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1. BAKGRUNN 

Hektneråsen Utbygging AS ønsker å bygge ut område 8: Gnr/bnr 96/46, 96/247 m.fl. Dette 

området ligger nord for Tristilvegen ved Hektneråsen med totalt 194 leiligheter, 500 m2 

kontorformål, forsamlingslokaler og fremtidig nærbutikk. Petter Bogen Arkitektkontor har 

utformet et forslag til reguleringsplan for området og Rambøll Norge AS bistår med trafikkfaglig 

rådgivning i prosjektet. Denne rapporten utreder de trafikale forholdene og konsekvensene av 

utbyggingen. 
 
 

2. DAGENS SITUASJON 

2.1 Planområdet 

 

Planområdet ligger nordøst for Tristilvegen og vest for Fv120 (Nedre Rælingsveg). Planområdets 

omtrentlige plassering er illustrert i figur 1 nedenfor. 

 

 

 

Figur 1: Omtrentlig plassering av planområdet markert i kart med rødt. 

 

 

2.2 Trafikkmengder 

 

I henhold til NVDB (Nasjonal Vegdatabank) er ÅDT på Nedre Rælingsveg 7 500 kjt/døgn ved pla-

nområdet. Nord for Smestadbråtan er ÅDT på veien 10 400 kjt/døgn. ÅDT i Tristilvegen varierer 

mellom 1 700 nærmest kryss med Nedre Rælingsveg og 200 i boligområdet i nordvest. I 

Hektnerhagan er ÅDT 700 nærmest Tristilvegen og 550 lengre sør i veien. I Opsalvegen er det 

registrert en ÅDT på 300 rett ved krysset med Tristilvegen. Trafikkmengdene er illustrert i figur 

1. 
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Figur 2: Trafikkmengder i området iht. NVDB. Bakgrunnskart: finn.no. 

 

2.3 Trafikksikkerhet 

 

I området er det politiregistrert sju ulykker de siste 10 årene (2005 – 2014). Ingen av ulykkene 

skjedde i krysset med Tristilvegen. Alle disse var kun lettere personskader og har alle skjedd på 

Nedre Rælingsveg. Fem av ulykkene var påkjøring bakfra. To av ulykkene involverte motorsykler, 

en inkluderte en syklist og en inkluderte fotgjenger.  
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Figur 3: Politiregistrerte ulykker med personskade i området 2005 – 2014. Kilde: NVDB. 

 

2.4 Fartsgrenser 

 

På Nedre Rælingsveg er tillat hastighet 60 km/t. I nordgående retning er det plassert ut en auto-

matisk trafikkontroll langs veien rett syd for planområdet. Dette fører lokalt til en større respekt 

for hastighetsgrensen. I motsatt retning er det ingen motsvarende automatisk trafikkontroll i 

nærområdet.  
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Figur 4: Automatisk trafikkontroll på Nedre Rælingsveg i nordgående retning. 

 

I henhold til NVDB er tillat hastighet på de fleste andre veiene i området 50 km/t, utenom noen 

veier med 30-sone. Ved befaring den 1. mars 2016 ble det imidlertid oppdaget at hele området 

som nåes fra Tristilvegen er i en 30-sone. Befaringen viste at det også var skiltet 30-sone på Ja-

kobsbråten. Dermed er også området øst om fylkesveien regulert som 30-sone. 

 

2.5 Kollektivtrafikktilbud 

 

Nærmeste holdeplass til planområdet er Engerhagan som er ca. 200 m unna planområdet. Denne 

holdeplassen betjenes av linje 350 Lillestrøm – Enebakk kirke og av skolebusslinje 3071 Enebakk 

– Marikollen (Rælingen videregående) - Lørenskog videregående / Mailand videregående. 

 

Linje 350 kjører med 30-minuttersfrekvens hele dagen, alle dager. I rushtiden kjører linjen 10-

minuttersrute mellom Flateby og Lillestrøm. Siste avgang fra Lillestrøm kjører kl. 00.30 søndag til 

mandag, og kl. 03.30 natt til lørdag og søndag. Avgangene natt til lørdag og søndag kjører 60-

minuttersrute. 
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2.6 Forholdene for gående og syklende 

 

Dagens gang- og sykkelnett nærmest planområdet vises i figur 5. 

 

 

Figur 5: Gang- og sykkelnettet ved planområdet. 

