Figur 21, side 37). Toppen inn i analyseområdet er her mindre enn ¼ av hva som er 

tilfelle for vestlig innfallsport, og ut av analyseområdet mindre enn ⅙. 
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Figur 32: Timetrafikk i gjennomsnitt alle ukedager gjennom vestlig innfallsport i uke 4. Kilde: Mjøsplan AS. 

Bearbeidet av Østlandsforskning 

Figur 33 viser et ennå «flatere» bilde med begrenset trafikk relativt til hva som er tilfelle for 

sørlig innfallsport. Vi sier relativt, for med en topp på ut av analyseområdet på 24 biler i 

timen mellom klokken15.00 og 16.00, og 17 biler som på samme tid passerer inn i området, 

så betyr det 41 passeringer – det tilsvarer 1 bilpassering hvert 87 sekund. Det er ikke kø, 

men fremdeles et merkbart trafikkvolum.  (Det tilsvarende for den sørlige innfallsporten er 

1 passering cirka hvert 17 sekund).  
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Figur 33: Timetrafikk i gjennomsnitt hverdager gjennom vestlig innfallsport i uke 4. Kilde: Mjøsplan AS. 

Bearbeidet av Østlandsforskning 

Når vi kun fokuserer på gjennomsnittlig timetrafikk i helgedager i «normaluka» uke 4 - 

Figur 34 – viser det vesentlige høyere tall. Her vil samme passeringstetthet på toppunkt for 

ut av analyseområdet (60,5 biler) samtidig som det kjører 37,5 inn i analyseområdet, 

tilsvare cirka 1,6 passeringer i minuttet, eller en bil vil passere hvert 36 sekund.  Fremdeles 

ikke kø, men et merkbart trafikkvolum. En gående langs vegen, eller som ønsker å krysse 

vegen, vil hele tiden ha biler i synsfeltet å ta hensyn til. Her er det ikke rom for annet enn 

disiplinert fotgjengeri. 
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Figur 34: Timetrafikk i gjennomsnitt helg gjennom vestlig innfallsport i uke 4. Kilde: Mjøsplan AS. 
Bearbeidet av Østlandsforskning 

Ser vi på fredagen i en normaluke (uke 4) isolert - Figur 35 – så viser den hvordan det er en 

vedvarende topp fra cirka klokken 15.00 til klokken 22.00 med ankomst av 

fritidsbolighusholdninger, som kommer fra retning Mesnali, og som har tilgang fra 

Nordsetervegen.  
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Figur 35: Timetrafikk fredag gjennom vestlig innfallsport i uke 4. Kilde: Statens vegvesen. Bearbeidet av 
Østlandsforskning 

Søndagen viser et omvendt mønster, med en topp for fritidsbolighusholdningene (77 

passeringer på topp) som drar mellom klokken 16.00 og 17.00.  

Søndagen viser også en annen topp for inn i analyseområdet som bygger seg opp forbi 48 

passeringer fram til klokken 12.00 – det er rimelig å tolke som dominert av dagsbesøkende 

fra Lillehammer som skal opp til skistadion eller liknende.  
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Figur 36: Timetrafikk søndag gjennom vestlig innfallsport i uke 4. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 

Østlandsforskning 

 Uke 8 – vinterferieuka 

Uke 8 – vinterferieuka - viser et likende mønster som uke 4 – «normaluka» - men med 

kraftigere og mer markerte topper, det vil si volum. Ser vi hele uka under ett, har vi et 

toppunkt for passeringer inn i analyseområdet fra klokken 11.00 til 12.00 på 70 biler. 

Toppunktet for utkjøring er fra klokken 16.00 til 17.00 på 74 biler. Det avtegnes altså et 

ganske balansert bilde for inn og utkjøring uka sett under ett.  
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Figur 37: Døgntrafikk uke 8 - vestlig innfallsport. Kilde Statens Vegvesen. Bearbeiding: Østlandsforskning 

 

 

Figur 38: Timetrafikk i gjennomsnitt alle ukedager gjennom vestlig innfallsport i uke 8. Kilde: Mjøsplan AS. 
Bearbeidet av Østlandsforskning 
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hverdag og helg. Utkjøringstrafikken når et toppunkt på hverdager klokken 16.00 -17.00 

med 82 biler, mens toppunktet i helg er en time tidligere med 56 biler.   

 

Figur 39: Timetrafikk i gjennomsnitt hverdager gjennom vestlig innfallsport i uke 8. Kilde: Mjøsplan AS. 
Bearbeidet av Østlandsforskning 
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Figur 40: Timetrafikk i gjennomsnitt helg gjennom vestlig innfallsport i uke 8. Kilde: Statens vegvesen. 

Bearbeidet av Østlandsforskning 

På fredag i uke 8 tiltar trafikkvolumet i retning Nordseter hele dagen og når sitt toppunkt 

klokken 16.00 -17.00 med 111 passeringer. Nå er måleren for trafikk plassert på 

Nordsetervegen like etter avkjøringen fra Sjusjøvegen, og en del av dette volumet utover 

ettermiddagen er fritidsboligeiere ved Nordsetervegen. Likevel er det nok også en del 

dagsbesøkende i disse tallene, dvs. besøkende fra Lillehammer og hytteeiere ved 

Nordsetervegen som reiser opp til Storåsen eller bort til Natrudstilen.  Volumet av 

dagsbesøkende inn i analyseområdet reflekteres nok i stor grad av den blå linjen i figuren 

under fram til rundt klokken 14.00.       
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Figur 41: Timetrafikk fredag gjennom vestlig innfallsport i uke 8. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 

Østlandsforskning 

På søndager er det sterk tiltakende trafikkvekst på formiddagen, som når sin topp klokken 

11.00 – 12.00 med 98 passeringer.  Dette er nok i stor grad dagsbesøkende fra Lillehammer, 

men også noen fritidsbolighusholdninger ved Nordsetervegen som avslutter vinterferien 

tidlig på søndag.  Utkjøring av analyseområdet når sin topp klokken 15.00 -16.00 med 43 

passeringer. Dette er nok i stor grad dagsbesøkende som bruker Nordseterveien på vei ned 

til Lillehammer igjen.   
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Figur 42: Timetrafikk søndag gjennom vestlig innfallsport i uke 8. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 

Østlandsforskning 

 Uka 13 – Påskeuka 

I påskeuka er det mange dager hvor trafikken inn og ut av analyseområdet ved vestlig 

innfallsport er meget balansert. Unntakene er fredag 23., lørdag 24. og onsdag 28. mars, 

hvor trafikken ut er betydelig høyere enn inn, og 1. og 2. påskedag hvor bildet er motsatt. 

