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Trafikkanalyse Strandvegen 5 

Sweco Norge AS er engasjert av Strandvegen Boligpark AS for å utføre utredninger i 

forbindelse med detaljregulering av en eiendom i Borgen i Rælingen kommune. Det er planlagt 

å bygge ca. 145 leiligheter på eiendommen. Dette notatet beskriver den trafikale situasjonen i 

dagens situasjon for området, og vurderer de trafikale konsekvensene av den planlagte 

utbyggingen. 

Planforslaget er utarbeidet av Arcasa arkitekter AS på vegne av Strandvegen Boligpark AS.  

 

Figur 1 Lokalisering av planområdet. Kartkilde: vegkart.no 
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1. Dagens situasjon 

Jacaranda Eiendom AS og Arcasa arkitekter AS har tidligere samarbeidet om reguleringen av 

nabotomten, Strandvegen 1. I den forbindelse utarbeidet Norsam AS trafikkanalysen 

«Borgensberget, Rælingen kommune» datert 03.08.2015. Denne, i tillegg til data fra Nasjonal 

vegdatabank, utgjør mye av bakgrunnsmaterialet for beskrivelse av dagen situasjon.   

1.1. Planområdet 

Planområdet er skissert i figur 2. Planområdet ligger helt nord i Rælingen kommune, mellom fv. 

120 Nedre Rælingsveg og Nitelva, ca. 1 km. sørøst for brua over til Lillestrøm. Planområdet 

grenser til andre boliger langs Strandvegen i sør, øst og vest, og til Nitelva i nord. 

 

Figur 2 Oversiktskart over planområdet. Kartkilde: vegkart.no 

I dagens situasjon består planområdet av åtte eneboliger og et næringsbygg. De aktuelle 

boligene er Strandvegen 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C og 7. Næringsbygget i Strandvegen 3C 

består av forskjellige mindre næringsvirksomheter.   

1.2. Trafikkbelastning på vegnettet 

Figur 3 viser en oversikt over veger i nærheten av planområdet. For de største aktuelle vegene 

er det oppgitt årsdøgntrafikk (ÅDT). ÅDT er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde, og er 

beregnet ved å summere antall kjøretøy som har passert en vegstrekning i begge retninger i 
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løpet av året, dividert på årets dager. ÅDT for vegene i området er hentet fra Nasjonal 

vegdatabank (NVDB), og det presiseres at det er noe usikkerhet knyttet til tallene.  

 

Figur 3 Trafikkmengder (ÅDT) på veger i nærheten av planområdet. Kilde: vegkart.no (besøkt 23.03.2020) 

Planområdet har adkomst til hovedvegnettet via Strandvegen og Torvavegen. Strandvegen er 

en blindveg og har en ÅDT på ca. 400 kjt/døgn innerst, og øker mot ca. 700 kjt/døgn mot 

krysset med fv. 120. Fv. 120 Nedre Rælingsveg har en ÅDT på ca. 14 400 kjt/døgn mot 

rundkjøring med rv. 159, og ca. 13 400 kjt/døgn forbi planområdet.   

Trafikken i Strandvegen ble målt på to ulike snitt med radar over en uke i perioden 23.–30. april 

2013. Plassering av snittene er vist i figur 4.  

 

Figur 4 Plassering av radar. Kartkilde: vegkart.no 

Strandvegen nord 

Strandvegen sør 
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En oppsummering av hovedresultatene fra radarmålingene er vist i tabell 1.  

Tabell 1 Hoveddata fra radarmålinger i Strandvegen april 2013 

Snitt Døgntrafikk Timestrafikk morgen Timestrafikk ettermiddag 

YDT UDT Nordgående Sørgående Nordgående Sørgående 

Strandvegen 
nord 

867 754 55 34 46 57 

Strandvegen 
sør 

318 284 16 8 12 19 

I forbindelse med trafikkanalysen for nabotomten er det anslått at døgntrafikken i tilknytning til 

eksisterende boliger i Strandvegen og Torvavegen er 5 kjt/døgn per boenhet. I tillegg 

produseres det trafikk for næringsvirksomheten i Strandvegen 3c og Torva barnehage. Hvordan 

denne trafikken fordeler seg over Strandvegen og Torvavegen er vist i figur 5. 

 

Figur 5 Variasjon i trafikkvolum langs Strandvegen/Torvavegen. Kilde: Norsam. 

