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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

I forbindelse med reguleringsplan for et nytt boligprosjekt på Rød/Asmaløy i Hvaler kommune er 

Rambøll engasjert til å utarbeide en trafikkanalyse for planområdet. Vestrem AS er plankonsulent 

for forslagsstiller. Figur 1 viser planområdets plassering på Hvaler. 

 

Trafikkanalysen vil beskrive det helhetlige trafikkbildet, og vurdere konsekvensene som 

utbyggingen har for nærområdet. Trafikkanalysen fokuserer på trafikkavvikling, adkomst- og 

parkeringssituasjon, samt forhold for kollektivtrafikken, og for gående og syklende. Dette 

inkluderer også en vurdering av trafikksikkerheten. Analysen vil kartlegge dagens situasjon, samt 

hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for området. 

 

 

Figur 1 Oversiktsbilde Rød Asmaløy. Bakgrunnskart: vegkart.no. 

1.2 Planinitiativ 

Arealet er regulert til industriformål og veianlegg gjennom reguleringsplan «Del av Rødområdet» 

fra 1991, med planID 29. I gjeldende kommuneplan for Hvaler (2019-2031) er området anvist 

som område for bebyggelse og anlegg, og den nordre delen av eiendommen er avsatt til 

idrettsområde. Figur 2 viser utsnitt av kommuneplanen. 

 

Planforslaget berører i all hovedsak eiendommen med gnr/bnr 40/1. Eiendommen er forholdsvis 

flat, med en intern høydeforskjell på cirka 6,5 meter på det meste. Planområdet omfatter også 

deler av Rødveien, som forbinder planområdet med eksisterende vegnett, og dagens snuplass. 

Sistnevnte er medtatt for å regulere til faktisk bruk i dagens situasjon. 

 



Rambøll - Trafikkanalyse 

 

  

 

3/19 

 

Figur 2 Utsnitt av Hvaler kommuneplan (2019-2031). Kilde: Hvaler kommune. 

Det ønskes lagt til rette for frittliggende eneboligbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse 

som firemannsboliger, kjedehus og rekkehus med tilhørende anlegg. Planen legger til rette for at 

Rødveien forlenges til planområdet. 

 

Eiendommen måler omtrent 40,3 daa, og planavgrensningen kan sees i figur 3. Til sammen er det 

planlagt 60 boenheter, hvorav 35 er eneboliger, og øvrige 25 er rekkehus/småhusbebyggelse. 

Figur 4 viser et illustrasjonsbilde av typen planlagt bebyggelse på planområdet. Den faktiske 

utformingen av boligområdet er enda ikke ferdigstilt per februar 2022. 

 

 

Figur 3 Planområdets avgrensning. Kilde: Vestrem AS. 

 

Figur 4 Illustrasjonsbilde på planlagt bebyggelse. 

Kilde: Vestrem AS. 

Etter gjennomgang av denne løsningen ble det ytret et ønske om å undersøke alternativ adkomst 

til området. Dette er videre beskrevet i delkapittel 4.2 Alternative adkomstveier. 



Rambøll - Trafikkanalyse 

 

  

 

4/19 

2. DAGENS SITUASJON 

2.1 Området  

I dag består Rød Asmaløy i hovedsak av to typer bebyggelse, hvor den ene er spredt 

boligbebyggelse, i hovedsak hytter og fritidsboliger, og den andre er middels konsentrert 

bebyggelse, bestående i hovedsak av eneboliger, med innslag av rekkehus og leiligheter. 

 

I dag består selve planområdet i all hovedsak av skog, med enkelte stier og tråkk. Det finnes 

ingen øvrig infrastruktur til/fra området. Fylkesvei 108 ligger vest for området. Fredrikstad 

sentrum ligger omtrent 19 km unna (kjøreavstand). 

 

Sørvest for det avgrensede planområdet ligger Hvaler barne- og ungdomsskole, Asmaløy 

barnehage, samt flere idrettsarenaer. Disse funksjonene ligger samlet, og avstanden til 

planområdet varierer fra 100 meter til omtrent 300 meter.  

2.2 Vegnett og trafikkdata 

Vestlig del av Rødveien har fartsgrense 50 km/t. Der Rødsfjellet kobles på Rødveien er det skiltet 

30-sone, som også gjelder for de øvrige sideveiene som kobles på vegnettet via Rødveien. 

Fylkesvei 108 har en fartsgrense på 80 km/t. Også Liløkkeveien/ fylkesvei 1128 har ifølge NVDB 

fartsgrense på 80 km/t, men veiens geometriske utforming tillater ikke nødvendigvis fart på det 

nivået.  

