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Trafikkvurdering i forbindelse med detaljregulering av Hansefellåsen B1-3
Forord
I forbindelse med detaljregulering av Hansefellåsen B1-3 for utbygging til bolig har Øvre
Romerike Prosjektering AS gjort en vurdering av de trafikale konsekvensene ved utbyggingen
for Kirkebyvegen og krysset med Øvre Rælingsveg (fv. 301).
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Dagens situasjon

Adkomst til boligområdet B1-3 vil være fra Øvre Rælingsveg via Kirkebyvegen. B1-3
planlegges bebygd med totalt 80 boenheter. Kirkebyvegen er i dag en smal kommunal veg
med ca. 3,5-4 meter bredde med dårlig sikt og svinger. Kirkebyvegen mellom Øvre
Rælingsveg og Tajevegen har ca. 5 meters bredde. Kirkebyvegen vil ikke tåle planlagt
utbygging, samt at det er bygd mange boliger de senere årene i Kirkebyvegen uten at denne
har blitt oppgradert. Det er ca. 50 boenheter som bruker Kirkebyvegen i dag, medregnet
boliger fra Tajevegen. I Tajevegen er det også omsorgsboliger som har mye trafikk knyttet til
omsorgstjenestene. Kommunenes driftsavdelingen og noen kommunale tjenester har også
adkomst via Kirkebyvegen.

Bilde til venstre viser området B1-3 og veiene. (kilde: ØRP). Bilde til høyre viser krysset Øvre Rælingsveg x Kirkebyvegen.
(kilde: Google maps).

Gjeldende reguleringsplaner

Det foreligger to reguleringsplaner for Kirkebyvegen, reguleringsplan for Taijetunet, vedtatt
18.06.2003 og reguleringsplan for Kirkebyvegen, vedtatt 20.06.2012. Fra Øvre Rælingsveg til
Tajevegen har Kirkebyvegen regulert bredde på 9 meter. Fra Tajevegen og sørover har
Kirkebyvegen regulert bredde på 11 meter med fortau.
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Taijetunet

Kirkebyvegen

Reguleringsplan for Taijetunet og Kirkebyvegen. (kilde: Kommunekart.com)

Trafikkmengder

Årsdøgntrafikk (ÅDT) er hentet fra Statens vegvesen sitt vegkart for Kirkebyvegen og Øvre
Rælingsveg. Trafikktall er for år 2016.
Det er regnet trafikkvekst med prognose 20 år frem i tid fra år 2018 til år 2038. Prognosen
for trafikkvekst per år tar utgangspunkt i PROSAM Rapport 215, "Trafikkutvikling i Oslo og
Akershus 2008-2014".
Prognosen for trafikkvekst per år mot 2050 i Akershus er:
Årstall
2014-2020
2020-2030
2030-2040
Vekst i %
1,2
1,7
0,8

2040-2050
0,7

Tabell fra PROSAM Rapport 215, "Trafikkutvikling i Oslo og Akershus 2008-2014"

80 boenheter gir en trafikkmengde på 400 ÅDT fra Hansefellåsen B1-3, når området er ferdig
utbygd. Det er regnet med 5 bilturer per boenhet. Tabellen under viser ÅDT tall hentet fra
vegkart til Statens vegvesen og fremtidige prognostiserte ÅDT-tall.
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Vegreferanse
Øvre Rælingsveg
Kirkebyvegen (mellom
Øvre Rælingsveg og
Tajevegen)
Kirkebyvegen (Fra
Tajevegen og sørover)

ÅDT
2016

ÅDT *
2038

Fart

2950

4300

60 km/t

Andel
tunge
kjøretøy
7%

607

1200

30 km/t

247

730

30 km/t

% dim.**
time

Kjt/t***

10%

430

5%

12%

144

2%

12%

88

*Trafikk fra Hansefellåsen B1-3 økes med ÅDT 400 i tillegg til den generelle trafikkveksten.
** Prosent av ÅDT i dimensjonerende time for kapasitetsvurdering og valg av kryssløsning. Normalt ettermiddagsrushet.
*** Kjøretøy per time i dimensjonerende time.

ÅDT 2016 og 2038 (kilde: ØRP)

Side 4 av 10

Vegbredder

Kirkebyvegen slik den fremstår i dag er for smal for en trafikkmengde med ÅDT 1200. Den
regulerte bredden i reguleringsplan for Kirkebyvegen på 11 meter er også for smal i forhold
til dagens krav til vegstandard. Den er ikke regulert med breddeutvidelse i kurvene.
Kirkebyvegen er regulert med 4,75 meter veibredde og 2,5 meter fortau, samt 2 meter grøft
mot veg og 1,75 meter grøft mot fortau. Fra Øvre Rælingsveg til Tajevegen har Kirkebyvegen
regulert bredde på 9 meter, med 6 meter veibredde og 1,5 meter grøft. Det er ikke regulert
fortau på dette strekket.