Det er altså anslått at Torva barnehage produserer en YDT på ca. 330 kjt/døgn og 

næringsvirksomheten i Strandvegen 3C produserer en YDT på ca. 150 kjt/døgn. Det er vanlig å 

anta at ÅDT tilsvarer ca. 0,9 av YDT for veger generelt. For en barnehage antas det at ÅDT er 
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ca. 5/7 av YDT. Det anslås derfor at barnehagen og næringsvirksomheten har en ÅDT på 

henholdsvis ca. 240 kjt/døgn og 130 kjt/døgn.  

1.3. Utbygging av nabotomten – Strandvegen 1 

Planområdet grenser til Strandvegen 1, hvor det i dag bygges 75 leiligheter fordelt på tre 

boligblokker. I forbindelse med dette boligprosjektet er Strandvegen fra søndre kryss med 

Torvavegen blitt oppgradert, og det er blitt etablert fortau langs strekningen.  

I trafikkanalysen for eiendommen er det anslått at utbyggingen vil gi en økt trafikkmengde på ca. 

250 kjt/døgn. Dette er trafikk som ikke er der i dagens situasjon, men som vil belaste vegnettet 

når utbyggingen er over. Det er anslått at døgntrafikken på Strandvegen vil variere fra ca. 300 

kjt/døgn i søndre ende til ca. 1150 kjt/døgn i nordre ende etter endt utbygging. Hvordan denne 

trafikken fordeler seg over Strandvegen og Torvavegen er vist i figur 6.  

 

Figur 6 Variasjon i trafikkvolum langs Strandvegen/Torvavegen etter at utbygging av Strandvegen 1. Kilde: 
Norsam. 
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1.4. Trafikkulykker 

Figur 7 viser en oversikt over politirapporterte personskadeulykker som har inntruffet i nærheten 

av planområdet i perioden 2008–2017 i henhold til Nasjonal vegdatabank (NVDB). Det 

presiseres at figuren viser kun ulykker som har skjedd på Strandvegen, Torvavegen eller fv. 120 

Nedre Rælingsveg. Et nytt besøk på NVDB 23.03.2020 viser at det ikke er registrert noen 

ulykker på disse vegene i 2018 og 2019. 

 

Figur 7 Politirapporterte personskadeulykker i perioden 2008–2017. Kilde: vegkart.no (besøkt 23.03.2020) 

Det har i perioden 2008–2017 ikke vært noen politirapporterte personskadeulykker i 

Strandvegen. På fv. 120 Nedre Rælingsveg har det vært fem trafikkulykker i perioden, med 

lettere personskade. I rundkjøringen mellom fv. 120 og rv. 159 har det være fem trafikkulykker, 

hvorav den ene var en dødsulykke.  

De fem ulykkene på fv. 120 var fordelt på følgende ulykkeskode: 2 var «møting på rett 

vegstrekning», to var «påkjøring bakfra» og en trafikkulykke var «enslig kjøretøy kjørte utenfor 

på høyre side på rett vegstrekning». Ingen av ulykkene skjedde i forbindelse med kryss. 
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1.5. Kollektivtilbud 

Planområdet ligger ca. 1,7 km unna Lillestrøm stasjon i gangavstand. Lillestrøm stasjon 

betjenes av tog på Hovedbanen og Gardermobanen.  

Figur 8 viser hvor bussholdeplasser er plassert i forhold til planområdet. Nærmeste holdeplass 

er «Borgen» som ligger ca. 120 meter unna planområdet i gangavstand. Holdeplass «Orderud» 

ligger 650 meter unna. Begge holdeplassene trafikkeres av linje 310 og 350. Linje 350 har også 

avganger natt til lørdag og søndag og fungerer derfor som nattbuss. Tabell 2 viser en oversikt 

over linjene.  

Tabell 2 Avgangsfrekvens for busser som trafikkerer "Borgen" (kilde: ruter.no, besøkt 23.03.2020) 

Linje Strekning 
Avgangsfrekvens per retning per time 

Rush Dag Kveld 

310 Fjerdingby - Vallerudtoppen 2 2 2 

350 Lillestrøm – Enebakk kirke 6 2 2 

 

 

Figur 8 Holdeplasser for buss i nærheten av planområdet. Kartkilde: vegkart.no 

Orderud 

Borgen 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixm9-tuNTWAhVCEpoKHfq6BesQjRwIBw&url=http://www.steinkjer.kommune.no/parkering-i-skolegata-soer-blir-bussholdeplass.6019596-58206.html&psig=AOvVaw23me5qz_AulpGSKYYRrhCD&ust=1507119648040305
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixm9-tuNTWAhVCEpoKHfq6BesQjRwIBw&url=http://www.steinkjer.kommune.no/parkering-i-skolegata-soer-blir-bussholdeplass.6019596-58206.html&psig=AOvVaw23me5qz_AulpGSKYYRrhCD&ust=1507119648040305
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1.6. Forhold for myke trafikanter 