 

NVDB har begrenset data på trafikkmengdene i området. Figur 5 viser trafikkmengdene i 

området. ÅDT for strekningen fra fylkesvei 108 forbi krysset ved veien Rød er registrert til 4 200. 

Ifølge nasjonal vegdatabank er det registrert 750 ÅDT langs strekningen fra krysset mellom 

fylkesveien og Rød, og videre sørøst, langs fylkesvei 1128. Trafikken her kommer i hovedsak fra 

Listranda camping og Bunnprisområdet. Som nevnt er det også en god del spredt bebyggelse. 

Denne typen bebyggelse anses å skape et begrenset bidrag til ÅDT.  

 

I NVDB finnes det ikke informasjon om hvor mange biler som kjører langs Rødveien frem til 

skolen, eller videre inn i lokalvegnettet. Det er derfor her gjennomført en stipulering av ÅDT i 

Rødveien, og det anses som hensiktsmessig å anta en trafikkmengde på ca. 1 500 kjøretøy. En 

gjennomgang av beregningen, samt hva som er lagt til grunn, kan lese i kapittel 3.2 «Beregning 

av dagens trafikk i Rødveien». Beregningen av trafikk i Rødveien er også inkludert i Figur 5.  
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Figur 5 Trafikkmengder rundt planområdet. Kilde og bakgrunnskart: NVDB/ vegkart.no 

2.3 Forhold for gående og syklende 

Det er fra skole- og idrettsområdet, og mot fylkesvei 108 opparbeidet et separat anlegg for 

gående og syklende på østsiden av Rødveien. Gang- og sykkelveien har også en forgreining i 

østlig retning, langs Bernhardmyra. Langs fylkesvei 108 er det regulert gang- og sykkelvei som er 

bygget mellom bussholdeplass Asmaløy Rødskrysset og atkomst til eiendommen Asmaløy 273. 

Gang- og sykkelveien går gjennom krysset Fv108 x Rødveien. Illustrasjon over forholdende til 

gående og syklende kan sees i figur 6. 
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Figur 6 Oversikt over fasiliteter for gående og syklende. Bakgrunnskart: vegkart.no 

2.4 Kollektivtrafikk 

Nærmeste kollektivpunkt er Hvaler barne- og ungdomsskole bussholdeplass, som ligger mellom 

350 og 500 meter nordøst for planområdet. Holdeplassen er første/ siste stopp for rute 197, som 

er skolerute for elevene på barne- og ungdomsskolen. Bussen går dermed kun skoledager. Dette, 

samt planområdets nærhet til skole og barnehage gjør at holdeplassen mest sannsynlig vil 

benyttes lite av nye beboere innerst i Rødveien.  

 

Holdeplassen Rød Asmaløy ved krysset Fylkesvei 108 x Rødveien kan også betjene området. 

Gangavstanden til bussholdeplass er 750 og 900 meter fra planområdet. Her stopper 

ekspressbussen med rutenavn VY6, mellom Oslo og Hvaler, via Fredrikstad, én gang i timen på 

hverdager. Rutetilbudet har blitt redusert under koronapandemien, noe som har ført til en 

terminering av ruten i Fredrikstad. Det er ikke gitt noe signal fra Østfold kollektivtrafikk om at 

dette vil vedvare i en normalisert situasjon. 

 

Plassering av holdeplassene Hvaler barne- og ungdomsskole og Rød Asmaløy kan sees i figur 7. 

 

Det er etablert adskilt gang- og sykkelvei langs deler av Rødveien fra Rødkrysset og sørover mot 

planområdet, som vist i figur 6. 
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Figur 7 Hvaler ungdomsskole er planområdets nærmeste bussholdeplass. Lengre nord finnes også Rød Asmaløy 

bussholdeplass. Kilde: Ruter. Bakgrunnskart: NVDB/vegkart.no 

2.5 Trafikkulykker 

Ingen politiregistrerte ulykker er skjedd de siste ti årene rundt planområdet. Langs fylkesveien 

som går på vestsiden av planområdet er det noen ulykker, som vist i figur 8 og oppsummert i 

tabell 1. Planområdets nærmeste registrerte trafikkulykke fant sted noen titalls meter sør for 

krysset fylkesvei 108 x Rødveien, hvor en personbil kjørte av veien i sørgående retning.  

Tabell 1 Oversikt over politiregistrerte ulykker. Nummerering viser til plassering illustrert i figuren under. Kilde: 

NVDB. 