Disse ubalanserte dagene avspeiler trafikken fra fritidsboligeiere, i stor grad bosatt i 

Oslo/Akershus, på vei til fritidsboligen ved Nordsetervegen. Døgntrafikkvolumet inn har 

sitt toppunkt på påskeaften med 1 170 passeringer, med nært tilsvarende antall 

utpasseringer. Denne trafikken består i stor grad av interntrafikk og av dagsbesøkende fra 

Lillehammer-/Ringsakerregionen. Døgntrafikkvolumet ut har sitt toppunkt onsdag 23. 

mars med 1 181 passerende. Dette er dagen før skjærtorsdag og volumet domineres her av 

fritidsboligeiere som kommer opp på påskeferie.   
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Figur 43: Døgntrafikk gjennom vestlig innfallsport i påsken. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 

Østlandsforskning 

På palmesøndag vokser trafikkvolumet ut av analyseområdet hele dagen, og når sin topp 

klokken 15.00 – 16.00 med 99 passeringer. Trafikken inn i analyseområdet når sin topp 

klokken 11.00 -12.00 med 85 passereringer.     
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Figur 44: Timetrafikk Palmesøndag gjennom vestlig innfallsport. Kilde: Statens vegvesen. Bearbeidet av 

Østlandsforskning 

På skjærtorsdag er trafikkmønsteret forholdsvis likt palmesøndag med samme toppunkt 

for utkjøring og en time tidligere for innkjøring. Forskjellen ligger i fortrinnsvis i større 

trafikkvolum på skjærtorsdag enn palmesøndag.  

 

 

Figur 45: Timetrafikk Skjærtorsdag gjennom vestlig innfallsport. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 
Østlandsforskning 
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På langfredag er inn- og utkjøringen gjennom hele døgnet forholdsvis sammenfallende 

med unntak av noen timer midt på dagen, hvor utkjøringen er høyere. Trafikken denne 

dagen preges av internkjøring og dagsbesøkende.   

 

 

 

Figur 46: Timetrafikk Langfredag gjennom vestlig innfallsport. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 
Østlandsforskning 

På påskeaften preges også bildet i stor grad av internkjøring og dagsbesøkende, hvor inn- 

og utkjøring følger hverandre forholdsvis tett.  Utkjøringen har sitt toppunkt klokken 11.00 

– 12.00 med 165 passeringer, mens innkjøringen når sin topp klokken 13.00 -14.00 med 148 

passeringer.  
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Figur 47: Timetrafikk Påskeaften gjennom vestlig innfallsport. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 
Østlandsforskning 

Kjøremønsteret 1. og 2. påskedag er svært sammenfallende. Begge dager ligger 

trafikkvolumet hele dagen inn i analyseområdet høyere enn ut av området. Dette skyldes i 

all hovedsak hjemreisende fritidsbolighusholdninger med fritidsbolig ved Nordseterveien 

som skal sørover til Oslo/Akershus.     
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Figur 48: Timetrafikk 1. påskedag gjennom vestlig innfallsport. Kilde: Statens vegvesen. Bearbeidet av 
Østlandsforskning 

 

Figur 49: Timetrafikk 2. påskedag gjennom vestlig innfallsport. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 
Østlandsforskning 
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5 SPLITT MELLOM TRAFIKK NATRUDSTILEN, RØMÅSEN NEDRE 

OG SJUSJØEN 

Så langt har vi fokusert på trafikken knyttet til innfallsportene til analyseområdet. I 

analyseområdet er det allerede etablert to tyngdepunkt, to sentra om man vil, Sjusjøen 

sentrum og Naterudstilen sentrum. Det er å slå fast et faktum. Det er derfor av interesse å 

se hvordan interntrafikken fordeler seg på to sentrale veikryss i analyseområdet; det vi kan 

kalle Natrudsplitten og Nordsetersplitten – se Figur 8, side 23.  

Trafikken inn mot Natrudsplitten fra Mesnali deler seg med 60 % mot Sjusjøen og 37 % mot 

Natrudstilen og 3 % over bommen mot Rømåsen nedre innkjøring – se Figur 50.  

 

Figur 50: Natrudsplitten er et sentralt kryss for trafikk i analyseområdet. Kilde: Statens Vegvesen, Mjøsplan 
AS og beregnede bompasseringer i januar-mars. Figur: Østlandsforskning. 

En trafikkbelastning med en periodedøgntrafikk for perioden januar – mars som kommer 

fra og skal til Mesnali på 2 759 bilpasseringer (og en samlet trafikk i perioden på 248 348 

passeringer) deler seg med 1 014 passeringer i døgnet i perioden januar – mars (samlet 

Teller Natrud 
PDT↕ jan-mar:1 014 
PTT↕ jan-mar: 91 260 
Andel: 37 % 

Bom Rømåsen nedre 
PDT↕ jan-mar: 85 
PTT↕ jan-mar: 7 650 
Andel: 3 % 

Beregnet, retning Sjusjøen 
PDT↕jan-mar: 1 660 
PTT↕ jan-mar: 149 400 
Andel: 60 %  

 Mesnali Nord 
PDT↕ jan-mar:2 759 
PTT↕ jan-mar:248 348 
Andel: 100 % 
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91260 passeringer i perioden) og 1 660 passeringer (samlet 149 400 passeringer) i retning 

Sjusjøen. Dette tilsvarer en splitt på cirka 40/60 Natrud/Sjusjøen.  

