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3

Innledning

I forbindelse med regulering og mulig utbygging og av to nærliggende områder i
Rælingen kommune, har COWI AS utarbeidet en trafikkutredning for å vurdere
de trafikale forholdene knyttet til prosjektene.
De to utbyggingsprosjektene omfatter hhv. Nordby idrettsanlegg og
boligutbygging på Tjonåsen.

1) Nordby idrettsanlegg
Rælingen kommune er forslagsstiller på reguleringsplanen for Nordby
idrettsanlegg hvor det er planlagt å bygge kunstgressbane, nytt klubbhus og
utvide dagens parkeringsplass.

2) Tjonåsen
Tjonåsen Utvikling AS er forslagsstiller for utviklingen av området på Tjonåsen
hvor det er planlagt 95 boenheter, med tiltak på vei. I tillegg er det planlagt en
ny undergang for å sikre trygg ferdsel for gående og syklende mellom Tjonåsen
og Nordby Skole.
Begge de planlagte prosjektene vil ha betydning for trafikksituasjonen innenfor
det aktuelle området rundt Nordby skole. Kommunen ønsker en felles
trafikkutredning hvor man ser på trafikksituasjonen samlet, før det tas valg av
løsningene i de to aktuelle planene.
Trafikkvurderingen i dette notatet ser på de trafikale utfordringene de to
planene vil kunne medføre for vegnettet og trafikksikkerheten i området.
Notatet gir først en overordnet beskrivelse av prosjektene, slik de foreligger per
i dag, samt en vurdering av dagens trafikksituasjon i området. Videre gjøres det
en vurdering av trafikale forutsetninger og krav som er aktuelle i forbindelse
med de to fremtidige prosjektene. Til slutt gjøres det en trafikal vurdering av
fremtidig bruk av de trafikale områdene innenfor plangrensene. Her legges det
særlig vekt på trafikksikkerhet for myke trafikanter. Det er utarbeidet enkle
skisser for mulig trafikal utforming av området. Til slutt gis det en
oppsummering og anbefaling for videre arbeid.
Rapporten er ment som et supplement til arbeidet med de to
utbyggingsprosjektene, og har ikke hatt fokus på detaljering av skisser.
Skissene må vurderes med ytterligere vegteknisk prosjekteringskompetanse for
å avgjøre om løsningene er gjennomførbare.
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Planforslag og aktuelt område

Dette kapittelet gir en beskrivelse av analyseområdet for trafikkutredningen og
de aktuelle prosjektforslagene for Tjonåsen og Nordby idrettsanlegg.

2.1

Aktuelt utredningsområde

Utredningsområdet ligger i Rælingen kommune, i nærheten av Tomter, som vist
i Figur 2-1. Mer detaljerte kart/bilder av områdene vises i kapittel 3.

Figur 2-1

2.2

Oversiktskart med lokalisering av utredningsområde

Nordby idrettsanlegg

I juli 2017 ble det kunngjort oppstart av planarbeid med regulering av Nordby
idrettsanlegg. Området som skal reguleres er som vist i Figur 2-2. Rælingen
kommune er tiltakshaver for prosjektet, mens Grindaker AS har blitt engasjert
som konsulent. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et bedre
idrettstilbud for Nordby skole og beboerne i Nordby. Reguleringsarbeidet
innebærer etablering av kunstgressbane, klubbhus/samfunnshus og parkering
for idrettsområdet og utfartsområdene til marka.
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Figur 2-2

2.3

5

Varslet reguleringsområde for Nordby idrettsanlegg (Kilde: Varsel om
oppstart av reguleringsplanarbeid for Nordby idrettsanlegg, 5/7-17)

Tjonåsen

Den private utbyggeren Tjonåsen utvikling AS har planlagt å bygge 95
boenheter på Tjonåsen. I den sammenheng har de etablert adkomst til
boligfeltet via Nedre Rælingsveg. I tilknytning til veisystemet opprettes det også
ny bussholdeplass ved Nordby skole (langs Nedre Rælingsveg i sørgående
retning), samt undergang under Nedre Rælingsveg i forbindelse med
busslommen (jf. Figur 2-3). Tjonåsen utvikling AS har kommet lengre i sitt
arbeid enn arbeidet med Nordby idrettsanlegg, og leverte i starten av august inn
teknisk plan til Statens vegvesen. I slutten av august fikk Tjonåsen utvikling AS
tilbakemelding om enkelte justeringer av planen. De har derfor avventet
endeling levering av teknisk plan, slik at prosjektet blir samordnet med Nordby
idrettsanlegg.
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Arealtek AS har vært Tjonåsen utvikling AS sin konsulent i arbeidet med
utviklingen av de tekniske planene. De har vært i tett dialog med vegvesenet i
sitt arbeid.

Figur 2-3

Teknisk plan for Tjonåsen (kilde: Tjonåsen utvikling AS)
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7

Dagens trafikksituasjon

Dette kapittelet viser en oversikt over dagens situasjon i det aktuelle området,
med fokus på trafikkmengde, hastigheter, kollektivtransport, parkering og
forhold for myke trafikanter.
Figur 3-1 viser en oversikt over veinavn og viktige elementer i dagens situasjon.
I tillegg er aktuelt område for klubbhus merket av.

Figur 3-1

Oversikt over veier og viktige navn innenfor aktuelt område (Statens vegvesen, vegkart.no)

Nordby skole er en barneskole med 141 elever og 21 ansatte. I tilknytning til
skolen ligger det både bussholdeplass og et større parkeringsområde. Området
brukes også som utgangspunkt for de som benytter turområdet ved
Myrdammen.

3.1

Trafikk og veinett

I figurene under vises en oversikt over trafikkmengde og skiltet fartsgrense for
de aktuelle veiene innenfor utredningsområdet.
Nedre Rælingsveg har en skiltet hastighet på 60 km/t. Ellers ligger hastighetene
på 50 og 30 km/t. Fra NVDB (vegkart.no) er det hentet ut en beregnet
årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 7 800 kjøretøy på Nedre Rælingsveg for 2018. På
avkjøringen inn mot Nordby skole ble det i 2016 beregnet en trafikkmengde på
200 kjt/døgn.
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Figur 3-2

Skiltede fartsgrenser (Statens vegvesen, vegkart.no)

Figur 3-3

Trafikkmengder i ÅDT (gjennomsnittlig årsdøgntrafikk – kjt/døgn) (Statens
vegvesen, vegkart.no)
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Trafikkløsningen for innkjøringen til Nordby skole er i dag noe kaotisk. Alle
kjøretøy, bortsett fra bussene, har inn-/utkjøring via nordre adkomst. Bussen
kjører inn via søndre adkomst til bussholdeplass, og ut via den nordre – som en
form for rundkjøring (jf. Figur 3-4). Dette skaper mange konfliktpunkter ved den
nordre avkjøringen, hvor både buss, biler og myke trafikanter møtes.

Figur 3-4

Trafikale bevegelser for buss og bil

Ansatte ved skolen opplyser om en rimelig kaotisk og uoversiktlig situasjon,
spesielt i morgenrush. Situasjonen oppleves utrygg og ubehagelig både for
myke trafikanter og bilister.

