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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
Rambøll er engasjert av Arcasa Arkitekter til å utarbeide fagrapport på trafikkforhold i forbindelse
med områderegulering av et område ved Dammensvika i Rælingen kommune.
Dette notatet inneholder en beskrivelse av dagens trafikale situasjon og forventet innvirkning på
denne som følge av planforslaget.

1.2

Planforslaget
Planområdet ligger ved Dammensvika rett nordvest for det østre utløpet av Rælingstunellen i
Rælingen kommune. Dets omtrentlige plassering er vist i figuren nedenfor.

Figur 1: Planområdets omtrentlige plassering. Bakgrunnskart: finn.no.

Figur 2 er et ortofoto som viser planområdets avgrensninger. Planforslaget legger opp til blandet
utbyggingsformål. Endelig arealfordeling er ikke bestemt. Derfor er det tatt utgangspunkt i at det
bygges 410 boliger med totalt 38 350 m2 BRA samt 7 935 m2 BRA næring, hvorav 205 m2
dagligvarebutikk, 730 m2 øvrig detaljhandel og 7 000 m2 kontor. Figur 3 viser en foreløpig
situasjonsplan for området.
En del av Fv304 Nedre Rælingsveg inngår også i planområdet. Dette for bl.a. å senere ha
mulighet til å vurdere flytting av busslommer, tilpasning til kollektivfelt og evt. svingefelt.
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Figur 2: Oversiktskart med planavgrensning. Ortofoto: finn.no.

Figur 3: Situasjonsplan for planforslaget. Kilde: Arcasa arkitektkontor.
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2.

DAGENS SITUASJON

2.1

Ulykkessituasjonen
Politiregistrerte ulykker som førte til personskade de siste 10 årene (2007 – 2016) er illustrert i
figur 4. Alle registrerte ulykker førte kun til lettere personskader unntatt en dødsulykke. Disse er
markert med grønne prikker. Dødsulykken inntrådte på Rv159 og er markert med en rød prikk (i
rundkjøringen sør for elva). Dødsulykken skjedde 2012 der en bil antas ha kjørt i over 240 km/t
da den traff kanten på rundkjøringen, løftet og fløy til den landet i Nitelva, ca. 15 m fra land.
Politiets etterundersøkninger viste at føreren hadde høy promille.
De fleste ulykkene er knyttet til Rv159 og da spesielt rundkjøringene på hver side av Nitelva. Det
er naturlig at høye trafikkmengder og kryss fører til flere ulykker. Det vurderes ikke å ha skjedd
uvanlig mange ulykker i området.
Det har skjedd to ulykker i Nedre Rælingsveg nær planområdet. Den ene av disse var en MCulykke der motorsyklisten gjorde en venstresving foran en bil som kjørte i motsatt retning. Den
andre var en kollisjon mellom to biler. Mange av ulykkene, og spesielt i rundkjøringen nord for
elva, involverer motorsyklister.

Figur 4: Politiregistrerte ulykker med personskade 2007 – 2016. Kilde: NVDB.

2.2

Biltrafikk
Det er tatt ut informasjon fra NVDB om trafikkmengdene i området. Registrerte trafikkmengder er
illustrert i figur 5. De fleste tallene er relativt nye. Informasjonen for noen deler av
Sorenskrivervegen er fra 2016 og noen fra 2012 (ÅDT på 550 biler og 200 biler, respektive 900
og 800). Her er det en merkbar forskjell i trafikkmengder for de to årene. De nyere tellingene
indikerer at veien har fått en minskning i trafikkmengder under de fire årene mellom tellingene.
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Det er gjort en faglig vurdering av ÅDT i den indre delen av Nedre Rælingsveg (strekningen som
ikke er en del av fylkesveien). Boligområdet vest for Rælingstunnelen vurderes å generere ca.
100 bilturer/døgn. Det antas også at boligområdet øst for Rælingstunnelen vil generere trafikk i
veien. Basert på antall boliger og antakelsen at omtrentlig halvparten av trafikken til/fra
boligområdet vil trafikkere den indre delen av Nedre Rælingsveg vurderes ÅDT på denne delen av
veien å være ca. 400 bilturer/døgn. Dette er sannsynligvis et høyt anslag.
I en trafikkanalyse for Nesgata 19 gjorde Rambøll kapasitetsvurderinger for de to rundkjøringene i
Rv159 rett sør og nord for Nitelva. Begge rundkjøringene har i dagens situasjon
kapasitetsproblemer i rushtid. Kapasitet i kryss beregnes i det trafikkfaglige miljøet ved
belastningsgrad. Belastningsgraden i et kryss er et mål på hvor stor kapasiteten som er utnyttet i
gjennomsnitt over en hel klokketime. Trafikkavviklingen vurderes å være stabil uten merkbare
køer med belastningsgrader opp mot 0,7. Belastningsgrader som er opp mot 0,8 anses som
uproblematiske da det kun tidvis vil være kortvarig kødannelse som løser seg opp i roligere
perioder. En belastningsgrad over 1,0 tilsier at trafikkstrømmen er høyere enn tilgjengelig
kapasitet i krysset, og det vil oppstå en ustabil situasjon med kødannelse.
Den nordlige rundkjøringen har en beregnet belastningsgrad på 1,05 i den nordlige armen og 0,82
ved høyresving i den sørlige armen. I den sørlige rundkjøringen har nesten alle retninger i alle
armer over eller rett under 1,0 i belastningsgrad.