Figur 51 viser hvordan denne trafikken fordeler seg på uker mot Natrudstilen sentrum. Det 

er trafikktopper i vinterferien (uke 8) og påskeuka (uke 13). I disse periodene tredobler 

trafikken seg inn mot Naterudstilen i forhold til en «normaluke» som uke 4. Mens 

ukebesøket i «normaluka» balanserer rundt 2 500 passeringer, så er vinterferietrafikken  

om lag 2,5 ganger dette volumet og påsketrafikken om lag 3,5 ganger dette volumet.  

 

Figur 51: Trafikk per uke januar-mars i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. 

Bearbeiding: Østlandsforskning. 

Figur 52 viser hvordan trafikken i gjennomsnitt for hele perioden januar - mars fordeler seg 

som et gjennomsnittstall over ukedagene.  
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Figur 52: Gjennomsnittlig trafikk per dag januar - mars i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: 

Mjøsplan AS. Bearbeiding: Østlandsforskning. 

Figuren viser er kjent mønster: Det er gjennomgående balanse – i dette tilfellet med i 

underkant av 400 passeringer inn og samme ut i midtuke. Mot helg øker inntrafikken til 

fordel for ut, og så snur det på søndager, med en differanse mellom inn og ut på mellom 

200 og 250 passeringer. I «normaluka» er det rimelig å tolke som i hovedsak 

fritidsboligbrukere som kommer på fredag og drar på søndag. De øvrige er da muligens i 

hovedsak brukere av fritidsanleggene som passerer både inn i og ut av Natrudstilområdet. 

 Uke 4 – «normaluka» 

I det vi omtaler som «normaluka» (uke 4) er det 631 passeringer på fredag i retning 

Natrudstilen og 679 den andre vegen på søndager. En stor del av dette kan vi anta er 

fritidsbolighusholdninger på Natrudstilen. På lørdag ligger passeringene begge veier på 

rundt 670 biler. En god del av dette er interntrafikk utført av fritidsbolighusholdninger på 

Natrudstilen, men noe er også utført av dagbesøkende utenfra.  
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Figur 53: Døgntrafikk uke 4. Til/fra Natrudstilen. Kilde Statens Vegvesen. Bearbeiding: Østlandsforskning 

Figur 54 viser timefordelt og som et daggjennomsnitt for «normaluka», mens de 

påfølgende figurene (Figur 55 og Figur 56) brekker dette opp i timetrafikk for hverdager 

som et gjennomsnitt, og for søndag.  

 

Figur 54: Gjennomsnittlig timetrafikk alle ukedager i uke 4 i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: 
Mjøsplan AS. Bearbeidet av Østlandsforskning 
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Figur 55: Gjennomsnittlig timetrafikk hverdager i uke 4 i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: 
Mjøsplan AS. Bearbeidet av Østlandsforskning 
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Figur 56: Gjennomsnittlig timetrafikk helg i uke 4 i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. 

Bearbeidet av Østlandsforskning 

Mønstret for gjennomsnittlig helgetrafikk i «normaluka» uke 4 sett under, ett avspeiler 

åpning og særlig lukking av i første rekke alpinbakken. Mellom klokken 15.00 og 16.00 er 

det betydelig trafikktetthet med til sammen 220 passeringer, som tilsvarer 2,7 biler i 

minuttet som passerer et punkt langs denne vegen. På fredag er ikke timesvariasjonen i 

trafikkbildet like kraftig som på søndag i uke 4.   
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Figur 57: Timetrafikk fredag i uke 4 i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet 

av Østlandsforskning 

 

Figur 58: Timetrafikk søndag i uke 4 i analyseområdet. Til/fra Naterudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. 
Bearbeidet av Østlandsforskning 
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 Uke 8 – vinterferieuke 

Vinterferieuka – uke 8 – viser stort sett en forsterking av det samme mønstret – hvilket 

betyr at trafikkbelastningen øker betydelig.  

 

Figur 59: Døgntrafikk uke 4. Til/fra Natrudstilen. Kilde Statens Vegvesen. Bearbeiding: Østlandsforskning 

 

 

Figur 60: Gjennomsnittlig timetrafikk alle ukedager i uke 8. Til/fra Naterudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. 
Bearbeidet av Østlandsforskning 
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Figur 60 viser gjennomsnittlig timetrafikk alle ukedager i uke 8 med en topp på 178,9 

passeringer ut av området mellom klokken 16.00 og 17.00, mens det tilvarende tallet for 

«normaluka» (uke 4) er 76,3. Det betyr nesten er 2,5-dobling av trafikken. Det betyr at 

gjennomsnittstrafikken i denne uka er om lag som helgetrafikken i en normaluke. 

 

Figur 61: Gjennomsnittlig timetrafikk hverdager i uke 8 i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: 
Mjøsplan AS. Bearbeidet av Østlandsforskning 

I Figur 61, Figur 62, Figur 63 og Figur 64 er helgetrafikken brukket ned på gjennomsnitt og 

på enkeltdager i helga.  
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Figur 62: Gjennomsnittlig timetrafikk helg i uke 8 i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. 

Bearbeidet av Østlandsforskning 

 

Figur 63: Gjennomsnittlig timetrafikk fredag i uke 8 i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan 
AS. Bearbeidet av Østlandsforskning 
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Figur 64: Gjennomsnittlig timetrafikk søndag i uke 4 i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan 

AS. Bearbeidet av Østlandsforskning 

 Uke 13 – Påskeuka 

I påskeuka finner vi igjen mye av det samme trafikkmønsteret som vi beskrev ved vestlig 

innfartsport, dvs. mange dager hvor trafikken inn og ut av analyseområdet er meget 

balansert. Unntakene er også her fredag 23., lørdag 24. og dels onsdag 28. mars, hvor 

trafikken ut er høyere enn inn, og 1. og 2. påskedag hvor bildet er motsatt. Disse 

ubalanserte dagene avspeiler også her trafikken fra fritidsboligeiere. Døgntrafikkvolumet 

både inn og ut har sitt toppunkt på langfredag med henholdsvis 1574 og 1589 passeringer 

(figur 61).  Figur 62-67 viser timestrafikken palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, 

påskeaften, 1. og 2. påskedag. For de to sistnevnte dagene kan vi se at trafikken fra 

Naterudstilen til Nordsetervegen (uttrafikken) er betydelig høyere enn motsatt veg fra 

klokken 11-12 og ut dagen. Forklaringen er fritidsboligeiere på Naterudstilen som reiser 

hjem. I de øvrige nevnte påskedagene avspeiler figurene et bilde preget av en god del 

interntrafikk.   
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Figur 65: Døgntrafikk i påsken i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 
Østlandsforskning.  