Kryssutforming Øvre Rælingsveg x Kirkebyvegen

Dagens kryss er et vanlig T-kryss og vegbredden i krysset og trompetene er ikke utformet i
henhold til dagens standard for å ta unna fremtidig trafikk.
Fremtidig trafikkavvikling og kapasitetsutnyttelsen i krysset vil avgjøre om eksisterende kryss
kan opprettholdes som et vanlig T-kryss. Dimensjonering av krysset beregnes ut fra
trafikkbelastningen i krysset i dimensjonerende time, som oftest er ettermiddagsrushet.
Det antas at i dimensjonerende time utgjør trafikkbelastningen i krysset 10-12 % av total
ÅDT. Øvre Rælingsveg regnes med 10 %, da denne har en jevnere trafikkurve over døgnet
enn boligvegene, som har mer konsentrert trafikk i formiddags og ettermiddagsrushet.
Kirkebyvegen regnes med 12 %. Øvre Rælingsveg har fremtidig ÅDT på 4300 og Kirkebyvegen
ÅDT på 1200. Øvre Rælingsveg vil i dimensjonerende time ha ca. 430 kjøretøy per time
(kjt/t). Kirkebyvegen vil i dimensjonerende time ha ca. 144 kjt/t.
Den økte trafikkmengden gjør at kapasiteten i krysset endres og det har betydning for
kryssutformingen. Krysset må kanskje utvides med kanalisering for å opprettholde
kapasiteten i krysset etter at Hanfellåsen B1-3 er ferdig utbygd. Øvre Rælingsveg er
primærveg og Kirkebyvegen er sekundærveg. Nytt kryss må reguleres i henhold til krav fra
Statens Vegvesen. Håndbok N100 og N121 gir føringer for denne utformingen. I dette Tkrysset vurdere vi tre alternative kanaliseringer:
1. Trafikk øy i sekundærveg.
2. Venstresvingefelt i primærveg.
3. Høyresvingefelt i primærveg.
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1.

2.

3.

Type kryssutforminger

1. Trafikkøy i sekundærveg
Trafikkøy i sekundærveg baseres på trafikken i dimensjonerende time.

Kirkebyvegen

Øvre Rælingsveg

Viser grensen for når kryss må utvides med kanalisering. (Kilde: Vegvesenets håndbok V121)

Øvre Rælingsveg har 430 kjt/t (A+C). Kirkebyvegen har 144 kjt/t i begge retninger. Antar vi
en fordeling på 70-30 inn og ut av krysset i morgenrushet som er dimensjonerende i dette
tilfellet, vil Kirkebyvegen ha 100 kjt/t (B). Som den røde stjernen viser i figuren ovenfor er
det krav til trafikkøy i Kirkebyvegen.
Det går en gang- og sykkelveg langs sørsiden av Øvre Rælingsveg. På grunn av gang- og
sykkelvegen vil det bli et krav til trafikkøy i sekundærvegen om krysset skal breddeutvides til
dagens standard. Med bredere gangkryssing enn 8 meter skal det være trafikkøy. Der
gående krysser øya, anbefales en minste bredde på 2 meter.
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2. Venstresvingefelt i primærveg.
Separate venstresvingefelt er sikkerhetsmessig gunstig, særlig i T-kryss. Behov for og lengde
av venstresvingefelt bestemmes ut fra kapasitet og avviklingsstandard.

Kirkebyvegen

Øvre Rælingsveg

Kriterier for vurdering av eget venstresvingefelt basert på trafikken i dimensjonerende time. (Kilde: Vegvesenets håndbok
V121)

Øvre Rælingsveg har 430 kjt/t. Dette antas fordels 60-40 med 60 % - 258 kjt/t trafikk som
kommer fra Nedre Rælingsveg fra øst og 40 % - 172 kjt/t (A) fra vest på Øvre Rælingsveg.
Trafikk som kommer fra Nedre Rælingsveg (Cr) antas at 15% (Cv) svinger inn til
Kirkebyvegen, ca. 40 kjt/t. Trafikk som går videre på Øvre Rælingsveg blir 218kjt/t (Cr=25840 kjt/t).
På Øvre Rælingsveg (Cr + A) blir det 390 kjt/t og trafikk inn på Kirkebyvegen (Cv) blir 40 kjt/t.
Som den røde stjernen viser i figuren ovenfor er det ikke behov for venstresvingefelt i
primærvegen.
3. Høyresvingefelt i primærveg.
Behov for høyresvingefelt bestemmes ut fra vurdering av kapasitet og avviklingsstandard.
Høyre-svingefelt kan brukes ved fare for tilbakeblokkering. Separate høyresvingefelt
reduserer antall påkjørsler bakfra, men kan til gjengjeld gjøre krysset mer uoversiktlig.
Høyresvingende kjøretøy kan imidlertid blokkere sikten til trafikken fra sekundærvegen.
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Kirkebyvegen

Øvre Rælingsveg

Høyresvingefelt i primærveg basert på trafikk i dimensjonerende time. (Kilde: Vegvesenets håndbok V121)

Øvre Rælingsveg har 430 kjt/t. Dette antas fordels 60-40 med 60 % - 258 kjt/t trafikk som
kommer fra Nedre Rælingsveg fra øst og 40 % - 172 kjt/t (Ar) fra vest på Øvre Rælingsveg.
Trafikk som kommer fra Øvre Rælingsveg (Ar) antas at 15% (Ah) svinger inn til Kirkebyvegen,
ca. 25 kjt/t. Trafikk som går videre på Øvre Rælingsveg blir 147kjt/t (Ar=172-25 kjt/t).
På Øvre Rælingsveg (Ar) blir det 147 kjt/t og trafikk inn på Kirkebyvegen (Ah) blir 25 kjt/t.
Som den røde stjernen viser i figuren ovenfor er det ikke behov for høyresvingefelt i
primærvegen.