Figur 5: Trafikkmengder i området ifølge NVDB (svart tekst) og basert på faglige vurderinger (rød tekst).
Bakgrunnskart: finn.no.

Det er også tatt ut informasjon om skiltete fartsgrenser i området. Disse er illustrert grafisk i figur
6. Forbi planområdet er fartsgrensen i Nedre Rælingsveg 50 km/t på delen som er Fv304 og 30
km/t på den «indre» delen av veien. Høyest fartsgrense er det på Rv159 i Rælingstunnelen. Her
er fartsgrensen 80 km/t i retning Oslo og 70 km/t i retning Lillestrøm. I denne retningen avtar
fartsgrensen til 50 km/t da veien nærmer seg rundkjøringen ved elva. I boligområdene i
nærområdet varierer fartsgrensen på veiene mellom 30 km/t og 50 km/t.
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Figur 6: Fartsgrenser i området. Kilde: NVDB.

2.3

Kollektivtrafikk
Fra planområdet er det ca. 800 m gangavstand til Lillestrøm jernbanestasjon, en av Norges
viktigste jernbanestasjoner. Her finnes det et godt tilbud på både lokal- og regiontog. Under
størstedelen av hverdagene er det en togavgang til Oslo S og vestover til Asker hver 10. minutt
(reisetid på 10 - 13 minutter gjennom Romeriksporten) og hvert kvarter langs
lokaltogstrekningen på Hovedbanen og Drammenbanen fram til Asker (videre til Spikkestad hver
halvtime). Gjennom Oslo er det gjennomgående forbindelse til Drammen (5 ganger/time),
Kongsberg (1 gang/time) og Vestfold (1 gang/time). I tillegg til trafikk i retning Oslo og forbi er
Lillestrøm et knutepunkt for nord- og østgående tog både på Hovedbanen, Gardermobanen og
Kongsvingerbanen. Det går både lokal- og regionaltog begge veier. Også helt til Trondheim i nord
og Stockholm i øst. Flytoget til Gardermoen stopper også i Lillestrøm hvert 20. minutt.
Like ved stasjonen ligger også Lillestrøm bussterminal med meget gode forbindelser både lokalt
og regionalt. Samlet gjør dette Lillestrøm til en av de største kollektivknutepunktene i Norge
utenfor Oslo.
Videre ligger Dammensvika bussholdeplass i Nedre Rælingsveg rett ved planområdet.
Bussholdeplassen betjenes av linje 310 Lillestrøm – Fjerdingby (Nedre og Øvre Rælingsveg) –
Løvenstad -Vallerudtoppen med 30 min. frekvens fra morgen til natt og 350 Lillestrøm – Enebakk
med 10 min. frekvens i rushtid og 30 min. frekvens utenom rushtid.
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Figur 7: Kollektivtrafikktilbudet nærmest planområdet. Bakgrunnskart: finn.no.

2.4

Forhold for gående og syklende
Området er godt tilrettelagt for gåing og sykling med fortauer og gang- og sykkelveier i de større
veiene. I veiene med blandet trafikk er det lave trafikkmengder og lav fartsgrense, noe som gjør
at det ikke er krav til separate løsninger for myke trafikanter.
Det er fortau i Nedre Rælingsveg forbi planområdet. En stor del av denne strekningen har fortau
på begge sider. Det finnes flere stier i området som gir gode muligheter til snarveier. Kryssing av
Rv159 skjer gjennom planskilte løsninger. I sør går det en bru over veien der tunnelen starter. I
nord føres myke trafikanter under veien ved en gang- og sykkelvei.
Det er et gangfelt i Fv304, Nedre Rælingsveg nær dagens atkomstvei til planområdet. Dette er
plassert relativt nært bussholdeplassen Dammensvika. For gående som er på den sørlige delen av
veien og som kommer fra vest vil det være en omvei å bruke gangfeltet for å ta seg til
bussholdeplassen på motsatt side veien. Ved befaring ble det oppdaget en kort sti fra
boligområdet på den sørlige siden av veien til et punkt i veien i høyde med bussholdeplassen.
Dette indikerer at det er vanlig at folk krysser veien her. Det er ikke registrert noen trafikkulykker
i dette området som involverte fotgjengere eller syklister. Det antas at folk som krysser her er
bevisste på at de krysser veien på en usikker måte og at de derfor er særlig oppmerksomme på
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biler i veien. Planforslaget vil innebære bygging på dette området og vil dermed stenge for en slik
kryssing.