 

Figur 66: Timetrafikk Palmesøndag i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet 
av Østlandsforskning. 
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Figur 67: Timetrafikk Skjærtorsdag i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet 
av Østlandsforskning. 

 

Figur 68: Timetrafikk Langfredag i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 
Østlandsforskning. 
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Figur 69: Timestrafikk Påskeaften i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 
Østlandsforskning. 

 

Figur 70: Timetrafikk 1. påskedag i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 
Østlandsforskning. 

180

228

265

133

0

50

100

150

200

250

300

Timestrafikk Påskeaften 2018 i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen

Natrudstilen → Sjusjøvegen Sjusjøvegen → Natrudstilen

228

169

101

0

50

100

150

200

250

Timetrafikk 1. påskedag 2018 i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen

Natrudstilen → Sjusjøvegen Sjusjøvegen → Natrudstilen



Analyse av tilførsels- og interntrafikk i vestre deler av Ringsakerfjellet  ØF-rapport 06/2018 

 

77 

  

 

Figur 71: Timetrafikk 2. påskedag i analyseområdet. Til/fra Natrudstilen. Kilde: Mjøsplan AS. Bearbeidet av 
Østlandsforskning. 
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6 DRØFTING OG TILTAK.  

I dette kapittelet gjøres en sammenstilling av trafikkdata med tanke på å et helhetlig og 

komparativt blikk på situasjonen og trenden gitt foreliggende utbyggingsplaner. Dernest 

drøftes mulige tiltak for å styring trafikkavviklingen og utviklingen, dels med 

utgangspunkt i forslag som er kommet opp i drøfting med oppdragsgiver, og dels med 

utgangspunkt i organiserende og styrende momenter som springer ut av foregående 

analyser. 

 Periodefokus 

Vi har i denne analysen valgt perioden fra januar til og med mars for analysene: 

• dels er data summert over hele denne perioden januar – mars (med unntak for et 

par figurer hvor også april og mai er tatt med) 

• dels er de vist som periodedøgntrafikk (PDF) og periodetotaltrafikk (PTT) 

• dels er det fokusert på punkter med toppbelastning som vinterferieuke (her uke 8) 

og påskeuke (her uke 13), og/eller enkeltdager i disse ukene 

• dels er det valgt en type normaluke – her er uke 4 valgt som «normaluka» – som 

innenfor perioden fungerer som en type basisaktivitet som toppunktene kan 

drøftes i forhold til.  

 Tilførselstrafikk oppsummert 

Tilførselstrafikken genereres av trafikk til og fra fritidsboligene og av dagsbesøkende for 

fritidsformål. Annen trafikk som jobbreiser til og fra (butikker, kontorer, byggeplasser, i 

forbindelse med landbruksvirksomhet og sikkert mer) blir her subsumert under 

dagsbesøkende. Hovedtyngden av dagsbesøkende er allikevel (regner vi med) for 

fritidsformål (ski, gåing, løping, sykling, fisking osv). Gruppen dagsbesøkende er derfor 

alle som reiser til og fra i løpet av en dag, uavhengig av formål.  

Det vises til prinsippskissen Figur 7, side 22 for begrepsbruk. Tilførselstrafikken er målt 

med tellere, dels som del av dette prosjektet (Innfallsport vest) og dels av Statens Vegvesen 

sine faste tellere.  

I tillegg er det benyttet en annen, og i forhold til tellerne uavhengig datakilde, nemlig 

resultater fra fritidsboligundersøkelsen for Ringsakerfjellet i 2018 – se kapittel 2 Resultater 
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fra fritidsboligundersøkelsen 2017/2018. De to datakildene – tellerne og 

fritidsboligundersøkelsen – nyttes som en gjensidig sjekk på resultater og 

approksimasjoner som konklusjoner og anbefalinger bygger på. Samtidig er 

fritidsboligundersøkelsen et grunnlag for å estimere interntrafikken. 

6.2.1 Innfallsport sør 

 

Figur 72: Innfallsport sør. Trafikk gjennom Mesnali. PDT er PeriodeDøgnTrafikk, PTT er 
PeriodeTotalTrafikk. 

I perioden januar – mars går det i gjennomsnitt per døgn cirka 2 800 biler gjennom Mesnali 

sentrum, som skal til eller kommer fra fjellet. Det er en trafikkmengde på omlag 250 000 

biler i løpet av de 90 døgnene. Det betyr som et gjennomsnitt for hele perioden noe i 

underkant av 4 biler i minuttet om vi fordeler denne trafikken på dagtid (klokken 7 til 

klokken 19).  

Trafikkvolumet er ikke jevnt fordelt, hverken på døgnet, ukedager eller uker i perioden. 

Som vist i Figur 17 (side 34) så topper trafikken gjennom Mesnali seg i uke 8 

(vinterferieuke) og uke 13 (påskeuke). Her passerer det i størrelsesorden i uke 8 30 000 biler 

og i uke 13 34 000 biler. Det betyr som et gjennomsnitt for uke 8 noe i underkant av 6 biler i 

minuttet om vi fordeler denne trafikken på dagtid (klokken 7 til klokken 19), og for uke 13 i 

underkant av 7 biler i minuttet. 

Men trafikken har topper gjennom dagen og uka. For å forfølge uke 8, så er trafikken 

temmelig jevnt høy gjennom hele uka, med unntak av at det topper seg på søndag. Da 

Mesnali Nord 
PDT↕ jan-mar = 2 759 
PTT↕ jan-mar = 248 348 

Mulig område for plassering av 
tiltak for å begrense trafikk til 
fjellet – se diskusjon under. 
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passerer 4 500 biler i døgnet fra og til fjellet gjennom Mesnali, se Figur 20 (side 36). 