I forbindelse med utbygging av Strandvegen 1 er det nå etablert fortau på nordsiden av 

Strandvegen, fra det søndre krysset med Torvavegen til gangvegen opp til «Borgen» 

bussholdeplass. I tillegg er det bygget fortau langs Torvavegen i dag, og det eksisterer fra før 

fortau fra det nordre krysset med Torvavegen fra til krysset med fv. 120. Dette vil si at det nå er 

tilrettelagt for myke trafikanter langs hele Strandvegen/Torvavegen, og videre inn mot Lillestrøm 

sentrum.  

 

Figur 9 Sentrale målpunkt og krysningspunkt for myke trafikanter 

Langs fv. 120 Nedre Rælingsveg er det gang- og sykkelveg på sørsiden. Det er 

fotgjengerundergang under fv. 120 i tilknytning til krysset med Strandvegen og i tilknytning til 

krysset med fv. 1508 Longsdalsvegen. Det er gangfelt over fv. 120 i tilknytning til holdeplassen 

«Orderud». Det har tidligere vært et gangfelt over fv. 120 i tilknytning til holdeplassen «Borgen», 

men dette har blitt fjernet. 

Rud barneskole 

Dagligvarebutikk 

Undergang 

Undergang 

Fortau 

Eksisterende fortau 

Nytt fortau er etablert 
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For skolebarn til Rud skole er det mulig å følge Strandvegen/Torvavegen helt til undergangen 

under fv. 120 og deretter følge mindre boliggater til skolen. Denne strekningen er ca. 1,4 km. En 

kortere strekning er å benytte gangfeltet ved «Orderud holdeplass», og er ca. 1,1 km lang. Det 

bør derfor forventes at mange av elevene vil benytte seg av denne. Gangfeltet har trafikkøy og 

er plassert på baksiden av hver holdeplass, og vurderes derfor som et trafikksikkert 

krysningspunkt.  

Det antas at Statens vegvesen har vurdert det som mer trafikksikkert å fjerne gangfeltet ved 

«Borgen» holdeplass, siden et vanlig gangfelt kan gi falsk trygghet for fotgjengere som går ut i 

vegen uten å se seg for. Det må allikevel påpekes at det er det er stor sannsynlighet for at 

busspassasjerer vil krysse fv. 120 selv om det ikke er gangfelt over vegen, som kan føre til 

ulykker. Ideelt sett burde det vært et gangfelt med tiltak, som signalregulering eller et opphøyd 

gangfelt.   
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1.7. Dimensjonerende timestrafikk 

I trafikkanalysen for naboeiendommen er det anslått timestrafikk i krysset fv. 120 Nedre 

Rælingsveg x Strandvegen for ettermiddagsrushet, siden dette er antatt dimensjonerende time. 

Dette er presentert i figur 10.  

 

Figur 10 Dimensjonerende timestrafikk i krysset mellom fv. 120 og Strandvegen. Kilde: Norsam 

Trafikkanalysen fra Norsam påpeker at det allerede i dagens situasjon, før utbygging av 

Strandvegen 1, er behov for venstresvingefelt i fv. 120 Nedre Rælingsveg hvis man skal følge 

vegnormalen. Dette er vist i figur 11.  

 

Figur 11 Behov for venstresvingefelt. Kilde: Norsam/Håndbok V121 – “Geometrisk utforming av veg- og 

gatekryss", Statens vegvesen 
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1.8. Kapasitetsberegning 

Det er gjennomført kapasitetsberegninger i Sidra. For å vurdere trafikkavviklingen er det sett på 

belastningsgrader. Belastningsgrad uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet 

kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. 

Figur 12 viser sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse. Sammenhengen mellom 

belastningsgrad og forsinkelse er tilnærmet eksponentiell slik at forsinkelsen øker raskere jo 

høyere belastningsgrad det er. Når belastningsgraden er under 0,70 er det liten kødannelse i 

tilfarten og liten forsinkelse. Ved belastningsgrad over 0,85 begynner den eksponentielle 

effekten å slå kraftigere ut, slik at forsinkelse og kølengde øker raskt ved stigende 

belastningsgrad. Når belastningsgraden overstiger 1,0 er tilsiget av biler inn mot krysset større 

enn kapasiteten i selve tilfarten i krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil vokse, og den vil 

først begynne å avta igjen når tilsiget av biler er mindre enn kapasiteten. Det vil i praksis si at 

krysset vil avvise trafikk i de periodene med overbelastning. 