 

Ulykke Dato Involverte 

kjøretøy 

Beskrivelse 

1 2015-07-

11 

Personbil  Ulykke ved kryssende kjøreretning uten 

avsvingning 

2 2018-07-

27 

Personbil Ulykke ved kryssende kjøreretning hvor kjøretøy 

foretar avsvingning 

3 2017-12-

31 

Personbil Enslig kjøretøy kjørte utfor vegen 

4 2020-08-

04 

Personbil, Varebil Ulykke ved møting 

5 2013-04-

16 

Personbil Enslig kjøretøy kjørte utfor vegen 

6 2020-08-

01 

Personbil Enslig kjøretøy kjørte utfor vegen 
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Figur 8 Oversikt over politiregistrerte trafikkulykker rundt planområdet. Data og bakgrunnskart: 

NVDB/vegkart.no 

Mangelen på politiregistrerte trafikkulykker i planområdets umiddelbare nærhet er positiv. 

Sammen med lave hastighetsgrenser og lave trafikkmengder oppleves området trafikksikkert.  

 

Videre er det spesielt positivt at det ikke har vært ulykker som inkluderer myke trafikanter, da 

områdets karakter krever mye ferdsel for barn og unge. Her er det likevel viktig å presisere en 

generell underrapportering av ulykker som involverer gående og syklende. 
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3. TRAFIKKGENERERING 

3.1 Om beregningen av trafikk 

For å vurdere de trafikale konsekvensene av boligutbyggingen brukes erfaringstall på hvor mye 

trafikk som genereres av planlagte aktiviteter, sammenlignet med gjeldende aktiviteter på 

eiendommen.  

 

En eiendoms evne å generere trafikk er en funksjon av type aktivitet og eiendommens størrelse 

(kvm eller annen entydig enhet, for eksempel antall boenheter eller parkeringsplasser). Statens 

vegvesens håndbøker og rapporter fra PROSAM1 har en del erfaringstall for turgenerering som her 

er benyttet. Erfaringstallene suppleres med eget skjønn og erfaring opparbeidet fra mange års 

erfaring av tilsvarende vurderinger. For formålet bolig ligger gjennomsnittlig erfaringstall på 

bilturer på mellom 3 og 7 per døgn og bolig, med en makstimeandel på 12% (ettermiddag)2. De 

samme tallene er benyttet for å anslå dagens trafikkmengde i Rødveien, som er videre forklart i 

avsnitt 3.2. 
 

En begrenset tilgang på p-plasser vil ofte være begrensende for hvor mye trafikk en eiendom 

likevel kan generere. Siden trafikkgenerering i utgangspunktet er basert på tilstrekkelig antall p-

plasser, vil estimert trafikk dermed kunne bli noe høyere enn den faktiske. En kontroll av 

turgenereringen opp mot tilgjengelige antall p-plasser gjøres i avsnitt 3.3.2. 

3.2 Beregning av dagens trafikk i Rødveien 

Det er ikke funnet noen pålitelige kilder som anslår trafikkmengden på Rødveien, som blant annet 

vil koble planområdet til veinettet. Det er derfor gjort en beregning av trafikk i dagens situasjon, 

basert på antall og type boenhet. PROSAM-rapport 137 er benyttet for å beregne et anslag på 

dagens trafikk. Den oppgir erfaringsbaserte tall på bilturproduksjon per døgn, ut ifra type 

boligstrøk, avstand fra viktige funksjoner, størrelse på bolig og antall beboere per bolig. Antall og 

type boenheter er opptelt ved hjelp av flyfoto (fra 2021), og inkluderer gatene Tømmerholtet, 

Tømmerholtlia, Bernhardmyra, Olavsvingen og Rødsfjellet. Alle boenheter i disse gatene bidrar til 

trafikk i Rødveien. I tillegg vil henting og levering til Hvaler barne- og ungdomsskole bidra til 

trafikkmengden, samt aktivitet i tilknytning til idrettsanlegget. 

 

Tallene for bilturgenerering per boenhet er valgt ut ifra erfaring fra lignende områder. Lagt til 

grunn er at bebyggelsen i overnevnte gaters tetthet best kan karakteriseres som middels 

tettbygd. Fredrikstad er områdets nærmeste, større by, med en distanse i luftlinje på omtrent 15 

km. Det antas at det bor i snitt to personer i leilighetene, tre personer i småhusbebyggelsen, og 

fire personer i eneboligene. Trafikkbidraget fra Hvaler barne- og ungdomsskole er beregnet ut ifra 

skolens totale antall elever (440 elever fra 1. til 10. trinn), hvor det er anslått av halvparten av 

elevene fra 1. til 4. trinn blir levert til og hentet på skolen. Her medregnes det en 

samkjøringsfaktor, for å hensynta bilturer med flere enn et barn. En medregnet samkjøringsfaktor 

gjelder også for deltakere i idretten, både til hall, skytebane og kunstgressbane. Totalt ÅDT i 

Rødveien stipuleres da til omtrent 1 500.  