Gjennom uke 8 er det også i løpet av døgnet – eller rettere sagt dagen – topper, selv om det 

også er et «jevnt renn» hele dagen. 

På søndag i uke 8 passerer 375 

biler mellom klokken 11 og 12, og 

484 biler mellom klokken 16 og 17, 

dvs. ca. 8 biler i minuttet, se Figur 

22 (side 38). Dette er mye for en 

veg som vist på bildet.   

Men selv i en «normaluke», som i 

uke 4, er trafikkmengden stor. 

Fordelt på uke 4 er 

timebelastningen klokken 11-12 

som et gjennomsnitt i uka, og som vist i Figur 21 (side 37), om lag 175 biler samlet til og fra 

fjellet, mens den er 265 biler i timen som et gjennomsnitt klokken 15-16 i en «normaluke». 

Men også her varierer det mellom dagene, og på en søndag i en normaluke som uke 4, 

passerer det til og fra fjellet mellom klokken 11 og 12 224 biler i timen, og mellom klokken 

15 og 16 523 biler i timen.  

Det er vanskelig å anslå hvor stor del av denne trafikken som kan tilbakeføres til 

fritidsbolighusholdninger på fjellet, og til dagsbesøkende til fjellet. Vi har ikke direkte 

registeringer av bilturer på formål ut over at de har fjellet som base i fritidsbolig eller for 

dagen. Vi anslår at cirka 20 % av trafikken som et gjennomsnitt kan tilbakeføres til 

dagsbesøkende og som passerer innfallsport sør, målepunkt Mesnali. Det betyr at av den 

samlede belastningen på 250 000 biler i løpet av januar – mars, så er det 50 000 bilturer som 

kan henføres til dagsbesøk. Vi understreker at dette er et anslag, og vil peke på at det er 

behov for mer kunnskap dersom man vil ha tall som er bedre underbygd.  

Med tanke på tiltak for å dempe trafikken gjennom Mesnali, så vil for eksempel det å 

stoppe dagsbesøkende før de kjører inn i Mesnali sentrum ha som effekt å stoppe 20 % til 

25 % av trafikken, andre ting like. Dette siste, andre ting like, er uansett en viktig 

reservasjon i tillegg til usikkerheten ved anslaget. Nye tiltak vil kunne føre til endret 

adferd. Det finnes andre innfallsporter som kan bli mer benyttet dersom innfallsport sør 

stenges for dagsbesøkende. I tillegg må det da ordnes med annen tilførsel for 

dagsbesøkende som kommer til innfallsport sør. Det kan gjøres for eksempel ved å lage en 

parkeringsmulighet med tilbringertjeneste før en kommer inn til Mesnali sentrum. Til et 

slikt anlegg kan jo også legges andre funksjoner som ladestasjoner og andre bilpleie og -

vedlikeholdstjenester, og forskjellige tjenestetilbud som er tilpasset fritidshusholdningens 

behov. 

Figur 73: Mesnali. Kilde: Google Earth 
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6.2.2 Neste stopp – splitt Natrudstilen Sjusjøen 

 
 

Figur 74: Splitten Mesna, Natrud, Sjusjøen. Oppsummering av trafikkbelastning. Periodedøgntrafikk (PDT) 
og Peridetotaltrafikk (PDT) for perioden januar – mars. 

Figur 74 summerer opp trafikkbelastningen på krysset (splitten) retning Mesnali, retning 

Sjusjøen og retning Natrudstilen5. Trafikken her er en blanding av tilførselstrafikk og 

interntrafikk mellom Natrudstilområdet og Sjusjøområdet. Det er også lokasjoner 

underveis som kan være mål for biltur, så som avfallsplass, servicesenter i krysset og etter 

hvert også det nye næringsområdet som er lokalisert i kryssområdet. For interntrafikken er 

det en rekke lokasjoner i Sjusjøområdet og i Natrudstilområdet som genererer interntrafikk 

mellom de to områdene, både for handel av varer og tjenester og for fritidsaktiviteter.  

Dette er dermed blitt et meget sentralt kryss, men også et meget belastet kryss. Man kan 

forvente her de samme periodiske mønster i avvikling av trafikken som vi har redegjort for 

foran i forbindelse med trafikk gjennom Mesnali sentrum. Det betyr igjen at det rimeligvis 

bygger seg opp betydelige køer ved dette krysset. 

Tiltak for å lette kjøring gjennom krysset 

Det vil være gunstig for trafikkavviklingen i denne splitten å anlegge en rundkjøring.  

Tiltak for å begrense trafikken inn i krysset 

Det er i første rekke interntrafikken som kan påvirkes gjennom trafikkbegrensende tiltak i 

dette krysset. Hensikten med et slikt tiltak bør i første rekke være å begrense / redusere 

trafikk mellom Sjusjøområdet og Natrudstilområdet. Tilbud som dreier seg om 

                                                      
5 (til/fra retning Sjusjøen) + (til/fra retning Naterudstilen) ≠ til/fra Mesnali. Differansen er PTT↕ jan-mar = 7 688. 

Til/fra retning Mesnali 
PDT↕ jan-mar = 2 759 
PTT↕ jan-mar = 248 348 

Til/fra retning Naterudstilen 
PDT↕ jan-mar = 1 014 
PTT↕ jan-mar = 91 260 
 

Til/fra retning Sjusjøen 
PDT↕ jan-mar = 1 660 
PTT↕ jan-mar = 149 400 

Mulige tiltak: Anlegge 
rundkjøring 

Mulige tiltak: Handels-
punkt, dagligvare 

Mulige tiltak: Anlegge 
nok en avfallsrampe 
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fritidsaktiviteter og som er knyttet til større anlegg (skiarenaer av forskjellig type, spesielt 

tilrettelagte sykkelanlegg og liknende) i henholdsvis Sjusjøområdet og Natrudstilområdet 

er det vanskelig å tenke seg at relokaliseres. Hvert av områdene har utviklet sin 

aktivitetsprofil, og disse vil tiltrekke fritidsbolighusholdningene i fjellet på tvers av hvor de 

er lokalisert. Derimot kan man vurdere – som interntrafikkdempende – to tiltak:  

• Det er en avfallssorteringsrampe i fjellet. Denne må antas å generere interntrafikk (og 

antakelig også trafikk gjennom Mesnali – men den komponenten berøres ikke av dette 

forslaget). Det opprettes nok en avfallssorteringsrampe i Sjusjøområdet, for eksempel i 

krysset der Nordsetervegen kommer inn til fylkesvegen. En slik rampe kan ha et 

enklere tilbud enn den ved innkjøring til Natrudstilen, slik at det kun er ved 

spesialavfall og liknende at det er behov for å kjøre «helt ned».  