3.1.1 Trafikkregistreringer
Tirsdag 3. september kl. 07:15 – 08:15 ble det gjennomført trafikkregistreringer
på veinettet tilknyttet Nordby skole. Det ble gjort registreringer av trafikk som
svingte inn på parkeringsområdet utenfor skolen, samt antall kjøretøy i begge
retninger på Nedre Rælingsveg. I tillegg til dette ble det registrert hvor mange
busser som stoppet på bussholdeplassen, og hvor mange passasjerer som gikk
av/på ved busstoppene.
På registreringsdagen var det lett regn og 10 grader. Resultatene fra
registreringen ble som følger:
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Figur 3-5: Registrert timestrafikk i morgenrush 3. september 2019 (COWI)

Tabell 3-1: Utdrag av observasjoner fra trafikkregistreringen 3. september 2019 (COWI)

Trafikk Nedre Rælingsveg

714 kjt/time (makstime)

Antall venstresvinger inn på Tomterstien

16 kjt/time (makstime)

Antall kjøretøy inn på parkeringsplass

ca. 46

Antall kjøretøy ut fra parkeringsplass

ca. 33

Oppfyllingsgrad parkeringsplass før og
etter tellingen:

7/26 = 27 %
20/26 = 77 %

Antall passasjerer av (buss fra nord)

2

Antall passasjerer av (buss fra sør)

2

Antall passasjerer på (buss fra nord)

3

Antall passasjerer på (buss fra sør)

0

Antall busser nordgående (stoppet)

12 (8)

Antall busser sørgående (stoppet)

8 (2)
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Registreringer er kun gjort for en enkelt dag, men det viser likevel et bilde på en
gitt morgensituasjonen på området. Timestrafikk i rushtiden er ofte 10-12 % av
ÅDT, noe som stemmer ganske greit overens med fremskrevet trafikkmengde
hentet fra vegkart.no. Registreringene av buss viser at det er svært få som går
av på bussholdeplassen ved skolen i morgenrushet. Kun 4 personer gikk av
totalt i begge regninger. Observasjonene viser også at en stor andel av
skolebarna kjøres til skolen. De fleste leveringer skjer inne på
parkeringsplassen, men det er også noen som kjører forbi parkeringsplassen og
slipper av barna i krysset med skolegården.

3.2

Myke trafikanter

Det har ikke vært noen politiregistrerte personskadeulykker innenfor det
aktuelle utredningsområde de siste 10 årene (jf. vegkart hos Statens vegvesen).
Per i dag går det en gang/sykkelvei forbi skoleområdet. Vi antar at de som
kommer fra sør bruker Tomterstien der denne møter gang-/sykkelveien i sør. De
resterende bruker gang-/sykkelveien langs Nedre Rælingsveg.

Figur 3-6

Gang/sykkelveinett knyttet til området. Oransje farge viser
gang/sykkelvei. Gul stiplete linje er adkomst til turområdet ved
Myrdammen

Det finnes ingen tilrettelagt mulighet for å krysse Nedre Rælingsveg for
fotgjengere. Under gjennomføring av trafikkregistreringer ble det observert
enkelte barn som krysset veien. Barna var meget forsiktige og krysset veien på
en god måte. Dette er likevel ikke en sikker løsning slik det foreligger i dag. De
som parkerer på parkeringsplassen og skal gå til Myrdammen må også krysse
Nedre Rælingsveg.

12

TRAFIKKUTREDNING FOR TJONÅSEN OG NORDBY IDRETTSANLEGG

For syklende/gående som kommer fra nord er det heller ingen god/trafikksikker
måte og komme inn til skolen de siste meterne langs Tomterstien. Disse må
sykle langs Tomterstien, hvor det er en kaotisk situasjon med møtende biler og
busser. De som kommer fra sør får imidlertid en bedre adkomst via Tomterstien
gjennom boligområdet.
Det er ingen god/trafikksikker måte å gå fra bussholdeplassen til skolen. Barn
som eventuelt kommer med buss må krysse kjørbart areal tre ganger for å
komme inn på skolens område (jf. Figur 3-7).

Figur 3-7

Ganglinje fra bussholdeplass til skole. Oransje linjer viser områdene hvor
fotgjengere må krysse kjørbart areal

Observasjonene fra trafikkregistreringene viser imidlertid at det er svært få barn
som kommer med buss til skolen. Det er likevel uheldig at det ikke er tilrettelagt
sikker ferdsel fra bussen til skoleområdet.
Flere av barna blir kjørt til skolen og sluppet av enten på parkeringsplassen eller
langs Tomterstien. Begge områdene er utflytende arealer som gir mange
muligheter for hvor foreldrene velger å hente og levere barna. Uklarheten i
hente/leveringsarealene kan skape trafikkfarlige situasjoner. Dette forsterkes
ved at barna ikke har en god ferdselsrute helt frem til skolen over
parkeringsområdet.
Rælingen kommune opplyser at fylket organiserer egen minibuss-skyss for de
barna som bor lang unna. Per i dag slippes de av på området som vist i Figur
3-8. Nordby skole opplyser at det er 18 elever som tar minibuss til skolen (10
fra nord og 8 fra sør. Det kjører 1 minibuss på morgenen, og 2-3 minibusser
etter skoletid. Observasjoner fra befaring og trafikkregistreringer viser at
minibussen tidvis blokkerer deler av parkeringsarealet, noe som er uheldig for
trafikksituasjonen i området.
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Figur 3-8

3.3
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Blå linje viser stoppe-område for minibusser som kjører barn til skolen.

Kollektivtransport

Dagens kollektivløsning består av en form for terminalløsning, hvor alle busser
(både fra nord og sør) kjører inn via søndre adkomst og ut via nordre adkomst
(jf. Figur 3-4). Det er per i dag kun en busslinje som stopper i denne lommen
(linje 350). Linje 350 har en frekvens med avganger hvert 10. minutt i
rushtiden.
Arealtek AS har i sitt arbeid fått opplysninger om at svært få barn benytter
vanlig buss til skolen. Dette bekreftes også av våre registreringer tirsdag 3.
september, da det ble registrert svært få barn som kom med buss.
Tidligere var det bussholdeplass både på øst- og vestsiden av Nedre Rælingsveg.
Den fysiske bussholdeplassen finnes fortsatt på vestsiden, men holdeplassen
benyttes ikke lengre.

3.4

Parkering

Per i dag er det en etablert parkeringsplass på området utenfor Nordby skole.
Plassen har 26 oppmerkede parkeringsplasser. Disse benyttes i hovedsak av
skolens ansatte og foreldre som kjører barn til skolen. I tillegg brukes plassene
noe for parkering tilknyttet turstier i marka.
Rælingen kommune opplyser at det er 4 parkeringsplasser som er satt av til
pendlerparkering per i dag.
Det er også lagt opp til 2 el-ladeplasser på parkeringen, og 2 plasser til HCparkering.
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3.5

Konfliktpunkter ved dagens løsning

Basert på vurderingene tilknyttet dagens trafikale situasjon ser vi at det er flere
aktuelle konfliktpunkt ved dagens løsning. Punktene er vist i Figur 3-9, og
forklart i avsnittene under.