 

Figur 12 Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse 

Figur 13 viser belastningsgradene for krysset i ettermiddagsrushet for situasjonen etter 

utbygging av Strandvegen 1. Beregningene viser at belastningsgraden for tilfartene i kryssene 

er lave, noe som tyder på at det er god avvikling og gode kapasitetsreserver i kryssene. 

Beregningen tar ikke hensyn til eventuell tilbakeblokkering fra rundkjøring mellom rv. 159 og fv. 

120, men erfaringsmessig er dette hovedsakelig et problem i morgenrushet.  
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Figur 13 Belastningsgrader og forsinkelse (sek) for krysset mellom fv. 120 og Strandvegen etter utbygging 
av Strandvegen 1 

Det er i hovedsak venstresving fra Strandvegen og venstresving fra fv. 120 nord som opplever 
forsinkelse. Tallene inkluderer geometrisk forsinkelse, som oppstår fordi kjøretøy som skal 
svinge, ikke klarer å holde fartsgrensen gjennom manøveren. Dette forklarer hvorfor høyresving 
fra fv. 120 sør opplever forsinkelse.  
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2. Planforslaget 

2.1. Beskrivelse av planforslaget 

Planforslaget legger opp til å etablere 145 leiligheter, med 125 bil- og 290 

sykkelparkeringsplasser. Tabell 3 viser en oversikt over planlagt fordeling av ulike typer 

leiligheter. Figur 14 viser en illustrasjonsplan for planområdet.  

Tabell 3 Fordeling av ulike leiligheter 

Type leilighet Antall leiligheter 

2-roms 38 

3-roms 52 

4-roms 55 

Sum 145 

 

Figur 14 Illustrasjonsplan. Kilde: Arcasa arkitekter as 

Ved bygging av planforslaget er det nødvendig å rive åtte boliger og et næringsbygg.  
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Planforslaget legger også til rette for å etablere en gangveg langs elvekanten, som vil være en 

forlengelse av gangvegen som etableres i forbindelse med utbyggingen av Strandvegen 1. 

Gangvegen vil dermed knytte seg opp til gangvegen i forbindelse med undergangen ved fv. 

1508 Longsdalsvegen.  

2.2. Parkeringsdekning 

«Kommuneplan mot 2025» vedtatt av Rælingen kommune 26.08.2015 gir bestemmelser for 

parkering ved ny bebyggelse. For «blokk- og terrassert bebyggelse i nord» er kravet minimum 

1,25 plasser for bil og 2 plasser for sykkel per boenhet. Med «i nord» mens nord for 

Fjerdingbykrysset.  

Med 145 leiligheter gir dette et krav om 181 bilparkeringsplasser og 290 

sykkelparkeringsplasser. Dette er flere bilparkeringsplasser enn det som er planlagt i 

planforslaget. For sykkel planlegges det å etablere like mange parkeringsplasser som P-normen 

tilsier.  

2.3. Trafikk til og fra bygg som rives 

I trafikkanalysen for naboeiendommen ble det anslått at hver bolig produserte en døgntrafikk på 

5 kjt/døgn og at næringsbygget produserte en døgntrafikk på ca. 130 kjt/døgn og en 

yrkesdøgntrafikk på ca. 150 kjt/døgn. Dette tilsvarer at ÅDT på Strandvegen reduseres med ca. 

170 kjt/døgn.  

2.4. Bosatte 

Folke- og boligtellingen i 2011 (SSB) gir informasjon om antall bosatte i ulike boliger for 

Rælingen kommune. Dette er oppsummert i tabell 4. Videre i trafikkanalysen er det antatt at det 

i gjennomsnitt vil være 2,0 bosatte i hver leilighet.  

Tabell 4 Bosatte per boenhet (kilde: SSB) 

Type leilighet Antall leiligheter Antall bosatte per leilighet Antall bosatte 

2-roms 38 1,62 62 

3-roms 52 2,00 104 

4-roms 55 2,34 129 

Sum 145  295 
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2.5. Turproduksjon 

Prosam-rapport 137 «Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus» oppgir 

bilturproduksjonsfaktorer for boligområder. Rapporten deler opp husholdninger etter antall 

kilometer fra Oslo sentrum, bebyggelsesgrad og antall personer i husholdet. Tabell 5 viser 

bilturproduksjonsfaktorer for boliger som er 10 – 19,9 km fra Oslo sentrum.  