Figur 8: Opptråkket sti indikerer villkryssing i Nedre Rælingsveg.
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3.

PLANFORSLAGET
Foreløpig reguleringskart er vist i figur 9 og situasjonsplan i figur 10.

Figur 9: Foreløpig reguleringskart. Kilde: Arcasa arkitektkontor.

På nåværende tidspunkt er ikke fotgjengerkryssinger og plassering av busslommer endelig
fastlagt. Dette vil skje senere i planprosessen.
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Figur 10: Situasjonsplan for utbyggingen. Kilde: Arcasa Arkitekter.

Det planlegges å flytte dagens avkjøring fra fylkesveien noe mer mot øst. Dette muliggjør for et
større plassrom med hovedvekt på aktiviteter og utforming på de myke trafikantenes premisser.
Trafikk til boliger sydøst for planområdet ledes unna denne delen av vegen. Dersom det viser seg
hensiktsmessig på et senere tidspunkt kan det utredes mulighet for å etablere et nytt
avkjøringspunkt direkte fra Dammensvegen i nordvest på fylkesveien. Dette må sees i
sammenheng med en mulig fremtidig utvidelse av veien med kollektivfelt og detaljregulering for
kjørefeltene langs fylkesveien. I figur 11 ser man dagens atkomst til området. Omtrentlig
plassering av planforslagets atkomst er vist med blå pil og en mulig fremtidig atkomst i vest er
vist med rød pil.
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Figur 11: Planforslagets nye atkomst til området markert med blå pil. Mulig fremtidig atkomst markert med rød
pil. Bakgrunnskart: finn.no.

Det planlegges gatetun i veien mellom feltene Ab og Bb. Det forutsettes at kravene for gatetun i
henhold til Statens vegvesens håndbok N300 del 3 kan oppfylles. Videre bør man se til at
strekningen er fremkommelig for flyttebiler, søppelbil, brannbil og ambulanse. Det bør også være
plass til å møtes, men ikke nødvendigvis på hele strekningen.
Endelig detaljert arealbruk innenfor de ulike feltene i fremtidig situasjon er ikke avklaret ennå.
Det er derfor tatt utgangspunkt i arealene i tabell 1. Her er det antatt at dagligvarebutikken vil
plasseres den østlige bygningen i felt Bb for å kunne legge til rette for universell utforming for de
som parkerer i kjelleren, samt for å unngå at trafikken til/fra dagligvarebutikken trenger å komme
for langt inn i boligområdet.
Det antas videre at øvrig detaljhandel vil knyttes til gatetunet (felt Ab, Bb og Ba).
Dagligvarebutikken vil være av den mindre sorten. I trafikkberegningene er det antatt at denne
vil være 205 m2 (alt næringsareal i den østre bygningen i felt Bb). Faktisk størrelse kan bli enda
mindre enn dette, men da dagligvarebutikk genererer mye trafikk sikkerstiller antakelsen at man
ikke undervurderer trafikkveksten.

l:\1350024452\7-prod\t - trafikk\trafikkanalyse.docx

12/19

Rambøll - Trafikkanalyse

Tabell 1: Antatt arealfordeling for de 9 feltene.

Felt
Aa
Ab
Ac
Ad
Ba
Bb
Ca
Cb
Cc
Sum

Boliger [st]

Kontor [m2]

25
60
15
35
50
120
25
80
410

380
2 960
1 425
2 140
95
7 000

Dagligvarebutikk
[m2]
205
205

Annen
detaljhandel
[m2]
400
140
190
730

Endelig løsning for plassering av parkeringskjellere og atkomster til disse kan komme til å endres.
I beregningene for intern trafikkfordeling etter tiltaket er det antatt at en fremtidig situasjon ser
ut som figuren nedenfor der pilene indikerer nedkjøring til parkeringskjeller og de fargete sirklene
indikerer området som hver parkeringskjeller betjener. På sikt legges det opp til at atkomst til
parkeringsanlegg for felt Ca (sort felt i figuren) vil kunne skje fra gatetun og under lokk. Dette vil
føre til at trafikk inn mellom bebyggelsen reduseres enda mere i fremtiden.