3.3 Nyskapt trafikk til planområdet 

Det er foreløpig ikke bestemt hvor mange boliger som endelig vil bygges. Det tas i denne 

trafikkanalysen høyde for en utbygging av 60 boenheter på planområdet. 25 av disse er planlagt 

som eneboliger. De øvrige 35 vil etableres som småhusbebyggelse, kjedede hus eller rekkehus. 

Det er for alle boenheter planlagt to oppstillingsplasser for bil.  

 
1 PROSAM ble etablert i 1987, og er et offentlig samarbeidsorgan for å styrke og koordinere arbeidet for bedre trafikkprognoser i Oslo-området.  
2 Basert på Prosamrapport nr. 137 Turproduksjonstall for boliger i Oslo og Akershus. 
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3.3.1 Bilturberegning- og generering basert på formål og erfaringstall 

PROSAM-rapport 137 er også benyttet for å beregne fremtidig trafikk til og fra planområdet. Det 

er benyttet like tall som i beregningen av dagens situasjon i kapittel 3.2, og antakelsene for de to 

utregningene er like. Lagt til grunn er at planområdet legger til rette for bebyggelse med middels 

tetthet. I planinitiativet er det foreslått en boligbebyggelse tilpasset barnefamilier. Denne 

befolkningsgruppen er tradisjonelt sett mer avhengig av bil for å gjennomføre reiser. 

Planområdets beliggenhet er på den andre siden tilrettelagt for at barn og unge skal nå 

funksjoner som skole og idrett via gange eller med sykkel. Dette kan potensielt begrense 

beboernes behov for, og bruk av bil. Det regnes likevel med samme erfaringstall som for den 

øvrige bebyggelsen, sett i kapittel 3.2, for å sikre robuste tall for nyskapt trafikk. Tabell 2 viser 

estimert bilturproduksjon for de ulike boligtypene for dette prosjektet, samt beregning av totalt 

generert biltrafikk som følge av tiltaket.    

Tabell 2 Antall genererte bilturer som følge av tiltaket, beregnet med utgangspunkt i planområdets formål. 

Type bolig Antall  
boenheter 

Bilturgenerering 
per boenhet 

ÅDT totalt 

Enebolig 25 6 163 

Rekkehus/ kjedehus (småhusbebyggelse) 35 5 175 

Totalt 60 - 338 

 

Beregningen gir nyskapt trafikk på ca. 340 bilturer. Makstimeandelen antas å være 12% av ÅDT, 

noe som gir et bidrag på omtrent 40 bilturer i makstimen. 

3.3.2 Bilturgenerering basert på parkeringsplasser 

Planforslaget legger opp til to parkeringsplasser per boenhet. Dette tilsvarer 120 

parkeringsplasser for de 60 boenhetene.  

 

For en parkeringskjeller av denne typen med denne beliggenheten, er bilturproduksjon per 

parkeringsplass satt til 3,5 bilturer per døgn. Med dette som utgangspunkt gir 120 

parkeringsplasser en nyskapt trafikk på omtrent 420 bilturer per døgn. I makstimen tilsvarer 

dette omtrent 50 bilturer (12%). 

 

Tilgang på p-plasser vil i en del tilfeller være begrensende for hvor mye trafikk en eiendom vil 

generere. To parkeringsplasser per boenhet antas å i liten grad begrense trafikk. Dette reflekteres 

i at trafikkgenerering basert på parkeringsplass ikke er lavere enn hva beregningene med 

erfaringstallene gir (avsnitt 3.3.1). Videre i analysen brukes en trafikkvekst på 340 bilturer per 

døgn.  

3.4 Øvrig utbygging i området 

Det er ikke registrert annen utbygging i området som vil ha innvirkning på det trafikale bildet. 
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4. TRAFIKALE KONSEKVENSER 

4.1 Trafikkfordeling i vegnettet og trafikkavvikling  

Trafikkgenereringen som skjer som følge av tiltaket anses å være av begrenset art, og vil med 

liten sannsynlighet skape kapasitetsproblemer i Rødveien, hvor trafikken i sin helhet vil genereres 

til og fra. Herfra er det rimelig å anta at noe trafikk vil gå internt, i hovedsak til skole/idrett. 