9

Figur 3-9

Konfliktpunkter innenfor dagens planområde

1

Det største konfliktpunktet innenfor området er den nordre inn/utkjøringen
til Nedre Rælingsveg. Denne benyttes av biler i begge retninger samt alle
busser som skal ut fra bussholdeplassen.

2

I tillegg til trafikk med buss og bil må gående/syklende som kommer fra
nord gå via avkjøringen for å komme til skolens område og boligene i
nærheten.

3

For de som skal til området på vestsiden av Nedre Rælingsveg må veien
krysses uten noen form for tilrettelagt kryssing. Dette gjelder i hovedsak de
som skal til turområdet.

4

For de som benytter buss til skolen må man krysse inn/utkjøringen til
parkeringsområdet for å komme til skolens område.

5

Tilsvarende kryssing for elever som kommer med buss/blir kjørt av foreldre
skjer også over parkeringsområdet/Tomterstien. I dette området stopper
også minibussene som kjører elvene til skolen. Det kan oppstå situasjoner
hvor minibussen sperrer for kjøretøy som skal ut fra parkeringen. Videre er
innkjøringen til skolegården i direkte tilknytning til krysset mellom de tre
armene til Tomterstien og parkeringsplassen. Dette arealet er utflytende.
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15

For de som sykler gjennomgående forbi skolen og ikke skal svinge av, må
man krysse to innkjøringer (med både buss og biltrafikk) rett etter
hverandre.

7

Parkeringsplassen er noe utflytende, og siden flere av foreldrene slipper av
barna på parkeringsområdet per i dag er ikke dette en trafikksikker løsning.

8

Busser fra både nord og sør skal svinge inn på samme sted. Dette skaper et
trafikalt konfliktpunkt som er uheldig. Sørgående busser må vike for
nordgående trafikk, og kan blokkere trafikken i sørgående retning.

9

Trafikken inn og ut av avkjørselen til skolen må krysse trafikken langs
Nedre Rælingsveg.
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Forutsetninger og krav

Planene for både Nordby idrettsanlegg og Tjonåsen omfatter tekniske løsninger
som bussholdeplasser, underganger, kryssløsninger og parkeringsregulering. For
å få en oversikt over gjeldende krav for disse løsningene er det laget en oversikt
over aktuelle tekniske krav og drøftet utslaget av disse både internt og med
konsulenten Arealtek AS.
Dette kapittelet beskriver kravene og forklarer hvor og hvorfor de eventuelt
utløses. I tillegg viser kapittelet beregnet parkeringsdekning som er grovt
vurdert for området.

4.1

Trafikkgenerering

I forbindelse med trafikkutredningen er det gjort en overordnet beregning av
trafikkgenereringen i tilknytning til de to utbyggingene.

4.1.1 Trafikkgenerering Nordby skole og idrettsanlegg
For å regne ut trafikkgenerering inn på området tilknyttet skolen og
idrettsanlegget er det sett på turproduksjon til idrettsanlegg, skole, inn/utfartsparkering og nærliggende boliger.
Trafikkgenerering for Nordby skole:
Skolen har 141 elever og 21 ansatte.
Følgende forutsetninger legges til grunn:

›
›
›

Rundt 30 % av barna blir kjørt til og fra skolen, men ettersom det er også
søsken i skolen og da felleskjøring, ganges antall totale turer med 80%.
60 % av de ansatte kjører til skolen selv.
4 turer per døgn for elever og 2,1 turer per døgn for ansatte (på grunn av
reising i forbindelse med arbeidsreiser).

På hverdager utgjør dette da en trafikkmengde på:
141 elever x 0,3 x 4 reiser x 0,8 = ca. 140 turer
21 ansatte x 0,6 x 2,1 reiser = ca. 30 turer
Totale antall bilreiser i løpet av døgn hverdag = ca. 170 kjt/døgn
Trafikkgenerering for Nordby idrettsanlegg:
Idrettsanlegget og klubbhuset er oppgitt å ha plass til hhv 30 tilskuere og 80
personer. Det antas at det er kveldsaktiviteter med trening knyttet til
idrettsanlegget, med treningsgrupper på rundt 25 personer. Det er antatt at det
er 4 treninger per dag/kveld. Hver trening generer to turer per person (frem og
tilbake fra trening).
Reisemiddelfordelingen til idrettsanlegg og klubbhus tar utgangspunkt i
reisemåter til fritidsaktiviteter (sport) fra TØI-rapport 1413/2015. Rapporten sier
at 68 % av barn som driver idrett blir kjørt til idrettsaktiviteten.
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På bakgrunn av antagelsene er det beregnet følgende trafikkmengde på
hverdager:
25 personer x 4 treninger x 2 turer x 0,68 = ca. 180 kjt/døgn
Boliger tilknyttet Tomterstien og innfartsparkering:
Basert på observasjoner i kart antas det at det er 9 boliger som er tilknyttet
Tomterstien. Det antas at det i snitt er 3 personer per bolig. I hht. kapittel 4.1.2
antas det at det også her er en turproduksjon på 6 bilbevegelser per døgn per
bolig.
Kommunen oppgir at 4 av parkeringsplassene er tilknyttet innfartsparkering. Det
antas at disse brukes fullt ut og utgjør dermed 8 turer per døgn.
På bakgrunn av antagelsene er det beregnet følgende trafikkmengde på
hverdager:
(6 bevegelser x 9 boliger) + 8 turer per døgn = ca. 60 kjt/døgn.
SUM TRAFIKKGENERERING NORDBY:
170 kjt/døgn (skole) + 180 kjt/døgn (idrett) + 60 kjt/døgn (Tomterstien) = ca.
410 kjt/døgn
Beregningene basert på ovennevnte forutsetning, viser at området det
fremtidige Nordby-området med skole/idrettsanlegg vil genere ca. 410 bilturer
per døgn.
Dette utgjør rundt ca. 50 kjøretøy i makstimen.

4.1.2 Trafikkgenerering Tjonåsen
På Tjonåsen er det planlagt å bygge ut 40 rekkehus og 55 eneboligtomter. Det
antas at det i snitt er 3 personer per bolig, både for rekkehus og eneboliger. I
henhold til PROSAM-rapport 137 betyr dette en turproduksjon på 5,1 – 7,4
bilbevegelser per døgn per bolig (basert på lav tetthet og at området ligger mer
enn 20 km fra Oslo sentrum). Vi antar at området ligger midt i sjiktet, da det
går en bussrute ved Nordby skole med frekvens hvert 10. minutt. Det er derfor
vurdert å være ca. 6 bilbevegelser per døgn per bolig.
Dette betyr at beregnet trafikkgenerering til/fra Tjonåsen vil være 6 bevegelser
x 95 boliger = 570 kjt/døgn.
Dette utgjør ca. 60 kjøretøy i makstimen.

4.2

Beregnet parkeringsplasser Nordby
skole/idrettsanlegg

Rælingen kommune har i kommuneplanens arealdel (Kommuneplan Rælingen
kommune 2014-2025) laget bestemmelser tilknyttet parkeringskrav for bil og
sykkel. De aktuelle kravene er lagt til grunn for beregningen av
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parkeringsdekningen inn til Nordby skole, klubbhus og idrettsanlegg. Tabellen
under viser utredningen av parkeringsdekningen.
Tabell 4-1

Utredning av parkeringsdekningen til aktuelt område.