Figur 12: Atkomst til parkeringskjellere og hvilke områder hver enkelt kjeller betjener. Bakgrunnsillustrasjon:
Arcasa Arkitekter.
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4.

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

4.1

Trafikkvekst
Planforslaget legger opp til å rive 13 eksisterende eneboliger. I henhold til Håndbok V713
genererer en bolig mellom 2,5 – 5,0 bilturer og i gjennomsnitt 3,5 bilturer. Eneboliger genererer
generelt mer biltrafikk enn leiligheter. Da området har en god kollektivtrafikkdekning med
bussbetjening og nærhet til Lillestrøm jernbanestasjon antas det at bilturgenereringen for
leiligheter ikke er større enn det vanlige gjennomsnittet. Eneboligene antas å generere litt mer
enn dette, 4,0 bilturer/bolig pr. døgn. Dette innebærer at boligene som skal rives i dag genererer
ca. 52 bilturer. Denne trafikken vil bli borte etter tiltaket, men vil være ubetydelig i forhold til
trafikkveksten. Trafikkminskningen som følge av rivningen av disse boligene er det derfor ikke
tatt hensyn til i beregningene nedenfor.
Det antas at fremtidige boliger i gjennomsnitt vil generere like mange bilturer som eksisterende
boliger, dvs. 3,5 bilturer/bolig. I henhold til håndbok V713 genererer detaljhandel (ikke
dagligvarebutikk) i gjennomsnitt 45 bilturer/100 m2 pr. døgn. Videre tilsier PROSAM-rapport 121
at mindre dagligvarebutikker (<1 000 m2) i gjennomsnitt genererer 224 bilturer/100 m2 pr. døgn.
Basert på de antatte arealene i tabell 1 og aktuelle erfaringstall som beskrevet ovenfor vurderes
de forskjellige feltene å generere følgende trafikkmengder:
Felt

Boliger
[bilturer/døgn]

Kontor
[bilturer/døgn]

Dagligvarebutikk
[bilturer/døgn]

Aa
Ab
Ac
Ad
Ba
Bb
Ca
Cb
Cc
Sum

88
210
53
123
175
420
88
280
1 437

30
237
114
171
8
560

459
459

Annen
detaljhandel
[bilturer/døgn]
180
63
86
329

Sum
118
627
167
171
194
720
420
88
280
2 785

Den totale trafikkgenereringen fra området beregnes til å bli ca. 2 785 bilturer/døgn.
Det antas at den nygenererte trafikken vil fordele seg som vist i figur 13. Det antas at trafikken
til/fra planområdet vil fordele seg jevnt øst- og vestover i Nedre Rælingsveg. I rundkjøringen ved
Rælingstunnelen antas det at trafikken vil fordele seg 30 % nord-, 10 % øst- og 60 % sørover. I
krysset Nedre Rælingsveg x Brogata antas det at 30 % vil kjøre til/komme fra nord og 70 %
til/fra vest. Basert på denne retningsfordelingen antas trafikkmengdene i veinettet etter tiltaket å
være som vist i figur 14. Figur 15 illustrerer beregnet intern trafikk i planområdet etter tiltaket.
Dagens kapasitetsproblemer i Rv159 vil forsterkes noe som følge av trafikkveksten, men
prosentuelt sett er det en liten vekst. Videre kan man forvente at noe av trafikken til/fra det nye
området vil fordele seg mer over døgnet for å unngå køene i området. Køsituasjonen i vegnettet
kan også påvirke de reisendes reisemiddelvalg i form av redusert bilbruk (mer kollektivtrafikk og
mer gange-/sykling), noe som vil være positivt i forhold til overordnede mål om redusert bilbruk.
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Figur 13: Antatt retningsfordeling for nygenerert trafikk til/fra planområdet. Bakgrunnskart: finn.no.

Figur 14: Forventede døgntrafikkmengder i området etter tiltaket. Bakgrunnskart: finn.no.
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Figur 15: Beregnet intern døgntrafikk i området etter tiltak. Grunnlagstegning: Arcasa Arkitekter.