Tabell 5 Antall bilturer per hushold (sum til/fra). Gjelder for mandag - fredag. Hentet fra Prosam-rapport 
137 

Km fra Oslo 

sentrum 

Bebyggelse Personer i husholdet 

1 person 2 personer 3 personer 4 personer 

10 – 19,9 km Høy tetthet/urbant 0,8 – 1,4 1,7 – 3,2 2,6 – 4,7  3,2 – 5,7 

Høy tetthet 1,2 – 1,6 2,6 – 3,6 3,8 – 5,2 4,7 – 6,3 

Middels tetthet/urbant 1,0 – 1,7 2,3 – 3,7  3,4 – 5,3 4,2 – 6,4 

Middels tetthet 1,4 – 1,9 3,0 – 4,0 4,4 – 5,7 5,4 – 6,9 

Lav tetthet/urbant 1,2 – 1,7  2,8 – 3,8 4,1 – 5,4 5,1 – 6,5 

Lav tetthet 1,4 – 2,0 3,2 – 4,3  4,6 – 6,1 5,7 – 7,3 

Det antas at leilighetene vil ha i snitt 2,0 personer i husholdet, og at området har 

bebyggelsesgrad «middels tett». Ut fra dette vil hver leilighet produsere et sted mellom 2,3 og 

4,0 bilturer per yrkesdøgn. I beregningene videre antar vi at hver leilighet produserer 3,5 

bilturer.  

Hvis det etableres 145 nye leiligheter i området vil det si at disse produsere ca. 510 bilturer per 

yrkesdøgn. Dette tilsvarer en ÅDT på ca. 460 kjt/døgn. Fratrukket trafikken til byggene som 

rives, er det beregnet at trafikken til planområdet vil øke med ÅDT 290 og YDT 320 

sammenligne med i dag. 

2.6. Fremtidig trafikk 

Det er beregnet at planforslaget vil gi en økning i ÅDT på ca. 290 kjt/døgn på Strandvegen.. 

Døgntrafikken er beregnet til å variere fra ÅDT ca. 700 kjt/døgn i søndre ende til ÅDT ca. 1400 

kjt/døgn i nordre ende av Strandvegen. Hvordan dette fordeler seg langs vegen er vist i figur 15. 
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Figur 15 Variasjon i trafikkvolum langs Strandvegen/Torvavegen etter at utbygging av Strandvegen 3-5 

Det antas at makstimen i ettermiddagsrushet har en andel på 10 % av døgntrafikken, en 

vurdering gjort ut fra den nasjonale reiseundersøkelsen for 2013/14. Dette tilsvarer ca. 32 

bilturer per time. Det antas videre at 80 % av trafikken kjører til planområdet, og 20 % kjører fra 

planområdet. Dimensjonerende timestrafikk i krysset Strandvegen x fv. 120 er vist i figur 16.  

 

Figur 16 Belastningsgrader for krysset mellom fv. 120 og Strandvegen etter utbygging av Strandvegen 3-5 

Trafikkøkningen er svært liten, og tilsvarer en økning på ca. 2 % av dagens kryssbelastning i 
dimensjonerende time, og vil ha marginal påvirkning på avviklingsforholdene.  
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2.7. Kapasitetsberegning 

Figur 17 viser belastningsgrader for krysset mellom fv. 120 og Strandvegen etter utbygging av 

planområdet. Siden det kun er en marginal trafikkøkning, så er også økningen i 

belastningsgrader og forsinkelse lave.  

 

Figur 17 Belastningsgrader og forsinkelse (sek) for krysset mellom fv. 120 og Strandvegen etter utbygging 
av Strandvegen 3-5 

2.8. Trafikksikkerhet 

Økt trafikkmengde vil kunne øke risikoen for trafikkulykker. Det er beregnet en økning i ÅDT på 

ca. 320 kjt/døgn som følge av planforslaget.  

Økningen i ulykkesrisiko på hovedvegnettet er marginal som følge av planforslaget. Det er nylig 

etablert fortau langs Strandvegen og Torvavegen, og det vurderes derfor at trafikksikkerheten 

for myke trafikanter er ivaretatt. Det vil allikevel også være en marginal økning i ulykkesrisiko 

langs denne strekningen.  