Funksjon fra

Enhet

kommuneplanens
arealdel

Krav til antall

Antall

Antall

plasser i
kommuneplan

enheter
oppgitt fra
kommunen

beregnede
parkeringsplasser

Barne- og
ungdomsskole

Årsverk

0,7

21

15

Kirke,

Sitteplasser

0,3

80

24

Tilskuere

0,3

30

9

4

4

forsamlingslokaler

Idrettsanlegg

Innfartsparkering

SUM

52

Ved utredning basert på normen til Rælingen kommune er det beregnet at
området trenger 52 parkeringsplasser. Vi mener imidlertid at disse plassene kan
reduseres på grunn av sambruk av arealene. Skolen trenger parkering innenfor
arbeidstiden, mens klubbhus og idrettsanlegg brukes mest i helger og på
kveldstid. Vi mener derfor at en parkeringsdekning på rundt 30 plasser
tilknyttet området bør være tilstrekkelig.
Rælingen kommune har krav til at 10 % av parkeringsplassene, minimum to
plasser, skal ha ladepunkt for el-bil. Det er forutsatt at antallet HC-plasser
opprettholdes slik det er i dag. I tillegg til at det etableres enkelte HCparkeringsplasser rett utenfor klubbhuset.

4.3

Plassering av busslomme

I forbindelse med vurderingen av trafikksikkerheten av busslommen på
vestsiden av Nedre Rælingsveg ble det også vurdert om holdeplassen holder
Statens vegvesens krav til utforming av holdeplass. I tillegg var det ønskelig å
se om det var plass til en busslomme på området hvor bussterminalen ligger per
i dag. Det var også et alternativ å beholde dagens bussterminalløsning, som er
behandlet i kapittel 5.1 og 5.2.
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Krav i håndbok
Bussholdeplasser skal utformes etter Statens vegvesens krav i Håndbok V123
Kollektivhåndboka. I henhold til kravene skal busslommen da være 70 meter
(fartsgrense 60-70 km/t, ÅDT > 4000). Dersom man kan benytte
utbedringsstandarden kan man justere kravet ned til 54 meter.

Konsekvenser i denne sammenhengen
Busslommen på vestre side av Nedre Rælingsveg opprettholder ikke kravene til
holdeplasstandarden. Etter samtaler med Arealtek AS ble det imidlertid klart at
de hadde fått dispensasjon fra vegvesenet til å benytte utbedringsstandarden.
Etter disse kravene er holdeplassen riktig utformet og innenfor kravet.
I vurderinger av løsninger ble det sett på muligheten for å legge bussholdeplass
på østsiden utenfor eksisterende terminal. Dette vil imidlertid ikke la seg gjøre
på grunn av kravet om 70 meter, og siktkrav for krysset Nedre Rælingsveg x
Tomterstien. Denne type løsning ble det derfor tidlig gått vekk fra.

Figur 4-1

4.4

Måling av avstander for eventuell flytting av busslomme

Snarvei og rekkverk i forbindelse med undergang

I teknisk plan fra Tjonåsen utvikling AS er det i samråd med Statens vegvesen
etablert en undergang for gående under Nedre Rælingsveg. COWI mener i likhet
med Statens vegvesen at dette er en nødvendig etablering for å skape en trygg
kryssing av Nedre Rælingsveg for de som skal krysse fra øst til vest og motsatt.
Da særlig i forbindelse med kryssing av vei til/fra bussholdeplass på vestsiden
av Nedre Rælingsveg.
Undergangen skaper imidlertid en lengre ganglinje for gående fra
bussholdeplassen (ytterligere omtalt i kapittel 5.1). COWI ville derfor i
utgangpunktet foreslå en snarvei ned fra holdeplassen, direkte ned til kulvert.
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Etter samtaler med Arealtek AS (Tjonåsen utvikling AS sin konsulent) ble vi
imidlertid oppmerksomme på at det allerede hadde vært en dialog med Statens
vegvesen rundt dette temaet. Statens vegvesen konkluderte i denne runden
med at en snarvei via korteste vei ned til kulvert ville være vanskelig å etablere
på grunn strenge krav til rekkverk langs kulvert.
I etterkant har imidlertid Statens vegvesenet bedt Arealtek AS om å se
ytterligere på muligheten for å etablere en snarvei på utsiden av rekkverket.

4.5

Venstresvingefelt

I denne trafikkutredningen ses det på nye løsninger for parkerings- og
innkjøringsområdet til Nordby skole og idrettsanlegg. Dette betyr at det
sannsynligvis må gjøres endringer på krysset inn til området. I denne
sammenheng må det sjekkes om det er nødvendig å etablere et eget
venstresvingefelt for trafikk som skal inn til området.

Krav i håndbok
Endring og regulering av nye kryss skal utformes etter krav i Statens vegvesens
håndbok N100. I henhold til håndboken skal det etableres et eget
venstresvingefelt dersom kravene i Figur 4-2 utløses.

Figur 4-2

Krav til venstresvingefelt (kilde: Statens vegvesen – håndbok N100)

Konsekvenser i denne sammenhengen
Diagrammet i Figur 4-2 viser at for trafikkmengder på hovedvei (A+Cr) på over
400 kjt/t skal det da kun 20 venstresvingende kjt/t (Cv) til før kravet om
venstresving utløses.
Fra tellingene er det registrert 700 kjøretøy i hovedretning og 16 kjøretøy som
svinger til venstre (tellinger kun gjort for en dag). Dette betyr at vi per i dag
ligger svært tett opp til kravet om venstresvingefelt. Vi mener imidlertid at dette
kravet bør ivaretas på grunn av følgende punkter:

›

Venstresvingende trafikk er så stor at nivået ligger helt opp til grensen til
kravet om etablering. Grensen vil uansett overgås ved eventuelle
arrangementer ved klubbhuset og idrettsanlegget.
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›

Trafikken på Nedre Rælingsveg ligger opp mot grensen til kravet om
venstresvingefelt. Dette er uavhengig av antall venstresvingende trafikk.

›

Tellingene er kun gjort for en dag. Det er stor sannsynlighet for at tellinger
andre dager kan komme over 16 kjt/time.

›

Veinettet skal dimensjoneres for en fremtidig situasjon. Selv om man tar
høyde for at flere skal benytte gang/sykkel i fremtidige løsninger er det ikke
til å komme unna at det i strøk utenfor tettbygd by er en trend med økende
andel biltrafikk. Det er derfor stor sannsynlighet for at antall kjøretøy vil
øke både på Nedre Rælingsveg og inn til parkeringsområdet. FAU opplyser i
brev sendt til kommunen (24.10.2018) at trafikken på Nedre Rælingsvei
trolig vil øke på grunn utbygging av Flateby, Ulleråsen og Berget 2. I tillegg
til dette vil utbyggingen på Tjonåsen også bidra til økt trafikk på Nedre
Rælingsveg.

›

Dersom det ikke etableres venstresvingefelt er det fare for at trafikken som
skal svinge til venstre ved skolen vil blokkere for bussen som skal ut fra
bussholdeplassen på vestre side av veien.

