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INNLEDNING 

Dette notatet tar utgangspunkt i trafikkanalysen av Fjerdingby, som ble utarbeidet av 

Norsam for Rælingen Kommune 08.03.2017. Denne trafikkanalysen består av 54 sider 

med tekst, bilder, utregninger og tabeller. Etter den ble ferdig, har følgende informasjon 

blitt endret:  

- Antall elever på barneskolen etter gjennomføring av planforslaget forventes å bli 

770, istedenfor 567 (+203 elever) 

- Antall ansatte på barneskolen etter gjennomføring av planforslaget forventes å bli 

100 istedenfor 85 (+15 ansatte) 

Hovedformålet med dette notatet er å vurdere i hvilken grad disse endringene påvirker 

trafikkanalysen.  

TRAFIKKANALYSE 

Beregning årsdøgntrafikk (§6.7 Biltrafikk) 

I analysen fra NORSAM legges det til grunn at 60 % av ansatte og 10 % av elevene bruker 

bil. Korreksjonsfaktor for kombinerte turer er satt til 1 og til 0,8 for konvertering fra YDT til 

ÅDT. Økning i antall elever/ansatte tilsvarer en økning på 0,8 % i ÅDT. 

 NORSAM (2017) Oppdatering (2018) 

 YDT ÅDT YDT ÅDT 

Barneskole ansatte 153 122 180 144 

Barneskole elever/foreldre 113 91 154 123 

SUM (hele planforslag) 7710 6824 7778 6878 

 

Beregning timetrafikk (§6.7 Biltrafikk) 

En økning i ÅDT betyr også en økning i timetrafikk. I trafikkanalysen er det midlertidig uklart 

hvordan den dimensjonerende timetrafikken er beregnet (Figur 21 og 22). 

I tillegg er det funnet en del beregningsfeil, både i dagens og i fremtidig situasjon (se under).  
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Figur 1 Dimensjonerende timetrafikk - dagens situasjon (side 32) 
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Figur 2 Dimensjonerende timetrafikk - fremtidig situasjon (side 34) 

 

Trafikkavvikling (§6.13 Trafikkavvikling) 

Norsam/Sweco har utført trafikkberegninger i programvaren «Sidra» for å kunne skildre 

trafikkavviklingen. Det står ikke i rapporten hvilke grunnlagstall som ble brukt for 

beregningen av belastningsgrad i kryss. Det antas at tall i Figur 21 og 22 ble brukt.   

Som tidligere nevnt er omregningen av disse tallene ukjent. Som regel er fordelingen på 

veinettet estimert fra svingebevegelser observert på befaring eller trafikktelling. 

I fravær av mer konkret informasjon kan det ikke konkluderes i hvilken grad 

kapasitetsberegningene stemmer eller ikke. 
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UTFORMING AV VEGER OG KRYSS 

Norsam anbefaler dimensjoneringsklasse H1. Den vises i Figur 32, og kan benyttes for 

fartsgrense 60km/t med ÅDT mellom 4000 og 12000. Øvre Rælingsveg vil fortsatt ha en 

ÅDT langt under 12000, til tross for økning i antall elever og ansatte på barneskolen. 

Dermed gjelder fortsatt Norsam sin anbefaling om dimensjoneringsklasse H1. 

TRAFIKKSIKKERHET 

Det står følgende «Det vil måtte jobbes med forbindelseslinjer til en eventuell fremtidig 

barneskole i felt Ed ved detaljregulering.» Dette tolkes slik at disse forbindelseslinjene skal 

utføres i detaljreguleringen, og ikke er en del av trafikkanalysen.  

Dette er uavhengig om antall elever og ansatte øker fra opprinnelig forslag. De samme 

prinsippene vil gjelde: «Planen innebærer fjerning av undergang under Øvre Rælingsveg 

rett øst for Tangerudveien. I stedet legges det opp til flere gangfelt over Øvre Rælingsvei. 

Der gangveger krysser bilveg bør det tilstrebes å føre gangvegen rett over til den andre 

siden, slik at omveger for fotgjengerne unngås. Gangfelt bør enten ligge 1-2 m fra kantstein 

til den gata som går parallelt med gangfeltet, eller 5 m. fra denne.»  

Norsam har i sin trafikkanalyse brukt kilden «Trafikksikkerhetsboka» som viser at ulykker 

pr million innkommende kjøretøy i T-kryss er 0.07 ved 60km/t, og 0.11 der andel 

sidevegtrafikk er 15-30%. Dette tilsvarer 0.663 ulykker pr år for 3 kryss i Øvre Rælingveien. 

Det er svært mange faktorer involvert i dette regnestykket, og den aktuelle økningen i antall 

elever og ansatte vil ikke skape en nevneverdig endring på dette resultatet. Samme tips 

gjelder: Fartsreduksjon forventes ikke å gi en vesentlig reduksjon i antall trafikkulykker, 

men alvorlighetsgraden i trafikkulykkene vil bli redusert.  

AVBØTENDE TILTAK 

Det foreslås de samme avbøtende tiltakene.  

KONKLUSJON 

Den nye informasjonen angående økning i antall elever og ansatte på barneskolen vil 

påvirke kapittel 6 i denne trafikkanalysen. Antall elever på barneskolen øker med 36% og 

antall ansatte øker med 18%.  

ÅF Engineering anbefaler at Rælingen kommune gjøres oppmerksom på disse endringene. 

Noe som er imidlertid gjennomgående i hele kapittel 6 er at antallet elever, foreldre og 

ansatte på barneskolen, ikke utgjør en stor del av summen på den totale YDT og ÅDT i 

Fjerdingby.  

Beregnet døgntrafikk (ÅDT) for biler med korreksjon for kombinerte turer øker kun fra 6824 

til 6878 i planområdet som følge av økt antall elever og ansatte på barneskolen (+0,8 %). 

Andre faktorer som ansatte og kunder til forretninger, dagligvarehandel og tjenesteyting 

påvirker total YDT og ÅDT i Fjerdingby i mye større grad.  

Kapasitetsberegningene viser at belastningsgraden ikke overstiger 0.2 (Figur 25, 27 og 29) 

noe som anses som lav. Dette tallet må derimot tolkes med forsiktighet siden det ble funnet 

noe feilberegning i Figur 21 og 22.  
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Det antas likevel at økningen i antall elever/ansatte og oppdatering av dimensjonerende 

trafikktall ikke vil påvirke betydelig kapasitetene i kryss. Det er stor margin til 0.7, hvor den 

eksponentielle effekten begynner å slå kraftigere ut. 

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at ÅF Engineering ikke kan komme med en endelig 

konklusjon uten nye Sidra-beregninger. 

 