Ifølge vegnormalen bør det allerede i dagens situasjon være etablert venstresvingefelt i krysset 

fv. 120 Nedre Rælingsveg x Strandvegen, og dette bør på sikt etableres for å forbedre 

trafikksikkerheten.  

  

1 11

4

28

0 6

S
tr

a
n
d
v
e
g
e
n

S
tr

a
n
d
v
e
g
e
n

0,15

0,26

Fv. 120 Nedre Rælingsveg Fv. 120 Nedre Rælingsveg

Belastningsgrader for ettermiddagsrush etter 

utbygging av Strandvegen 3-5

Forsinkelse for ettermiddagsrush etter utbygging av 

Strandvegen 3-5

Fv. 120 Nedre Rælingsveg Fv. 120 Nedre Rælingsveg

0,58



   

 

 

18 (19) 
 
NOTAT 

24.03.2020 

 

 

ES p:\31435\10217511_strandvegen_3-5_rælingen_-_oppdatering_trafikkanalyse\000\06 dokumenter\03 rapporter og notater\20200324 trafikkanalyse 
strandvegen 3-5.docx 

3. Oppsummering av konsekvenser av planforslaget 

3.1. Trafikkbelastning 

Det er beregnet at planforslaget vil medføre en økt trafikkbelastning på Strandvegen på ca. 290 

kjt/døgn (ÅDT). Dette er en beskjeden trafikkmengde. Døgntrafikken er beregnet til å variere fra 

ÅDT ca. 700 kjt/døgn i søndre ende til ÅDT ca. 1400 kjt/døgn i nordre ende av Strandvegen 

etter ferdig utbygging.  

3.2. Trafikkavvikling 

I dimensjonerende time er det beregnet at trafikkøkningen tilsvarer ca. 32 kjt/time, som vil 

belaste krysset Strandvegen x fv. 120 Nedre Rælingsveg. Krysset er vikepliktsregulert for trafikk 

fra Strandvegen, og disse vil få en marginal økning i forsinkelse.  

3.3. Parkering 

«Kommuneplan mot 2025» vedtatt av Rælingen kommune 26.08.2015 gir et krav om 181 

bilparkeringsplasser og 290 sykkelparkeringsplasser for planforslaget. Dette er flere enn de 125 

bilparkeringsplassene det er planlagt for i planforslaget. For sykkel er det planlagt 290 

parkeringsplasser, noe som er i henhold til kravet.  

3.4. Forhold for myke trafikanter 

Det er nylig etablert fortau langs Strandvegen/Torvavegen, og det vil dermed være egne 

løsninger for myke trafikanter fra planområdet og inn til Lillestrøm sentrum.  

For skolebarn til Rud skole er det mulig å følge Strandvegen/Torvavegen helt til en undergang 

under fv. 120 og deretter følge mindre boliggater til skolen, men det bør også forventes at 

mange skolebarn velger å benytte gangfeltet ved «Orderud holdeplass», siden dette er en 

kortere strekning.  

Gangfeltet ved «Borgen» holdeplass er fjernet. Denne holdeplassen er den nærmeste til 

planområdet, og det bør forventes at denne vil bli mer brukt når utbyggingen i Strandvegen 1 og 

planforslaget er ferdigstilt. Hvis holdeplassen fortsatt skal trafikkeres av Ruter er det stor 

sannsynlighet for at busspassasjerer vil krysse fv. 120 selv om det ikke er gangfelt over vegen. 

3.5. Trafikksikkerhet 

Endringen i ulykkesrisiko blir marginal i hovedvegnettet på grunn av en liten økning i 

trafikkmengde for planforslaget.  

På grunn av at det bygges fortau langs Strandvegen/Torvavegen vurderes det også som at 

endringen i ulykkesrisiko langs denne strekningen blir marginal grunnet trafikkøkningen.  

3.6. Avbøtende tiltak 

Planforslaget omfatter å etablere en videreføring av gangvegen langs elvekant som bygges i 

forbindelse med utbyggingen av Strandvegen 1. Gangvegen vil knytte seg opp til gangvegen i 
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forbindelse med undergangen ved fv. 1508 Longsdalsvegen, og vil dermed kunne benyttes som 

en trafikksikker strekning for myke trafikanter som skal sørover. Den kan også gi beboere i 

nærområde større nærhet til elvekanten og benyttes som rekreasjonsbruk.  

Utenfor planforslaget bør det på sikt vurderes å etablere et venstresvingefelt i krysset 

Strandvegen x fv. 120 Nedre Rælingsveg for å forbedre trafikksikkerhet.  