På bakgrunn av vår anbefaling har vi i utarbeidede skisseløsninger foreslått et
venstresvingefelt til parkeringsanlegget og innkjøring til skole/idrettsanlegg.

4.6

Sammenhengende veinett

For at Statens vegvesen skal godkjenne løsningene for området, er det viktig at
det opprettes sammenhengende veinett mellom Nedre Rælingsveg og
Tomterstien. Dette betyr at parkeringsplassen, på området foran Nordby skole,
ikke kan brukes som gjennomkjørbart areal for de som skal videre på
Tomterstien. For å lenke de to områdene sammen må det opparbeides en
adkomstvei i henhold til kravene i vegnormen til Rælingen kommune (jf. Figur
4-3). Det er tatt hensyn til dette i de anbefalte skissene i kapittel 5.3.

Figur 4-3

Tverrprofil for adkomstvei i henhold til vegnorm for Rælingen kommune
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Trafikale vurderinger av fremtidig bruk av området
rundt Nordby skole og idrettsanlegg

Ut fra vurderingene av dagens situasjon kan det konkluderes med at
trafikkløsningene innenfor planområdet er uheldig, med mange trafikkstrømmer
og konfliktpunkter innenfor et lite område. Det er derfor hensiktsmessig å
vurdere andre mulige løsninger for å stramme opp trafikkarealene, slik at
området blir mer lesbart og dermed gir bedre forutsetninger for myke
trafikanter.
I dette kapittelet er det utarbeidet skisser for mulige løsninger av området rundt
Nordby skole, med fokus på gode trafikale løsninger og trafikksikkerhet. Begge
aktuelle prosjekt, Nordby idrettsanlegg og Tjonåsen, er tatt i betraktning i
skissering av løsninger. Det er dermed tatt høyde for trafikale konsekvensene
både på øst- og vestsiden av Nedre Rælingsveg.
Kapittelet viser først fokusområder for skissene. Deretter er det en kort
gjennomgang av forkastende løsninger, og hvorfor det er gått bort i fra disse. Til
slutt vises forslag til skisser for området med forklaring og forslag til videre
utredning.
I utarbeidelse av løsningene er ikke løsning med rundkjøring vurdert da
kommunen har gitt signal om at det ønskes å opprettholde fartsgrensen på 60
km/t gjennomgående på veinettet, samt at en rundkjøringsløsning vil ta store
deler av dyrkbart areal.

5.1

Fokusområder for utarbeidelse av skisser

Kapittelet viser hva som har vært fokusområder ved utarbeidelse av skissene,
og hva som ble valgt som gjennomgående løsninger i forkant av skissearbeidet.

Kiss and ride:
I alle forslag foreslås det en kiss and ride-løsning. Kiss and ride fungerer som en
holdeplass hvor man kan gjøre et kort stopp for å slippe passasjerer av/på. Det
er som regel ønskelig at kiss and ride etableres litt utenfor skolens grenser, slik
at man unngår trafikk i nærheten av skolens område. I dette tilfellet er det
imidlertid en parkeringsplass helt inn mot skoleområdet, noe som gjør at det
ikke er hensiktsmessig å plassere kiss and ride lenger unna. Dersom kiss and
ride plasseres lengre unna skolen er det svært sannsynlig at særlig foreldre vil
bruke parkeringsplassen til å slippe barn av/på. Dette er ikke ønskelig, da det
skaper trafikkfarlige situasjoner både for bilister og myke trafikanter. Vi foreslår
derfor å legge kiss and ride på en slik måte at man etter avstigning har en trygg
passasje frem til skolens område.

Avslipp elever minibuss:
Per i dag kommer 18 elever med minibuss til skolen, og disse elevene skal også
transporteres med minibuss i fremtiden. Det er tatt høyde for at det skal være
god plass til av- og påstigning av minibuss på samme område som kiss and ride
tenkes etablert.
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Trafikksikkerhet knyttet til undergang:
I teknisk plan for Tjonåsen er det prosjektert en undergang fra vest- til østsiden
av Nedre Rælingsveg, i forbindelse med busslommen og gangvei til Tjonåsen og
turområde. Undergangen er skissert og plassert i samarbeid med Statens
vegvesen, og er etablert for å lage en sikrere kryssing over Nedre Rælingsveg,
enn hva man har i dag.
Undergangen gjør kryssingen sikrere, men det er en overhengende fare for at de
som skal over til Nordby skole/østsiden av Nedre Rælingsveg vil krysse direkte
over veien i stedet for å gå via undergangen. Tjonåsen utvikling AS skal
imidlertid gjøre noen endringer på sine tekniske planer, slik at det kan etableres
en mindre snarvei ned til undergangen fra bussholdeplassen. Dette gjør det noe
mer sannsynlig at undergangen benyttes (jf. Figur 5-1). Det har vært enkelte
diskusjoner rundt plassering av snarveien på grunn av Statens vegvesens krav
til rekkverk i tilknyttet til kulvert (jf. kapittel 4.4).

Figur 5-1

Gangvei og undergang fra Tjonåsen utvikling AS sine skisser. Grønn farge
viser gangvei, stiplet grønn viser undergang, gul viser snarvei. Rød stripet
linje viser utsatt krysningsområde som det er fare for at enkelte personer
vil velge.

I sine skisser har Tjonåsen utvikling AS plassert bussholdeplassen (på vestsiden
av veien) på den fysiske eksisterende busslommen som tidligere ble benyttet.
Tjonåsen utvikling AS opplyser at dette var blant annet etter ønske fra Ruter,
samt at det er hensiktsmessig at holdeplassen blir etablert der det allerede per i
dag finnes et fysisk stopp.
Ved plassering av busslommen i henhold til Tjonåsen utvikling AS sine
tegninger, er vi enige i at løsningen med undergang er den beste med tanke på
trafikksikkerhet, selv om den skaper muligheter for at enkelte personer vil
krysse veien i plan.

24

TRAFIKKUTREDNING FOR TJONÅSEN OG NORDBY IDRETTSANLEGG

Det er sett overordnet på mulighetene for å flytte bussholdeplassen nord for
undergangen. Dette vil imidlertid ta mer jordbruksareal, noe som kommunen
har gitt uttrykk for at ikke er ønskelig. Med tanke på klubbhusets plassering vil
en flytting av busslommen lengre nord også skape en overhengende fare for at
man krysser veien utenfor undergangen. I tillegg til dette opplyser både
Arealtek AS og tellinger som er gjennomført av oss, om at det er svært få barn
som tar buss til skolen.
På bakgrunn av dette er det valgt å videreføre Tjonåsen Utvikling AS sitt
prinsipp med bussholdeplassen på nogen lunde samme sted som i de tekniske
tegningene. Det kan imidlertid gjøres en teknisk vurdering av mulighetene for å
flytte bussholdeplassen lengre nord.
I tillegg bør det opprettes kontakt med skolen for å etablere noen
sikkerhetsregler og vaner i forbindelse med bruk av undergangen.