 

I dagens situasjon er det ikke noen sammenhengende gang- og sykkeltrasé langs Nedre Rælings-

veg rett ved planområdet. Det er en gang- og sykkelvei langs veien på begge sider av planområ-

det, men denne er avbrutt mellom Jakobsbråtan og bussholdeplass Engerhagan. Her må gående 

og syklister i stedet bruke en lokalvei med blandet trafikk. Det er sannsynligvis svært lite trafikk 

på denne veien, da den kun fører til tre boliger og et forsamlingslokale. Traseen er uansett en 

ulempe for gående og syklende da dette er en omveg.  

 

Der er en undergang som binder sammen områdene vest og øst for fylkesveien. I den sørvestlige 

delen av denne er det atkomst via en universelt utformet rampe. I den nordvestlige delen er det 

kun en trapp ned til tunnelen. 
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Figur 6: Atkomster til undergangen fra vestsiden av om fylkesveien. 

 
Øst for fylkesveien er det atkomst via en universelt utformet rampe. 

 
Det er fortau langs størsteparten av Tristilvegen. Dette opphører i den nordligste delen av veien.  
 
 

2.7 Krysset Nedre Rælingsveg x Tristilvegen 

 

 

 

Figur 7: Flyfoto av krysset Nedre Rælingsveg x Tristilvegen 

 

Krysset Nedre Rælingsveg x Tristilvegen er et T-kryss med trafikkøyer i samtlige armer. Sydfra i 

Nedre Rælingsveg er det venstresvingefelt. I kjørefeltet i Tristilvegen som fører ut i Nedre 

Rælingsveg er det ikke regulert for mer enn et kjøretøy i bredden, men nærmest krysset er det 

sannsynligvis plass for to kjøretøy som skal svinge i hver sin retning. 
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2.8 Støy 

 

I henhold til støysonekart utarbeidet av Statens Vegvesen i mai 2010 ser det ut til at deler av 

planområdet ligger i gul sone, mens området nærmest Nedre Rælingsveg ligger i rød sone. 

 

Gul sone er en sone der utendørs støynivå er mellom 55 dB Lden og 65 dB Lden. Rød sone er en 

sone der utendørs støynivå er 65 dB Lden eller høyere. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 sier at støynivået ikke bør 

være høyere enn 55 dB Lden på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk, som f.eks. 

soverom og stue. I retningslinje står det også at kommunen ikke bør tillate bygging av boliger i 

rød sone. Dette kan medføre behov for tiltak. 

 

 

Figur 8: Støykart over området. Kilde: Statens Vegvesen. 
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3. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

3.1 Bruksendring 

 

Planlagt utbygging av planområdet illustreres i figur 9 nedenfor. 

 

Figur 9: Planlagt utbygging av planområdet. Kilde: Petter Bogen Arkitektkontor. 

 

I planområdet er det i dag noen få boliger og en nedlagt industribygning. Det er antatt at den 

trafikken som disse boligene genererer er ubetydelig og ikke inngår i beregningene av trafikk et-

ter tiltak.  

 

Det er planlagt blandet virksomhet innen planområdet. Utbyggingsplanen omfatter totalt 194 nye 

boliger, en dagligvarebutikk på 1 100 m2, 500 m2 kontor (25 ansatte) og en bygning med for-

samlingslokaler med plass til 300 personer. 

 

Boligene vil ha varierende størrelse i henhold til tabell 1. 

Tabell 1: Antall og størrelse for planlagte leiligheter. 

Felt Antall leilighe-

ter 

Størrelse Gjennomsnitt-

lig størrelse 

1 67 35 m2 – 100 m2 75 m2 

2 67 35 m2 – 100 m2 75 m2 

3 18 38 m2 – 70 m2 56 m2 

4 42 35 m2 – 60 m2 50 m2 

Totalt: 194   
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3.2 Fremtidige trafikkmengder 

 

Tall for turgenereringsfaktorer er hentet fra Statens Vegvesens Håndbok V713 og Prosamrapport 

nr. 137 og nr. 121 der dette har vært mulig. Noe er estimert ut fra skjønnsmessige vurderinger 

basert på erfaring. Beregningene er basert på realistiske, men høye anslag. Dette for at bereg-

ningene skal være på «den sikre siden». 