Likevel er det rimelig å anslå at mesteparten av nyskapt trafikk vil gå til og komme fra 

fylkesveien.  

 

Dermed vil en stor del av den nyskapte trafikken passere krysset Rødveien x Fv 108. Krysset er 

utbedret med venstresvingefelt for trafikken som kommer nordfra på fylkesveien, og skal inn i 

Rødveien. Rødveien er også kanalisert i krysset, med dråpeøy. Det er ikke anlagt høyresvingefelt i 

krysset for trafikanter som kommer sørfra, og som skal inn Rødveien. Det er gjort beregninger for 

belastningen i krysset i makstimen, både i morgen- og ettermiddagsrush, for å anslå den nye 

trafikkens påvirkning på kryssets kapasitet. Makstime antas her å være 12% av ÅDT. 

 

I beregningene er det antatt at all trafikk fra Rødveien og fylkesvei 1128 skal til/fra fylkesvei 10. 

Dette gjøres for å sikre robuste beregninger. Det antas at 80 % av trafikken på fylkesveien skal 

nordover, mot Fredrikstad og Oslo om morgenen, og at retningsfordelingen er speilvendt på 

ettermiddagen. Videre antas det at 70 % av trafikken fra Rødveien og fylkesvei 1128 skal i 

retning fylkesveien på morgenen. Også denne trafikken antas å være speilvendt om 

ettermiddagen. Fordelingen av trafikk fra Rødveien og ut i fylkesveien er 75 % nordover, og 25 % 

sørover, for både morgen- og ettermiddagsrush. Figur 9 viser fordelingen av trafikk i makstimen i 

morgenrushet, og figur 10 viser fordelingen av trafikk i ettermiddagsrushet.  

 

 

Figur 9 Fordeling av trafikk i makstimen, morgenrush. 

Morgenrushet påvirker krysset mest i dette tilfellet, men ikke nok til å utløse krav om 

høyresvingefelt. Figur 11 viser at trafikkmengdene i krysset i dagens situasjon og etter 

gjennomført tiltak ikke fører til krav om høyresvingefelt. 
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Figur 10 Fordeling av trafikk i makstime, ettermiddagsrush 

 

 

Figur 11 Kriterier for vurdering av eget høyresvingefelt i krysset Fv 108 x Rødveien. 

Det er også gjennomført kapasitetsberegninger i beregningsprogrammet SIDRA INTERSECTION. 

Resultatene fra beregningen viser også at det er morgenrushet som er mest belastet. 

Belastningsgraden er da 0,25. Belastningsgrad er et uttrykk for hvor stor andel av kapasiteten i 

krysset som er fylt opp. Vanligvis vil avviklingen oppfattes som uproblematisk og uten kø ved 

belastningsgrader opp til 0,7 – 0,8. Over dette vil hastigheten gå ned, og køer og forsinkelser vil 

oppstå. Ved belastning over 0,85 – 1,0 vil køene bli uforutsigbare og lange. Dermed anses 

restkapasiteten i krysset å være god, både før og etter planlagt tiltak. 

4.2 Alternative adkomstveier 

Opprinnelig løsning for adkomst til planområdet har vært å benytte veien på sørsiden av Hvaler 

barne- og ungdomsskole, som er tenkt koblet til området fra vest. Dette er blant annet illustrert i 

figur 4. I tillegg til denne løsningen er det sett på en an alternativ adkomst til planområdet fra 

nord, langs fotballbanen, koblet på Bernhardmyra via Tømmerholtet.  

 

Som nevnt antas det all trafikk ledes til og fra fylkesvei 108, uavhengig av valg av 

adkomstløsning. 
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4.2.1 Adkomst fra vest 

For opprinnelig løsning er det planlagt etablering av vei som kobler boligbebyggelsen inn på 

Rødveien, forbi Hvaler barne- og ungdomsskole og Asmaløy barnehage. Det planlegges å anlegge 

en støyskjerm mellom skole/barnehage og den nye veien, med en høyde på omtrent 1,5 meter. 

Kjørebanebredde er foreslått til fem meter, og øvrige bredder kan sees i figur 12.  

 

 

Figur 12 Tverrsnitt for vei som kobles sammen boligområdet med Rødveien. Illustrasjon: Vestrum AS. 

Her anbefales det å utvide bredde på fortau til minimum 2,5 m (i forhold til hva som er vist i figur 

12) i henhold til Fredrikstad kommunes vegnormal (normalprofil A2, se figur 13). Planområdets 

skapte trafikk vil være av begrenset karakter, og det anses derfor ikke som nødvendig å anlegge 

adskilt gang- og sykkelvei på strekningen. Tilgang til skole og idrett via grøntområde på 

planområdet underbygger dette. 