Konsekvenser Kirkebyvegen

Utbygging av boliger i Hansefellåsen område B1-B3 vil medføre økt trafikkbelastning på
Kirkebyvegen. Kirkebyvegen vil ikke tåle den økte trafikkbelastningen uten utvidelse og
utbedring av vegstandarden. Regulert bredde i Kirkebyvegen vurderes også til ikke å være
tilstrekkelig for fremtidig trafikk og er ikke i tråd med dagens krav til vegbredder.
Kirkebyvegen skal også fungere som anleggsveg i den perioden utbyggingen foregår. Det skal
kjøres med vogntog som krever mye plass om disse skal kunne møtes på Kirkebyvegen. Det
er mange boliger langs Kirkebyvegen som vil bli sterkt berørt av anleggstrafikken. For å sikre
nok plass til anleggstrafikk og for at vogntog skal kunne møtes, bør vegen kanskje være
bredere i perioden utbyggigen foregår. Vogntog kan ikke i møtes i kurver der vegbredden
skal være i henhold til kommunal vegnorm. Et alternativ kan være å avvente med å anlegge
fortau til anlegstrafikken er avsluttet, men da vil vegen være trafikkfarlig for myke
trafikanter.
Arealbeslaget ved oppgradering av Kirekbyvegen vil gå ut over det som er i gjeldende
regulering. Mange tomter kan miste mye areal. Det er ikke utredet hvor det er løsmasser og
hvor det er fjell langs Kirkebyvegen. Det antas at det blir mest fjellskjæring og at det
eventuelt settes opp murer for å berøre boligtomter i minst mulig grad der det er løsmasser,
for å unngå vegskjæring/-fylling langt inn på tomtene. Totalt arealbeslag på eiendommer
som grenser til Kirkebyvegen er grovt beregnet til ca. 5.100 kvm.
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Nytt kryss ut på Øvre Rælingsveg vil også ta mer areal enn dagens kryss, da det bør anlegges
trafikkøy i Kirkebyvegen. Det vil ikke være mulig for vogntog å bruke krysset om vegvesenet
krever opphøyd trafikkøy som ikke er overkjørbar. Eventuelt må krysset utvides betraktelig
for kunne spores med vogntog. Se vedlagte sporingsanalyser.
Kravet til stoppsikt/frisikt på Kirkebyvegen er 48 meter og kan medføre at eventuelle
fjellskjæringer langs vegen i svinger må tas vekk for å ha frisikt gjennom svingen, som igjen
vil beslaglegge mer areal.
Planlagt nytt kryss på Nedre Rælingsveg fra Hansefellåsen er dimensjonert for å tåle mer
trafikk og berører ikke så mange boliger som i Kirkebyvegen. Den vil også tåle
anleggstrafikken bedre.

Anbefaling

Med fremtidig trafikkøkning og planlagte boliger må Kirkebyvegen oppgraderes for å kunne
ta unna den økte trafikken, da dagens veg er for smal og trafikkfarlig for økt trafikk. Det bør
reguleres fortau langs hele Kirkebyvegen som kobler seg på gang- og sykkelvegen langs Øvre
Rælingsveg. Krysset Øvre Rælingsveg og Kirkebyvegen bør oppgraderes med trafikkøy i
Kirkebyvegen.
Med hensyn på ÅDT bør vegbredden i Kirkebyvegen fra Øvre Rælingsveg til Tajevegen få
vegstandard samleveg med fortau og tåler da opptil 5000 ÅDT. Bredden blir totalt 14 meter.
Vegbredden i Kirkebyvegen fra Tajevegen og sørover bør få vegstandard adkomstveg med
fortau og tåler da opp til 1000 ÅDT (ca. 200 boenheter). Vegen blir totalt 13 meter bred.
Vegen må også breddeutvides i kurver ved radius mindre enn 50 grader. (Kilde: utkast til
«felles kommunal vegnorm for kommunene på Romerike».)

Tverrprofil for samlevei fra Øvre Rælingsveg til Tajevegen. (Kilde: utkast til «felles kommunal vegnorm for kommunene på
Romerike».)
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Tverrprofil for adkomstvei i Kirkebyvegen fra Tajevegen og sørover. (Kilde: utkast til «felles kommunal vegnorm for
kommunene på Romerike».)

Tverrprofil fortau hele Kirkebyvegen. (Kilde: utkast til «felles kommunal vegnorm for kommunene på Romerike».)

Vedlegg:
- Vegtegning C1, datert 27.02.18
- Sporingsanalyse E1, datert 27.02.18
- Sporingsanalyse E2, datert 27.02.18
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