 

Turgenerering for boliger er basert på Prosamrapport nr. 137. I denne er det angitt erfaringstall 

for Oslo og Akershus. Det er antatt at boliger i Rælingen vil ha samme turgenerering i forhold til 

avstand til Lillestrøm som erfaringstall basert på avstand til Oslo i Prosamrapporten. Planområ-

dets bebyggelse vurderes å ha middels tetthet. Dette fører til at boliger med to personer i hus-

holdet vil generere 3,0 bilturer/døgn, og boliger med tre personer i husholdet vil generere 4,5 bil-

turer. Boligene med en gjennomsnittlig størrelse på 49 m2 og 56 m2 vurderes å ha to personer i 

husholdet og boligene med en gjennomsnittlig størrelse på 75 m2 vurderes å ha tre personer i 

husholdet. 

 

Beregningene er illustrert nedenfor i tabell 2. 

 

Tabell 2: Beregning av forventet trafikkgenerering av tiltak. 

Bruk Antall/ 

Størrelse 

Turgenere-

ringsfaktor 

(per døgn) 

Genererte 

bilturer pr. 

døgn 

Tur- 

genererings- 

faktor i 

makstime 

Genererte 

bilturer i 

makstime 

Boliger (2 pers.) 60 st. 3,0 pr. bolig 180 15 % 27 

Boliger (3 pers.) 134 st. 4,5 pr. bolig 603 15 % 91 

Dagligvare- 

butikk 

1 100 m2 109 pr. 100 

m2 

1199 10 % 120 

Kontor 500 m2/ 

25 ansatte 

2,5 pr. ansatt 63 0,5 pr. ansatt 13 

Forsamlings- 

lokaler 

300 

personer 

Anslag 75 10 % 8 

  Totalt: 2 120 Totalt: 259 

 

 

Endelig planforslag vil legge opp til mindre utbygging enn hva som er beskrevet ovenfor. De trafi-

kale konsekvensene av tiltaket vil dermed bli mindre enn hva som er beskrevet i denne rapport. 

 

Det er altså forventet at tiltaket kan føre til en trafikkvekst opptil 2 120 kjt/døgn, med ca. 259 

kjt/t i makstimen. 

 

I tillegg kommer trafikk til nytt boligområde nord for planområdet, Myrvold sør. Her planlegges 

det å anlegge ca. 120 boliger, der ca. 73 av disse er eneboliger, 23 er kjede-/rekkehus og 24 er 

leiligheter. 60 av eneboligene vil ha atkomst via Tristilvegen og resterende boliger vil ha atkomst 

via industriavkjørselen ved Smestadvegen. Basert på erfaringstall og faglig skjønn antas det at 

eneboligene vil generere 4,5 bilturer/bolig pr. døgn. Dette vil innebære at området vil generere 

en økning med 270 bilturer/døgn i Tristilvegen, med ca. 41 kjt/t i makstimen. 

 

Etter utbyggingene antas det at 50 % av trafikken som dagligvarebutikken genererer (ca. 1 100 

bilturer) vil genereres fra boligene i vest. Det antas videre at minst 10 % av denne trafikken vil 

gjøre turen til butikken i sammenheng med en annen reise (f.eks. på vei hjem fra jobb). Reste-

rende trafikk (ca. 1 000 bilturer) antas å fordele seg 10 % Oppsalvegen (100 bilturer), 20 % 

(200 bilturer) Hektnerhagan og 70 % (700 bilturer) Tristilvegen. 

 

Det antas at 70 % av den nyskapte trafikken fra området vil bevege seg nordover på Nedre Ræ-

lingsveg og resterende 30 % sørover. Derfor forventes ÅDT på Nedre Rælingsveg rett nord for 

Tristilvegen å bli ca. 9 200 kjt/døgn og sør for Tristilvegen ca. 8 200 kjt/døgn. 

 

Forventete trafikkmengder i området etter tiltaket og utbyggingen på Myrvold sør forventes å 

være som vist i figur 10. 
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Figur 10: Trafikkmengder i området etter tiltakene. Bakgrunnskart: finn.no. 

 

Samlet trafikkmengde i makstime gjennom krysset Nedre Rælingsveg x Tristilvegen vil være ca. 

900 biler. Erfaringstall (Finn Blakstads lærebok i trafikkteknikk, Trondheim 1993) angir at tilsva-

rende kryss har en kapasitet på opptil 1 150 – 1 300 biler i timen. Dette er derfor uproblematisk 

kapasitetsmessig. 

 

I henhold til Statens vegvesens håndbok 263 bør det anlegges eget høyresvingefelt på Fv120 

nordfra. 

 

Dagens avkjørsel til eiendommen 96/19 foreslås stengt, i samsvar med uttalelse fra Statens veg-

vesen. 