 

 

Figur 13 Illustrasjon av utforming av "normalprofil A2" som beskrevet i veinorm for Fredrikstad. 

Det er vurdert å anlegge gang- og sykkelvei i stedet for fortau. Dette vurderes ikke som 

nødvendig da nyskapt trafikk sannsynligvis vil være moderat. Strekningen vil inngå i 30-sonen, 

noe som sammen med lave trafikktall vil gjøre sykling i veibanen akseptabelt.  

4.2.2 Adkomst fra nord 

Adkomstløsningen hvor bebyggelsen kobles til vegnettet via Tømmerholtet er vist i figur 14 og 

figur 15. Her planlegges det å videreføre gang- og sykkelvei fra Bernhardmyra til Tømmerholtet, 

før ny adkomstvei kobles på Tømmerholtet. Kjørebanebredde er foreslått til fire meter, med 

breddeutvidelse på 0,25 m og grøft på 0,75 m på begge sider. Veiprofilen er lik den som er 

skissert for intern veiutforming, beskrevet i delkapittel 4.3. Det er foreslått en forlengelse av 

eksisterende gang- og sykkelvei langs Bernhardmyra sørover til vestsiden av Tømmerholtet. 

Denne forlengelsen avsluttes der hvor ny adkomstvei kobles på Tømmerholtet. 
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Adkomstløsningen vil føre til en økt belastning i Bernhardmyra (underkant av 20%, økning i ÅDT 

fra rundt 1 490 til 1 830), samt i Rødveien mellom fylkesvei 108 og Bernhardmyra. Dette vil føre 

til flere venstresvingende bevegelser fra Rødveien inn til Bernhardmyra, og kan dermed resultere i 

flere konflikter med gående og syklende.  

Bernhardmyra er en del av en 30-sone, og har ingen gangfelt, som anbefalt i N100, delkapittel D 

2.6. Krysningspunkter i gaten hvor gang- og sykkelveien krysser sideveier kan kategoriseres som 

delvis tilrettelagte for kryssing for gående og syklende. 

 

I krysset Rødveien x Bernhardmyra er trafikkmengden både før og etter tiltaket moderat, og 

utløser ikke krav til kanalisering, høyresvingefelt eller venstresvingefelt. Det samme gjelder 

krysset Bernhardmyra x Tømmerholtet. 

4.3 Intern veiutforming 

I henhold til Statens vegvesens håndbok N100 anbefales boliggater av denne typen å utformes 

som blindveier (<250 m) eller sløyfer (<600 m). Per februar 2022 er det fremlagt to alternativer 

for løsning av det interne veinettet i planområdet som baserer seg på dette. Den ene skisserte 

løsningen går ut på å la den interne veien gå i en sløyfe i planområdet, som vist i figur 4, på side 

3. Den andre løsningen legger heller opp til to interne blindveier, som betjener hver sin andel av 

boenhetene.  

 

Sløyfeløsningen anses å være den mest gunstige fra et renovasjonsperspektiv, da den reduserer 

svingebevegelser som er spesielt utfordrende for større kjøretøy. Selve vegstrekningen blir noe 

lengre med denne løsningen. Trafikken vil fordeles omtrent likt i de to retningene av sløyfen, så 

lenge bebyggelsen er (tilnærmet) jevnt fordelt på planområdet. Det anbefales ikke å enveiskjøre 

trafikken i sløyfen, da dette vil føre til unødvendig kjøring og mer trafikk inne i det interne 

veinettet.  

 

 

Figur 14 Alternativ plangrense. Kilde: Vestrem AS. 

 

Figur 15 Grovskisse av utforming av adkomst i nord, 

samt kryssløsning mot Bernhardmyra. Kilde: Vestrem AS. 



Rambøll - Trafikkanalyse 

 

  

 

15/19 

Den alternative løsningen med to interne veier vil i større grad styre fordelingen av trafikk i 

planområdet. Her vil det være behov for snuplasser dimensjonert for renovasjonsbiler og andre 

større kjøretøy. 

 

Figur 16 Illustrasjon av utforming av "normalprofil A1" som beskrevet i veinorm for Fredrikstad. 

Det ansees ikke som nødvendig å fordele trafikken generert av området på to internveistrekninger 

i dette tilfellet, da den beregnede trafikkmengden ikke vil utløse behov for en slik inndeling. 