Sammenhengende sykkelvei
Teknisk plan fra Tjonåsen utvikling AS viser ingen sammenhengende sykkelvei
for de som sykler strekningen Tjonåsen – Nedre Rælingsveg nord, og motsatt
retning (jf. Figur 5-2). For gående er det skissert en trappeløsning ned til
undergangen. Dette er en god løsning for de som ikke sykler eller har behov for
universell utforming.

Figur 5-2

Syklister som kommer fra nord og skal ned i undergangen må få en god
adkomst.

Syklende må imidlertid ha en mulighet til å komme seg opp/ned av
undergangen på en god og effektiv måte. Dette er prøvd å ta hensyn til i
skissearbeidet.

Plassering av bussholdeplass
Det er sett på løsninger for å beholde dagens bussløsning på østsiden av Nedre
Rælingsveg. Det viser seg imidlertid å være vanskelig å opprette en ryddig og
oversiktlig situasjon med dagens kollektivløsning. I tillegg er løsningen tungvint
og forsinkende for kollektivtrafikken, som får ekstra svingebevegelser og
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vikeplikt for trafikken på fylkesveien, i motsetning til forkjørsrett med
busslomme. Det er derfor i anbefalte skisser valgt å flytte bussholdeplassen
lengre nord, for å unngå flere av konfliktpunktene. De vurderte løsningene med
holdeplass på eksisterende område er vist i kapittel 5.2 Forkastede
skisseløsninger.

Figur 5-3

Dagens holdeplass, og ny anbefalt plassering (stiplete linje)

Ved å plassere holdeplassen lengre nord kan passasjerer som benytter
holdeplassen komme seg til/fra Nordby og undergangen uten å krysse
trafikkerte områder. Dette er en stor fordel sett fra et
trafikksikkerhetsperspektiv. I tillegg vil det frigjøre store arealer på
parkeringsområdet, da dagens kollektivterminal tar opp mye areal.

Forutsigbart system
Kjøresystemet skal være enkelt og forutsigbart. Dette gjør det enklere for barna
å være trygge og lett forstå trafikken. Gode løsninger for myke trafikanter
prioriteres over kjørende.

5.2

Forkastede skisseløsninger

Innledningsvis i prosjektet ble det vurdert flere mulige alternative
trafikkløsninger for området. Flere av disse skissene ble imidlertid forkastet på
grunn av større trafikale eller tekniske utfordringer. I dette kapittelet vises de
forkastede løsningene og begrunnelsen for hvorfor de ble forkastet.
De to første skissene innebærer å beholde dagens system med kollektivterminal.
Dette ble etter hvert forkastet til fordel for etableringen av en ny bussholdeplass
lengre nord på østsiden av Nedre Rælingsveg.
Figur 5-4 viser en oversikt over utarbeidede skisser underveis i prosessen.

26

TRAFIKKUTREDNING FOR TJONÅSEN OG NORDBY IDRETTSANLEGG

Figur 5-4

Forkastede skisser for mulig løsning av parkeringsområde ved Nordby
skole.

Skisse nr. 1 viser et forsøkt på å lage en løsning hvor dagens situasjon
beholdes, både med tanke på bussholdeplass og bevegelsesmønster for bil og
buss. I skissen er det forsøkt å beholde kollektivterminalen samtidig som
forholdene for myke trafikanter er noe forbedret med fotgjengerfelt og fortau
langs Tomterstien. I tillegg er parkeringsområdet strammet opp. Løsningen ble
likevel fort forkastet da den i likhet med dagens situasjon har alt for mange
konfliktpunkter.
Skisse nr. 2 har et mer ensrettet kjøresystem med inn/utkjøring for buss og bil
på samme sted. Det betyr at trafikken blir mer oversiktlig og lettere å lese,
spesielt for barn. Løsningen skaper likevel konflikter mellom buss og bil som skal
kjøre ut av området. I tillegg må syklister/gående som kommer gjennom
området krysse to inn/utfarter. Videre vil bussen fortsatt ha den uheldige
"rundkjøringen" for å komme seg inn/ut av holdeplass. Generelt krever
terminalløsningen mye areal, som går på bekostning av både parkering og
gangbart areal for fotgjengere. Det er derfor usikkert om det er plass til
løsningen arealmessig. Løsningen ble forkastet på samme grunnlag som skisse
1, samt arealbruk.
Skisse nr. 3 viser en mulighet med snuplass ved skolen. Her er
bussholdeplassen flyttet nord for dagens plassering, slik at holdeplassen ligger
langs Nedre Rælingsveg (som vist i Figur 5-3). Fordelene med en slik løsning er
at man får skilt areal for kjøretøy og myke trafikanter på en god måte.
Løsningen opptar imidlertid et svært stort areal, og det kan lett bli en kaotisk
situasjon rett ved skolen når barn skal slippes av/på, minibusser skal stoppe og
noen skal til parkeringen. Denne løsningen ble derfor forkastet.
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Skisse nr. 4 viser en løsning med 1 inn/utkjøring for trafikken inn mot Nordby. I
tillegg er bussholdeplassen flyttet nordover på Nedre Rælingsveg. Skissen har
gode prinsipper for bruk av aktuelt areal, og det ble derfor valgt å tegne ut
denne løsningen i en mer detaljert skisse. Etter at skissen ble utformet ble det
konkludert med at det var nødvendig med venstresvingefelt for trafikken inn til
Nordby. Skissen ble dermed forkastet, men prinsippene ble videreført til
anbefalte skisseløsninger vist i kapittel 5.3.

5.3

Anbefalt skisseløsning

Dette kapittelet viser anbefalte skisseløsninger utviklet på bakgrunn av
gjennomgang av dagens situasjon og diskusjon i møter med Rælingen
kommune, Tjonåsen utvikling AS og Grindaker Arkitekter.
Det er utviklet 3 forskjellige skisser; S1, S2 og S3, med litt forskjellige
konsepter, selv om hovedtrekkene er nokså like. For hver skisse beskrives
konseptet, fordeler og ulemper.
For alle skissene gjelder følgende:
Sammenhengende sykkelvei: For å få etablert en mer sammenhengende
sykkelvei mellom vest- og østsiden av Nedre Rælingsveg er det lagt opp til en
sløyfe ned mot undergangen.
Kiss and ride: Det er etablert en lengre sone for kiss and ride, hvor barna kan
slippes av og ha en trygg vei frem til skolen.
Stopp-område for Taxi: Stopp-område for taxi vil ligge sammen med kiss and
ride. Det er god plass til både avslipp av barn og taxistopp. Området er også
bredt nok til at andre biler kan passere selv om kjøretøy står stille og slipper av
passasjerer.
Bevaring av bekk: Det er tatt hensyn til at grensen for området ikke skal gå
utover bekken på sørsiden av planområdet.
Kantstein i parkeringsareal: For å unngå at kjøretøy parkerer ut i kjørbart areal,
eller at parkeringsområdet brukes til uønsket kjøring foreslås det å etablere
kansteinsskiller langs parkeringsrekkene. Dette må vurderes opp mot ulemper
ved f.eks. snørydding vinterstid.
Bussholdeplasser: Bussholdeplass er foreslått flyttet lengre nord på østsiden av
Nedre Rælingsveg. Det er foreslått å beholde plassering av bussholdeplass på
vestsiden i henhold til tekniske planer fra Tjonåsen Utvikling AS. For å få en god
geometrisk linje for veilinjen, ved etablering av venstresvingefelt, vil det i alle
skissene være nødvendig å flytte holdeplassen noe mot vest.
Overkjørbart areal: Det er lagt opp til at enkelte øyer kan ha overkjørbart areal,
hvis det blir nødvendig for tunge kjøretøy å komme inn på området.
Parkeringsløsning: I enkelte av løsningene er det vist noe flere parkeringsplasser
enn de foreslåtte 30 plassene (jf. kapittel 4.2). Dette kommer av at det i enkelte
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skisser må kontrolleres for svingeradiuser og tekniske krav, og det er derfor lagt
opp flere plasser for å vise at det er nok areal til breddeutvidelse av veinettet.
Høydeforskjell: Det er en høydeforskjell på rundt 1 meter mellom sørøstre
hjørne av dagens parkeringsplass og Tomterstien. I skissene er det tatt høyde
for denne høydeforskjellen.
Sammenhengende veinett: Alle løsninger viser prinsipper med
sammenhengende veinett mellom Tomterstien og Nedre Rælingsveg. Dette
betyr at det er tatt høyde for en adkomstvei inn til Tomterstien fra Nedre
Rælingsvei iht. kommunens vegnorm.