• Men det viktigste er antakelig varehandel. Varehandel for fritidsbolighusholdningene 

som sogner til Natrudstilområdet, nedre deler av Rømåsen samt Gutubakkenområdet 

(som også er under rask utvikling i dag) er henvist til Sjusjøområdet og varehandelen 

der. Dersom det etableres et handelspunkt for dagligvarehandel – eventuelt som et 

«plukk-opp-varer-handlet-på-nettet»-punkt i næringsarealet i dette kryssområdet, kan 

det redusere interntrafikk mellom disse to tyngdepunktene i fjellet; Sjusjøområdet og 

Natrudstilområdet. Et alternativ kunne være å styrke handelstilbudet i Mesnali. 

Ulempen med det er at det antakelig vil øke belastningen gjennom Mesnali fra og til 

andre deler av fjellet, en belastning vi allerede har karakterisert som betydelig. Vi 

understreker at det for tiden ikke er god nok kunnskap om bilturenes formål knyttet til 

interntrafikken, slik at det foregående bygger på antakelser som krever ytterligere 

undersøkelser for å stå på tryggere faktagrunnlag.  

6.2.3 Vestre innfallsport oppsummert 

Gjennom vestre innfallsport – en port som i hovedsak fanger opp dagbesøkende fra 

Lillehammerområdet over Nordsetervegen, samt interntrafikk generert fra fritidsboliger 

med ankomst fra Nordsetervegen (se drøfting kapittel 4, side 43) – har i perioden januar – 

mars 2018 et samlet trafikkvolum på 65 340.  

Uke 13 (påske) har samlet en belastning på om lag 13 000 biler samlet for begge retninger. 

Uke 8 har tilsvarende om lag 8 500 og «normaluka» uke 4 (vinterferie) har om lag 3 500 

passeringer (alle tall er passeringer begge veier). Dette er med andre ord en innfallsport 

som i større grad enn hva som er tilfelle for sørlig innfallsport, er preget av svingninger 

med typiske ferieperioder. 
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Figur 75: Trafikkbelastning i tilknytning til vestre innfallsport. Tall for trafikk fra retning Natrudstilen har ikke 
tatt hensyn til de som tar av inn til Rømåsen eller Gutubakken i strekket mellom splitt Natrudstilen – vestre 

innfallsport. Tallet kan derfor være i overkant av den faktiske belastningen.  

Også dette, og på samme måte som for splitt Natrudstilen, er et kritisk kryss med stor 

belastning. Her har vi tall primært fra vestre innfallsport og trafikktall fra sør. Derimot har 

vi ikke tellinger som viser trafikken som fritidsboligbruk og dagsbruk genererer fra 

Sjusjøen nord for krysset og videre fra Storåsen, Kuåsen og innover fjellet. Dette er 

rimeligvis en betydelig generator for interntrafikk – dermed er det kun gjort et konservativt 

anslag over trafikk som er langs fylkesvegen i krysset opp til skistadion, videre mot 

Storåsen og innover fjellet. Et slikt konservativt anslag kan være at det passerer 2500 til 

3000 biler her som et periodedøgngjennomsnitt – noe som tilsvarer noe under til noe over 4 

biler i minuttet på dagtid (satt til 12 timer). Når vi så vet at denne trafikken topper seg i 

ferieperioder og på spesielle dager i uke og timer i døgnet, er det åpenbart at dette er en 

svært trafikkbelastet veg. Men vi understreker at dette er usikre anslag. Her er det behov 

for ytterligere målinger for å ha en sikrere tallgrunnlag for å beskrive status og gjøre 

prognoser.  

Til/fra retning splitt Natrudstilen* 
PDT↕ jan-mar = 1 660 
PTT↕ jan-mar = 149 400 

Til/fra retning Nordseter 
PDT↕ jan-mar = 726 
PTT↕ jan-mar = 65 340 
 

Til/fra retning Graaten / Storåsen 
PDT↕ jan-mar ≈ 2500 - 3000 
PTT↕ jan-mar ≈ 225 000 – 270 000 

Mulige tiltak: Anlegge 
rundkjøring 

Mulige tiltak: Handels-
punkt, dagligvare, se 
drøfting foran 

Mulige tiltak: Anlegge 
nok en avfallsrampe 
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Handel på 

Graaten er en 

indikator på 

variasjonen i 

trafikkvolumet 

langs denne 

vegen fra 

krysset mot 

Storåsen og 

videre innover 

fjellet. Figur 76 

viser variasjon 

knyttet til 

toppunkter og 

normaluker som vi for så vidt finner for trafikkmønstret i analyseområdet for øvrig, bare 

enda mer utpregede forskjeller. Figuren viser at cirka 1/3 av kassainslag på 

dagligvarehandel referer seg til periodene med toppbelastning (påske og vinterferie) – og 

det er i disse periodene det er størst og problematisk trafikkbelastning.  Dette viser at det er 

viktig for å skape et godt handelsmiljø, og inkludert i dette en rimelig trafikkavvikling, at 

det er behov for avlastende tiltak. Et slikt tiltak er det vi har drøftet i tilknytning til 

Natrudsplitten; etablere et handelspunkt ved Natrudsplitten - gjerne i form av et 

vareutleveringspunkt eller annen form for løsning. Det viktige er at det er behov for en 

distribuert dagligvarehandelsstruktur.  