Risikoen for gjennomkjøring ansees i dette tilfellet som liten. Sløyfeløsningen gir rom for 

fleksibilitet, og anses å være mest hensiktsmessige for planområdet.  

 

I henhold til håndbok N100 skal slike boliggater som dette utformes med en bredde på 3,5-4,5 m. 

Det er ikke alle gatetyper som passer inn i noen av klassene i Håndbok N100. Vanligvis har 

kommuner egne veinormer som er mer spisset mot denne typen av gater. Hvaler kommune har 

ikke en egen veinorm, men man kan vurdere å benytte seg av veinormen til nabokommunen 

Fredrikstad. 

 

 

Figur 17 Prinsippskisse "2 minus 1-veg". Kilde: Statens Vegvesen. 

 

Betjening av opptil 100 boenheter ved sløyfe fører videre til muligheten for å benytte adkomstvei 

A1, som beskrevet i Fredrikstad kommunes veinormal, og vist i figur 16. Minste kjørebanebredde 
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her er 4 meter. Overstiges 50 boenheter i blindvei, må adkomstvei A2 benyttes, som blant annet 

krever vegbredde på 5 meter. 

 

I planinitiativet er det også fremlagt forslag på hvordan den geometriske utformingen av de 

interne veiene skal se ut. Her er det vurdert en vegløsning kalt «2 minus 1-vei». Dette innebærer 

at veien snevres inn til ett kjørefelt, slik at det blir plass til å sykle og gå på vegkanten. Når to 

biler møtes, må de ut på vegskulderen for å passere hverandre. Tanken er at bilene skal ha 

vikeplikt for gående og syklende. En prinsippskisse av løsningen kan sees i figur 17.  

 

Dette er en løsning som i liten grad tidligere er brukt i denne typen sammenheng. Løsningen er 

lite brukt i Norge generelt. Sannsynligheten er stor for at brukerne av veien har begrenset 

kjennskap til løsningen, noe som kan føre til uoversiktlige situasjoner for alle som bruker 

veibanen.  

 

Videre vil det være vanskelig å få til en hensiktsmessig inndeling av veibanen dersom det skal 

markeres opp areal for syklende og gående på begge sider av veien. Settes det for eksempel av 

én meter på hver side av veien er det kun 2 meter igjen til motoriserte kjøretøy. Dette vil 

oppfattes som knapt for de fleste personbiler, og er for smalt for større kjøretøy.  

 

Statens Vegvesens Håndbok V122 (Sykkelhåndboka) anbefaler heller en løsning med blandet 

trafikk i veier med lave trafikkmengder, lav fart og liten andel tunge kjøretøy. Dette begrunnes 

blant annet ved at syklistene blir synlige i gatebildet, og at en blanding av myke og harde 

trafikanter gir økt oppmerksomhet, og har dermed en fartsdempende effekt. Det anbefales at 

internveien utformes som atkomstvei A1 i Fredrikstads veinorm, der biler og myke trafikanter 

deler på veiarealet. 

4.4 Konsekvenser for gående og syklende  

Det skal legges til rette for tverrforbindelser gjennom området, i grøntområder, slik at beboerne 

har god tilgang til friområdene rundt planområdet. Intern grønnstruktur er foreslått som en del av 

forbindelsene, og skal rettes mot skole/idrett. Utsnitt av planområdet med grønne drag kan sees i 

figur 18. 

 

Adkomstløsning i vest 

For ny adkomstveien til planområdet i vest vil det etableres ensidig fortau forbi barnehagen og 

barne- og ungdomsskolen. Legges adkomst i vest vil trafikken i større grad være i nærheten av 

skolen, og den kan også komme i konflikt med skoleskyss, og henting/levering av elever.  

 

Planinitiativet foreslår etablering av skjermingstiltak mellom skole/barnehage og adkomstvei. 

Dette ansees som et godt tiltak for å tydeliggjøre skillet mellom skole/idrett og samferdsel.  

 

Adkomstløsning i nord 

Dersom ankomsten heller etableres i nord, har gående og syklende allerede i dag tilgang på 

adskilt gang- og sykkelvei langs Bernhardmyra. Den planlagte, nye veien fra Tømmerholtet vil 

ikke ha adskilt tilrettelegging for ferdsel for gående og syklende. Det antas at barn i skolealder vil 

bruke stitråkk i friluftsområdet vest for planområdet for å komme seg til og bra barne- og 

ungdomsskolen. 