5.3.1 Skisse S1
Figur 5-5 viser skisseforslag S1. Dette er en løsning med adkomst til
Tomterstien og parkeringsområdet i nord. Adkomstveien til Tomterstien er lagt
på utsiden av parkeringsområdet, slik at den reguleres som en adskilt
adkomstvei.

Figur 5-5

Foreslått skisseløsning S1
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Fordeler med løsningen:

›

Barn som blir kjørt, kommer med taxi eller buss trenger kun å krysse
Tomterstien en gang, rett ved skolens område. De som kommer fra
bussholdeplassen og skal til klubbhuset trenger ikke krysse noen form for
trafikkerte arealer.

›

Trafikken er godt avskjermet fra skolens område.

›

Skissen løser problemene med høydeforskjellen på en god måte.

›

Dette er den mest trafikksikre løsningen da myke trafikanter må krysse
svært få trafikkerte områder for å komme til skole/idrettsanlegg.

Utfordringer med løsningen:

›

Adkomstveien til Tomterstien er noe kronglete og gir ikke en direkte
adkomst til øvrig veinett. Spesielt for tyngre kjøretøy.

›

På grunn av svingebevegelser for adkomstveien er denne løsningen mindre
lesbar enn de andre løsningene.

5.3.2 Skisse S2
Figur 5-6 viser skisseforslag S2. Tilsvarende som skisse S1 har også denne
skissen adkomstvei og adkomst til parkering i nord. Her er imidlertid adkomsten
til Tomterstien lagt rett frem mot skolen i stedet for mot sør.
For å få plass til adkomstveien til Tomterstien er hele løsningen skyvet noe mot
nord, og det er tatt ytterligere arealer av arealet tilknyttet klubbhuset. Dette for
å få nok bredde på adkomstveien inn til Tomterstien.

Fordeler med løsningen:

›

Løsningen har et enklere kjøremønster, og er tilrettelagt for trafikken som
skal til/fra Tomterstien.

›

Skissen løser problemene med høydeforskjellen på en god måte.

›

Løsningen er mer lesbar enn løsning S1.

›

Det er lettere for store kjøretøy og utrykningskjøretøy å komme til skolen
og Tomterstien.

›

Man er friere til å utnytte parkeringsområdet.
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Figur 5-6

Foreslått skisseløsning S2

Utfordringer med løsningen

›

Adkomstveien og Tomterstien krysses i punktet rett foran skolen. Dette gjør
det mindre trafikksikkert og mer likt dagens løsning. Dette rammer i
hovedsak myke trafikanter som kommer fra parkeringsplassen, kiss and
ride eller taxi.

›

De som skal slippe av trafikanter på kiss and ride skal ifølge løsningen kjøre
runden rundt for så å slippe av. Det er en fare for at enkelte kommer til å
kjøre direkte opp til skolen for å slippe av i krysset, og snu/rygge og kjøre
ned igjen der de kom fra. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner.

5.3.3 Skisse S3
Figur 5-7 viser skisseforslag S3. I denne løsningen er adkomsten til Tomterstien
og parkeringsområdet anlagt i sør. Med denne løsningen vil veigeometrien
forskyves noe, og det vil spises enda ytterligere noe av arealene på vestsiden av
Nedre Rælingsvei.
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Fordeler med løsningen:

›

Løsningen har et enklere kjøremønster, og er tilrettelagt for trafikken som
skal til/fra Tomterstien.

›

Løsningen er mer lesbar enn løsning S1

›

Det er lettere for store kjøretøy og utrykningskjøretøy å komme til skolen
og Tomterstien enn løsning S1.

›

Barn som blir kjørt, kommer med taxi eller buss trenger kun å krysse
Tomterstien en gang, rett ved skolens område. De som kommer fra
bussholdeplassen og skal til klubbhuset trenger ikke krysse noen form for
trafikkerte arealer.

›

Trafikken er godt avskjermet fra skolens område, bedre enn løsning S2.

›

Man er friere til å utnytte parkeringsområdet, og det er plass til å etablere
flere plasser enn foreslått.

›

Avstanden mellom kryssene inn til Tjonåsen og skolen kommer lenger unna
hverandre, og man har plass til å anlegge lengre venstresvingefelt ved
behov.

›

Bussjåførene har bedre oversikt over trafikken i krysset når de skal forlate
bussholdeplassen på vestsiden av veien.
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Figur 5-7

Foreslått skisseløsning S3

Utfordringer med løsningen:

›

Løsningen spiser mer av arealene på vestsiden av Nedre Rælingsveg

›

Adkomstveien må på den korte strekningen ta opp helningen på ca. 1 meter
ned til Tomterstien. Dette begrenser plasseringen av inn-/utkjøringen til
parkeringsplassen.

5.4

Konfliktpunkt i foreslåtte skisser

Figur 5-8 viser en oversikt over konfliktpunktene i de anbefalte
skisseløsningene. I figuren kan man se at mange av de tidligere konfliktene nå
ikke er gjeldende lengre, samt at flere konfliktpunkt også er redusert til å inneha
mindre risiko.
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Figur 5-8

1
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Konfliktpunkt knyttet til ny skisse

Alle barn som kommer til skolen må krysse Tomterstien. Dette er likevel en
forbedring fra tidligere løsning, hvor alle måtte krysse både Tomterstien og
parkeringsområdet. Tomterstien er en liten vei med lite trafikk. Ekstra tiltak
som opphøyd gangfelt over Tomterstien inn til skolegården kan også
vurderes. I løsning S2 har dette konfliktpunktet større betydning enn i de to
andre løsningene på grunn av kryssløsning.

2

I dette punktet kommer adkomstveien inn på Tomterstien. Siden
adkomstveien i løsningene er skilt fra parkeringsplassen utgjør dette
konfliktpunktet mindre risiko enn i dag. Igjen vil løsningen S2 være mer
utfordrende enn de andre, da krysset blir liggende rett foran skolens
område.