 

3.3 Parkering 

 

I området er det planlagt totalt 282 parkeringsplasser i kjellerparkering og 39 parkeringsplasser 

på terreng. Det er også planlagt 355 sykkelparkeringsplasser i kjellerparkering og 45 på terreng. 

Dette er i henhold til kommuneplanens parkeringskrav. 

 

3.4 Kollektivtrafikk 

 

Tiltaket vil føre til en økning av reisende med kollektivtrafikk, men siden kollektivtilbudet allerede 

er bra er det antatt at dette ikke vil føre til noe større kapasitetsproblemer for bussene. Tiltaket 

alene er heller ikke stort nok til at det genererer økt busstilbud nå.  

 

Planområdet ligger i et område som er i utvikling, og med andre aktuelle utbyggingsplaner uten-

for planområdet. Dette kan føre til at det en gang i fremtiden blir behov for en utvidelse av kol-

lektivtrafikktilbudet i området. Kommunen har derfor bedt om en vurdering av muligheter for ny 

eller endret bussbetjening. Rambøll har ikke vurdert behovet for en utvidelse av kollektivtrafikk-

tilbudet nå, men har kun sett på de fysiske forholdene ved en slik mulig utvidelse.  

 

Det antydes at en evt. ny bussrute kan snu ved Best bensinstasjon i nordenden av Hektnersletta.  
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Dersom det skal være aktuelt å la bussen snu på Best bensinstasjon må man anlegge snusløyfe i 

tilknytting til bensinstasjonens avkjørsel. Denne forutsettes utført i henhold til gjeldende krav til 

geometri m.m. Forslagsstiller har vært i samtale med Ruter om ny bussrute fra Best bensinsta-

sjon, sør for planområdet. Ruter opplyser at man i dagens situasjon ikke har noen konkrete pla-

ner for dette. 

 

 

Figur 11: Eventuelt snuområde for buss ved Best bensinstasjon. Flyfoto: finn.no. 

 

3.5 Gang- og sykkeltrafikk 

 

Forholdene for syklende og fremfor alt for gående vil ved tiltaket bli bedre. Etter utbygging vil det 

være mulig å velge mellom to traséer for langsgående gang- og sykkeltrafikk. Den nye traséen 

på Skoglundvegen vil ha fortau, hvilket separerer gående fra biltrafikk. Størsteparten av den nye 

trafikken vil bli generert i boligene i vest med egen utkjøring på Tristilvegen. Trafikkmengdene på 

Skoglundvegen vil være ca. 325 kjt/døgn. Det er antatt at dette vil føre til at gaten oppleves som 

trygg å sykle på. 

 

Det planlegges et gangfelt over Tristilvegen som vil forbinde Hektnerhagan og Opsalvegen med 

atkomstveien til planområdet. Det anbefales å legge gangfeltet mellom Hektnerhagan og Opsal-

vegen, nærmest Opsalvegen. Det forutsettes at gangfeltet vil utformes i henhold til krav til sikt, 

avstand m.m. 
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Figur 12: Anbefalt omtrentlig plassering av gangfelt over Tristilvegen. Bakgrunnskart: finn.no. 

 

Gang- og sykkeltraséene internt i planområdet er sammenknyttet med eksisterende gang- og 

sykkelnett. 

 

Trafikk til skolen påvirkes ikke av tiltaket, og vil foregå via undergang som før. 

 

3.6 Støy 

 

Det er planlagt å anlegge støyskjermer langs fylkesveien. 

 

 

4. KONKLUSJON 

Det er konsulentens oppfatning at den trafikkvekst som tiltaket vil føre til ikke vil føre til noen ka-

pasitetsproblemer. Forholdene for gående og syklende vil bli forbedret og forholdene for kollek-

tivtrafikken forventes ikke å bli forverret. Det bør vurderes å anlegge eget høyresvingefelt på 

Fv120 nordfra i henhold til anbefalinger i Statens Vegvesens håndbok 263. 

 

I denne rapporten er det ikke utført beregninger for støy. I henhold til kapitel 2.8 er ligger deler 

av planområdet i gul støysone. Det er derfor planlagt å anlegge støyskjermer langs Fv120. 

 

Endelig planforslag vil legge opp til mindre utbygging enn hva som er beskrevet ovenfor. De trafi-

kale konsekvensene av tiltaket vil dermed bli mindre enn hva som er beskrevet i denne rapport. 