 Et arealbrukpolitisk blikk på Ringsakerfjellet vestre 

En arealpolitikk i Ringsakerfjellet vestre som gir ytterligere utbygging av tilbud i Sjusjøen 

sentrumsområde, vil generere betydelig tilførsels- og interntrafikk, og er ikke synkronisert 

med de muligheter som veginfrastrukturen og trafikkavviklingen gir rom for. Det er etter 

vår oppfatning behov for å utvikle analyseområdet med to sentrumsområder i mente, 

Sjusjøenområdet og Natrudstilområdet.  

 Tilførsels- og interntrafikk samlet 

Per i dag er trafikken i analyseområdet basert på personbiltrafikk. Det gjelder både 

tilførsels- og interntrafikk. Den samlede belastningen – samlet trafikkvolum, (ST) består 

dermed av tilførselstrafikk (TT) pluss interntrafikk (IT).   

6.4.1 Tilførselstrafikken oppsummert 

Tilførselstrafikken belaster både tilførselsveiene til og fra analyseområdet, og veiene internt 

i analyseområdet. Interntrafikk er en utfordring for trafikkavvikling internt i 

analyseområdet. De to trafikkstrømmene interagerer med hverandre på til dels 

uoversiktlige måter; en approksimasjon fra vår side er: 

 
Figur 76: Andel av antall kassainnslag fordelt på "normaluke" (uke 4), vinterferieuke 
og påskeuke. Kilde: KIWI Sjusjøen. Figur: Østlandsforskning. 
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Tilførselstrafikken (TT) genereres av to strømmer, tilførselstrafikk knyttet til fritidsboliger 

(eide eller leide, enkeltstående fritidsboliger eller leiligheter) (𝑇𝑇𝐹𝐵), pluss dagbesøkende 

(𝑇𝑇𝐷𝐵) 

𝑇𝑇 =  𝑇𝑇𝐹𝐵 + 𝑇𝑇𝐷𝐵 

Den samlede tilførselstrafikken (summert for inn- og ut-passeringer for begge 

innfallsportene) er cirka 250 000 passeringer i perioden januar-mars:  

𝑇𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅 ≅ 250 000 

Trafikkvolumet som kan henføres til dagbesøkende (𝑇𝑇𝐷𝐵) utgjør som et gjennomsnitt i 

analyseperioden et sted mellom 1/5 del og 1/4-del av den samlede tilførselstrafikken januar 

– mars – (𝑇𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅): 

𝑇𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅
𝐷𝐵 = {

1

5
 ,

1

4
 } 𝑇𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅 ≅ {50 000, 62 500} 

Dermed kan totaltrafikken januar – mars deles i følgende komponenter og med følgende 

volum: 

𝑇𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅 =  𝑇𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅
𝐹𝐵  + 𝑇𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅

𝐷𝐵  

𝑇𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅 ≅ {200 000, 187 500} + {50 000, 62 500} 

Som en røff approksimasjon passerer den helt dominerende delen av denne 

tilførselstrafikken den sørlige innfallsporten til analyseområdet. 70 % av tilførselstrafikken 

er til og fra retning Moelv, 30 % av tilførselstrafikken er til og fra retning Lillehammer (her 

inkludert tilførselstrafikk gjennom vestre innfallsport).  

𝑇𝑇𝑇𝐼𝐿 =  𝑇𝑇𝑅𝐸𝑇𝑁𝐼𝑁𝐺 𝑀𝑂𝐸𝐿𝑉 + 𝑇𝑇𝑅𝐸𝑇𝑁𝐼𝑁𝐺 𝐿𝐼𝐿𝐿𝐸𝐻𝐴𝑀𝑀𝐸𝑅  ≅ 70 % + 30 % ≅ 175 000 + 75 000 

6.4.2 Interntrafikken oppsummert 

Interntrafikken (IT) genereres av fritidsboligbruk – se kapittel 2.4 Trafikk generert av 

fritidsboligbruk, side 28).  

𝐼𝑇𝑅𝐸𝑇𝑁𝐼𝑁𝐺 𝐿𝐼𝐿𝐿𝐸𝐻𝐴𝑀𝑀𝐸𝑅 = {42 842, 85 680}  

 

6.4.3 Dagens samlede trafikkvolum i analyseområdet oppsummert 

Dermed blir den samlede trafikken i analyseområdet (ST) summen av tilførselstrafikken 

(TT) og interntrafikken (IT):  
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𝑆𝑇 = 𝑇𝑇 + 𝐼𝑇  

For perioden januar – mars 2018 kan det samlede trafikkvolumet i analyseområdet anslås 

til:  

𝑆𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅 ≅ 250 000 +  {42 000, 86 000}  = {292 000, 336 000} 

Det er behov for å dempe belastningen fra begge trafikkstrømmene interntrafikk og 

tilførselstrafikken.   

 Tiltak for å dempe trafikkvolumet 

6.5.1 Vekst i antall fritidsboliger og fritidsanlegg 

Det er planlagt en betydelig vekst i antall fritidsboliger og andre trafikkgenererende 

anlegg. Et eksempel her er utbygging Svarthaugen under Natrudstilen.  

Svarthaugen 

Det planlegges her regulert 450 fritidsboligenheter (leilighetsbygg, i form av en «landsby»), 

samt et akeanlegg og en familie-/kunnskapspark. Dette vil åpenbart gi et verdifullt tilskudd 

til området som en fritidsdestinasjon. Det vil imidlertid også bety et øket samlet 

trafikkvolum (ST) inn til Natrudstilområdet, både i form av tilførselstrafikk (TT) og 

interntrafikk (IT).  