4.2

Parkering
Planforslaget legger opp til 284 biloppstillingsplasser og 810 sykkelparkeringsplasser for boligene.
Dette tilsvarer ca. 0,7 parkeringsplasser/bolig og 2 sykkelparkeringsplasser/bolig.
Planforslaget legger videre opp til 90 biloppstillingsplasser for næringsarealene og 80
sykkelparkeringsplasser for næringsarealene. Dette tilsvarer ca. 0,7 parkeringsplasser/100 m2
næring.
I henhold til Rælingen kommunes parkeringsnorm i kommuneplanens arealdel skal
blokkbebyggelse i nordre delen av kommunen anlegge 1,25 biloppstillingsplasser/bolig, 1,7
plasser/100 m2 detaljhandel og 1 plass/100 m2 kontor.
Planforslaget legger dermed opp til en god del mindre antall parkeringsplasser enn hva normen
tilsier. Dette er naturlig som følge av planområdets beliggenhet med nærhet til Lillestrøm stasjon
og bussterminal med en svært god kollektivdekning. Det vil også fremme nasjonale og regionale
miljømål om en minskning i bilkjøring. Rambøll støtter derfor arkitektens forslag til redusert
parkeringsdekning, og anbefaler kommunen å fravike normen.
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4.3

Konsekvenser for trafikksikkerheten
En økning i trafikkmengder øker generelt risikoen for ulykker. Planforslaget beregnes å føre til en
trafikkvekst på ca. 2 785 bilturer/døgn. Trafikken vil føres ut i veier som er tilrettelagt for store
trafikkmengder. Trafikkveksten vurderes ikke å føre til behov for sikkerhetstiltak i veiene, men
det anbefales at man i den videre planprosessen ser på plassering av fotgjengerfelt og
bussholdeplasser.
Den interne trafikken fordeles på flere veier og atkomster til parkeringskjellere er plassert tidlig i
det interne gatenettet. Derfor minsker man interntrafikken på de sentrale delene av området, og
tilrettelegger for en gatetunløsning. Det vil være lave hastigheter (30 km/t) internt i planområdet
og anlegg av gatetun vil føre til at kjøring skjer på fotgjengernes premisser.

4.4

Konsekvenser for kollektivtrafikken
Kollektivtilbudet forventes å bli lite påvirket av utbyggingen. Antall reisende fra holdeplassene ved
planområdet og fra Lillestrøm stasjon og bussterminal vil øke, men ikke til den grad at tilbudet vil
påvirkes, og at ikke kollektivtilbudet kan håndtere veksten.

4.5

Konsekvenser for gående og syklende
Planforslaget ivaretar myke trafikanter godt i planområdet. Biltrafikken føres snarest mulig ned i
parkeringskjellere og man legger til rette for gode forhold for gående og syklende ved å anlegge
gatetun, gang- og sykkelveier samt ved lave hastigheter. Det etableres fortau og gang- og
sykkelvei på begge sider av fylkesveien. Det legges til rette for flere gangforbindelser som kobler
området nordover mot Lillestrøm og Nitelva og sørover mot Øvre Rælingsvei og mot
Stormyra/Løvenstad, Rælingsåsen og resten av Østmarka.
Utover dette antas forholdene for gående og syklende bli lite påvirket av tiltaket.
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5.

OPPSUMMERING
Planforslaget legger opp til rivning av 13 eksisterende boliger og bygging av 410 nye boliger,
7 000 m2 kontor, 205 m2 dagligvarebutikk og 730 m2 annen detaljhandel. Basert på erfaringstall
og faglig skjønn beregnes utbyggingen å føre til en trafikkvekst på ca. 2 785 bilturer/døgn. Dette
er basert på konservative (høye) anslag på biltrafikken, og er gjort for ikke å undervurdere
konsekvensene.
Trafikkveksten vurderes ikke å føre til noen nevneverdige problemer i forhold til trafikksikkerhet,
forholdene for myke trafikanter eller kollektivtrafikktilbudet. Trafikkveksten vil trafikkere et
veinett som allerede i dagens situasjon er anstrengt i rushtid. Prosentuelt sett er imidlertid
veksten liten og forventes å ha en relativt liten effekt på totalsituasjonen.
Parkering i området vil i all hovedsak skje i parkeringskjeller. Atkomster til disse er plassert
strategisk for å mest mulig unngå kjøring inne i boligområdet. Det planlegges en lav
parkeringsdekning for å fremme miljøvennlige transportmiddel over bil. Området har nærhet til et
svært godt kollektivtilbud og har stort potensiale for grønn transport.
Det planlegges et gatetun i en av de nye veiene for å gjøre området attraktivt, trygt og sikkert for
gående og syklende. I planområdet vil det være lave hastigheter (30 km/t). Videre vil det
anlegges fortau og gang- og sykkelvei på begge sider av fylkesveien samt nye gang- og
sykkeltraseer for å bedre tilbudet for gående og syklende.
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