 

Løsningen unngår at nyskapt trafikk vil komme i konflikt med skolebarn og skoletrafikk sør og 

sørvest for barne- og ungdomsskolen, og unngår å «blande» trafikk til boligområdet med 

trafikken til skole/idrett.  
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Den nyskapte trafikken vil i stedet gå via Bernhardmyra. Bernhardmyra og områdene rundt 

skoleveg for elevene som bor i gangavstand fra skolen. Økt trafikk på strekningen kan føre til 

flere konflikter mellom skoleelever og motorisert trafikk, spesielt i forbindelse med kryssing, og i 

tidsperioden rundt skoleslutt- og start. Likevel er konfliktnivået lavt, det er anlagt adskilt gang- og 

sykkelvei (som vist i kapittel 2.3 Forhold for gående og syklende er det på denne strekningen 

etablert adskilt gang- og sykkelvei), området er skiltet til 30-sone. Endringen anses ikke å påvirke 

situasjonen merkbart. 

4.5 Konsekvenser for kollektivtrafikken 

Tiltaket forventes å føre til noe økning i antall kollektivreisende i området. Denne økningen anses 

ikke å føre til at man trenger å endre kollektivtilbudet. 

4.6 Konsekvenser for trafikksikkerheten og ulykkessituasjonen 

En økning av trafikkmengdene kan isolert innebære en økning av risikoen for ulykker. 

Trafikkveksten som følge av tiltaket ansees imidlertid å være liten, og det antas dermed at 

effekten på ulykkesbildet er begrenset. 

 

Under anleggsperioden vil området i større grad generere tungtrafikk, også i skoletiden. Tiltak for 

å øke skoleelevenes trafikksikkerhet i denne perioden bør vurderes.  

 

Veien inne i planområdet er planlagt med relativt smal bredde, og sammen med svinger/veiens 

geometri, vil farten i all hovedsak holdes nede. Det kan likevel være hensiktsmessig å etablere 

fartsdempende tiltak, for å ytterligere sikre lave hastigheter. Her anbefales fartshumper på de 

lengste, interne rettstrekkene, helst i samordning med de grønne områdene som er planlagt på 

området. Et forslag til plassering av fartshumper kan sees i figur 18. Dersom det skjer endringer i 

plassering av planlagte grøntområder og lekeareal bør plassering av fartshumper endres 

tilsvarende, så fremt det er hensiktsmessig. 

 

Ut ifra informasjonen som foreligger anser Rambøll begge de alternative adkomstene som 

gjennomførbare fra et trafikksikkerhetsmessig perspektiv. 
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Figur 18 Forslag til plassering av fartshumper, her vist med adkomstløsning i nord. Sort, stiplet sirkel antyder 

grønn forbindelse. 
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5. OPPSUMMERING 

Utbyggingen av planområdet på Rød Asmaløy er forventet å føre til en total trafikkvekst på ca. 

340 bilturer per døgn i Rødveien. Hovedparten av trafikken vil fordeles på fylkesvei 108, men det 

er også forventet noe økt trafikk i det lokale veinettet. Fordelingen av nyskapt trafikk i krysset 

Fv 108 x Rødveien antas å være 70 % i nordlig retning, og 30 % mot sør. Krysset har i dag god 

kapasitet og få avviklingsproblemer, og det vurderes ikke at tiltaket vil føre til store endringer ift. 

dette. 

 

Tiltaket vil ha begrenset påvirkning for forholdene for gående og syklende, uavhengig av valg av 

adkomstløsning. Det er for adkomst i vest planlagt en støyskjerm på adkomstveien til 

planområdet, for å sikre god separering av skole/idrett og ny infrastruktur. Det anses ikke som 

nødvendig å anlegge adskilt gang- og sykkelvei langs adkomststrekningen. Fortau vil i dette 

tilfellet være tilstrekkelig, og dette bør anlegges med bredde på minimum 2,5 meter pluss 0,25 

meter skulder. For adkomst i nord vil vegprofil på den interne veiutforminga være lik adkomsten 

fra Tømmerholtet/Bernhardmyra. Her er det ikke planlagt adskilt anlegg for gående og syklende.  

 

Ut ifra informasjonen som foreligger anser Rambøll begge de alternative adkomstene som 

gjennomførbare. 

 

Det foreslås etablering av fartshumper på interne veier i planområdet som fartsdempende tiltak, 

spesifikt rundt de planlagte grøntområdene. Dette vil også øke tilgjengelighet til skog- og 

friluftsområder.  

 

Det planlegges å etablere to parkeringsplasser for bil per boenhet. Det er ikke planlagt fasiliteter 

for sykkelparkering. 

 

Tiltaket forventes ikke å føre til nevneverdige forandringer for kollektivtrafikken eller 

ulykkessituasjonen. 

 

 