Et rimelig anslag for økning i TT er at 450 fritidsboliger (først og fremst leiligheter) for en 

periode som fra januar – mars er 5000 (forutsetninger er da 450 boenheter, med et belegg på 

85 % med et antall bruksdøgn på 28, og en gjennomsnittlig brukslengde på 4 døgn). Et 

anslag på økning i interntrafikken som disse 450 enhetene skaper er 5000 til 10 000 

bilturenheter i samme periode (forutsetninger er da 450 boenheter, med et belegg på 85 % 

med et antall bruksdøgn på 28, som gir 10 710 bruksdøgn, og med mellom 0,5 og 1 

bilturenhet per bruksdøgn). Samlet gir fritidsboligene alene en økning i trafikkvolumet til 

og fra Natrudområdet – som et anslag og andre ting like – på mellom 10 000 og 15 000:  

𝑆𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅
Ø𝐾𝑁𝐼𝑁𝐺_𝑆𝑉𝐴𝑅𝑇𝐻𝐴𝑈𝐺𝐸𝑁 𝐹𝐵  = 𝑇𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅

Ø𝐾𝑁𝐼𝑁𝐺 𝑆𝑉𝐴𝑅𝑇𝐻𝐴𝑈𝐺𝐸𝑁 𝐹𝐵 + 𝐼𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅
Ø𝐾𝑁𝐼𝑁𝐺_𝑆𝑉𝐴𝑅𝑇𝐻𝐴𝑈𝐺𝐸𝑁 𝐹𝐵 

𝑆𝑇𝐽𝐴𝑁−𝑀𝐴𝑅
Ø𝐾𝑁𝐼𝑁𝐺_𝑆𝑉𝐴𝑅𝑇𝐻𝐴𝑈𝐺𝐸𝑁 𝐹𝐵   ≅ 5000 + {5000, 10 000} = {10 000, 15 000} 

 Men i tillegg kommer den trafikken som nye attraksjoner skaper – her akeanlegg og 

familieparken. Hva det vil trekke av trafikk, og i denne sammenheng er det dagbesøkende 

som kommer utenfra Natrudstilområdet som teller (de øvrige som er i området og som 

skal til anleggene antas ikke å skape mer biltrafikk), har vi ikke informasjon (utforming, 

utbygging, målgrupper etc) nok til å generere et anslag over økede volumer. Men det vil 
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øke volumet av dagbesøkende, både utenfra analyseområdet og fra andre området i 

analyseområdet.  

Andre utbygginger 

I tillegg kommer andre utbyggingsplaner – Kapittel 1, Trafikkanalyse – bakgrunn og 

problemsituasjon, side 9. Vi gjør i denne sammenheng ikke anslag over hva det vil bety for 

øket trafikkmengde – men nøyer oss med å slå fast at trafikkdempende tiltak bør 

gjennomføres med konsekvens for hele analyseområdet.  

6.5.2 Interntrafikkdempende tiltak 

Tiltak som bør vurderes er å etablere en form for kollektivtransport i analyseområdet som 

kan betjene interntrafikkvolumet – et volum som i dag er er anslått å være betydelig; for 

perioden januar – mars et sted mellom 42 000 og 85 000 bilturenheter (se kapittel 2.4 Trafikk 

generert av fritidsboligbruk, side 28).  

Et kollektivt interntrafikktilbud bør etableres.  Det kan for eksempel være i form av 

minibuss(er) som kjører faste plukk-opp-folk-ruter inn mot og ut fra de to 

sentrumsområdene og ut i fritidsboligområdene. Dette vil særlig være aktuelt i 

toppbelastningsperiodene – men som vi har sett i det foregående er belastningen betydelig 

gjennom hele vintersesongen. Det må derfor gjøres et utviklingsarbeid for å finne en form 

på et slikt tilbud. 

En slik interntransportløsning er noe som vil være et ansvar for driftsorganisasjonen i fjellet 

– eventuelt som en egen organisert tjeneste. Det vil etter vår oppfatning være påkrevd med 

et samarbeid mellom allmenningene og Pihl AS å få på plass et slikt tilbud i 

analyseområdet.  

6.5.3 Tilførselstrafikkdempende tiltak 

Liknende løsninger med kollektivtrafikktilbud bør vurderes etablert inn i sørlig 

innfallsport, og da for eksempel knyttet til etablering av et parkeringsområde før 

innkjøring til Mesnali, og som kan «friste med» et utvidet tjenestetilbud. Dette vil særlig 

gjelde dagsbesøkende.  

Trafikktellingene i vinter viser at det i gjennomsnitt er cirka 2 800 biler i døgnet gjennom 

Mesnali sentrum og som skal til eller kommer fra fjellet i perioden januar - mars. Det er en 

trafikkmengde på omlag 250 000 biler i løpet av de 90 døgnene – vi viser for øvrig til 

diskusjonen knyttet til Figur 72 angående trafikkvolum og toppbelastninger. Den høye 

trafikale belastningen peker i retning av at det bør vurderes et kollektivtilbud fra Moelv til 

analyseområdet. Siden en stor del av de tilreisende er bosatt i Oslo/Akershusområdet bør 

en bussløsning korrespondere med togtider på Moelven stasjon.  



Analyse av tilførsels- og interntrafikk i vestre deler av Ringsakerfjellet  ØF-rapport 06/2018 

 

89 

  

Vi kan ikke ta stilling til om det er trafikkgrunnlag for daglige avganger med buss mellom 

Moelv og analyseområdet, eller om det kun er grunnlag for andre begrensede løsninger 

som fredag- og søndagsruter, og daglige avganger i toppsesonger som vinter- og 

påskeferieukene. Et alternativ til faste bussavganger på nevnte dager/uker er 

bestillingsbuss. Dvs. at bussen går til faste tider, forutsatt at noen har ringt og bestilt tur i 

forvegen. Dette er et tilbud flere steder i Norge, og kan utføres med maxitaxier. Ringsaker 

Almenning har i perioder satt opp bussforbindelse fra retning Moelv, og her er det også 

erfaringer som bør bygges videre på i en slik vurdering av å utvide tilbringertjenestene. 

Hedmark Trafikk FKF har ansvaret for kollektivtrafikktilbudet i Hedmark, og en videre 

utredning av et kollektivtilbud bør nok gjøres i samarbeid med dem.    
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Feil! Fant ikke referansekilden. 

 

Det er gjennomført en analyse av tilførsels- og intertrafikk i vestre deler av 

Ringsakerfjellet. Analysen fokuserer på trafikk i deler av vintersesongen – perioden 

fra januar til og med mars. Data er innhentet for denne perioden i 2018, dels med tall 

fra Statens vegvesen, dels med egne trafikktellere, og dels med data fra 

fritidsboligundersøkelse i Ringsakerfjellet.  
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