3

Tross undergang og snarvei fra holdeplass er det en fare for at enkelte
personer vil krysse rett over Nedre Rælingsvei. Ekstra tiltak som rekkverk
på trafikkøyen kan vurderes.
Venstresvingende ut fra Nordby skole kan komme i blindsonen til bussen.
Dette må sjekkes ut i henhold til Statens vegvesens håndbøker. I løsning
S3 er ikke dette et problem.

4

Syklister og gående som skal nord/sør på Nedre Rælingsvei må fortsatt
krysse Tomterstien (avkjøringen inn mot skolen). Dette er imidlertid en
forbedring av dagens løsning, da det er redusert fra 2 til 1 krysninger, samt
at kryssingen ikke lengre inneholder busstrafikk. En deleøy i avkjøringen
med nedsenket areal for gående og syklende vil dele kryssingen i to
etapper, slik at kryssingen kun krever oppmerksomhet mot en
trafikkretning om gangen.

5.5

Konsekvenser for Tjonåsen utvikling AS

Tjonåsen utvikling AS skal levere inn revidert forslag av teknisk plan til
vegvesenet. Dersom det velges å benytte elementer fra COWIs skisse, vil dette
bety noen konsekvenser for foreliggende plan.
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›

Kulverten må utvides noe i lengden på grunn av utvidet kjørebane med
venstresvingefelt.

›

Bussholdeplassen må flyttes noe vest på grunn av utvidet kjørebane med
venstresvingefelt.

›

Gang-/sykkelvei må kontrolleres og ev. justeres slik at helning/stigning
fortsatt tilfredsstiller kravene.

›

5.6

Dersom det velges å bruke elementer fra skisse S3 må det sannsynligvis
tas noe mer areal fra vestsiden av Nedre Rælingsveg.

Nødvendige videre vurderinger

COWI har sett på de trafikale utfordringene i området og skissert en mulig
løsning på bakgrunn av trafikale prinsipper. Det er tatt høyde for enkelte
tekniske overordnede krav, men det er ikke gått dypere inn i tekniske krav og
dimensjonering av geometrisk utforming. Det er derfor helt nødvendig at man i
en videre utvikling og vurdering av området ser på følgende:

›

Vurderer siktkrav og andre tekniske krav for etablering av ny busslomme.

›

Vurderer siktkrav og andre tekniske krav for plassering av busslomme i
henhold til løsning S3, med etablering av kryss lengre sør.

›

Vurderer tekniske krav i henhold til geometrisk utforming av veiareal ved
endring av veilinje tilknyttet feltutvidelse.

›

Ser på alle aktuelle svingeradiuser for nye kjørearealer.

›

Ser mer detaljert på vareleveringsløsninger/renovasjon og utrykning i
forbindelse med skolens område, slik at utformingen ikke skaper problemer
for deres fremkommelighet.

›

Vurderer geometrisk utforming av løsning i henhold til krav for snømåking
og annet vedlikehold.

›

Vurderer løsningene opp mot høydeforskjeller, særlig mellom
parkeringsplassen og Tomterstien.

›

Vurdere om det bør være oppmerket gang-/sykkelfelt over adkomstveien til
Tomterstien ved krysset med Nedre Rælingsveg. I noen tilfeller fører
gangfelt til at gående er mindre oppmerksomme ettersom bilistene har
vikeplikt, og risikoen for ulykker kan øke.

6

Anleggstrafikk

Størrelsen på anleggstrafikken som vil komme i området er foreløpig ikke
fastsatt. Det ligger derfor en usikkerhet i hvordan anleggstrafikken planlegges
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fremover, men følgende prinsipper er imidlertid et godt utgangspunkt til videre
planlegging:

›
›

Anleggstrafikken bør ikke gå i særlig konflikt med veifunksjoner i området.

›

Det bør anlegges fysisk skille mellom myke trafikanter og

›

I krysspunkter der potensielle ulykker oppstår, er det nødvendig å legge inn
preventive tiltak.
anleggstrafikken/utstyr i anleggsperioden.
Anleggstransport bør begrenses til tidspunkter med lavest trafikk til skolen
på Nedre Rælingsvei.

›

Generelt vil redusert fart kombinert med gode stigning- og siktforhold være
viktig for å minimere ulykkesrisikoen og skadeomfanget.

Tjonåsen
I forbindelse med teknisk plan for Tjonåsen er det utarbeidet en plan for
anleggstrafikken (jf. Figur 6-1). Planen viser en omlegging av dagens vei under
anleggsfasen. Dette gjøres for å kunne gjennomføre byggingen av en undergang
og ny avkjørsel til Tjonåsen-utbyggingen.

Figur 6-1

Planlegging av omlagt vei i forbindelse med anleggsperiode for
utbyggingen på Tjonåsen (kilde: Tjonåsen utvikling AS)

Atkomst til skolen vil fremdeles være mulig under omleggingen. Planen viser en
snuplass med gang- og sykkelveien langs Nedre Rælingsvei som krysser inn- og
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utkjørsel til snuplassen. Dette punktet bør vurderes nærmere når plan for
anleggsfasen til skoleområdet fastsettes.
Kommunens plan for skoleområdet inneholder foreløpig ingen skisser på
hvordan anleggstransporten bør løses med klubbhuset og også idrettsanlegget.
Nye endringer langs Nedre Rælingsveg med plassering av buss og nytt
parkeringsareal på skoleområdet med kiss and ride må vurderes i lys av
anleggstrafikken på Tjonåsen.
I den forbindelse vil vi anbefale følgende: En trafikksikkerhetsplan som spesielt
ser på sikring av skoleelever og generell ferdsel under anleggsperioden. Denne
utredningen bør gjennomføres før ferdigstilling av reguleringsplan.
Under prosjekteringsfasen bør en faseplan for anleggsarbeidet for begge
utviklingsområdene utarbeides.

7

Konklusjon og videre arbeid

Rapporten viser en noen løsninger for anordning av trafikken inn og ut
skoleområdet. COWI har skissert flere løsninger som gir mindre konfliktpunkter
enn dagens situasjon. Av de tre løsningene anser COWI skisse S3 som hakket
bedre enn de andre.Løsningene må videre bearbeides og vurderes hos en
veiplanlegger som blant annet vil vurdere plassbehovet for manøvrering og
siktkrav. Arealkonsekvensene av denne vurderingen vil måtte beskrives i videre
arbeid.
COWI har også vurdert en ny løsning og plassering av bussholdeplassene.
Forslaget prøver så langt som mulig å tilpasse seg Tjonåsen utvikling AS sin plan
for veinettet, med noen justeringer. I det videre arbeidet bør løsningene
vurderes med en veiplanlegger som sjekker kravene til avstand, geometriske
krav, samt sikt- og stigningsforhold.
Anleggstrafikken må vurderes nærmere i videre arbeid, men prinsipper for
håndtering av anleggstrafikken er gitt. Dette inkluderer å sikre dagens
veifunksjon, tiltak i krysspunkter må vurderes, skille mellom myke og harde
trafikanter med særlig god separering, og at man anordner anleggstrafikken til
tidspunkter der øvrig trafikk er lavest.

