Trafikknotat i forbindelse med planlagt oppføring av omsorgsboliger på
Travalleen, gnr/bnr 142/3,28, i Ullensaker kommune.
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Bakgrunn og hensikt
Folksom Arkitektur AS er engasjert av Omsorg og Service AS og Thida Utvikling AS til å utarbeide et
trafikknotat i forbindelse med reguleringsplanen for Travalleen i Ullensaker kommune. Det er
planlagt utbygging av 12 – 17 omsorgsboliger på planområdet. Beboerne i omsorgsboligene vil ikke
besitte egne kjøretøy, og vil være avhengige av bistand til transport av helsemessige årsaker.
Hensikten med foreliggende dokument er å gjøre rede for trafikale konsekvenser planforslaget kan
medføre. Opplysninger om trafikkmengde i tidligere innsendt materiale er oppdatert i henhold til
dette dokumentet.

Figur 1: Markering av planområdet med planlagt vei og bebyggelse

Planområdet
Planområdet er ca 9 270 m² stort og avgrenses av en fylkesvei i nord, og et grøntdrag i sør. I øst og
vest grenser området til en barnehage og boligområder. Det er ingen eksisterende bebyggelse på
planområdet.
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Veiene i planområdet
Det er ingen eksisterende veier på planområdet i dag, med unntak av en liten veibit tilknyttet
Rugdeveien sørøst for planområdet. Veien blir i dag benyttet som innkjøring til barnehagen og dens
parkeringsplass. Innkjøring til foreslåtte omsorgsboliger er planlagt i forlengelsen av Rugdeveien.
Figur 1 viser planlagt veiforbindelse.

Oversikt over nærliggende veier og fartsgrenser

E174

Rugdevegen

Travbanevegen

Figur 2: Oversikt over veier og fartsgrenser 1 nærmest planområdet

Rugdevegen

Travbanevegen
Figur 3: Rugdeveiens innkjøring fra Travbanevegen

Rugdevegen
Rugdevegen har som boligvei en fartsgrense på 30 km i timen. Den er oversiktlig og bred
sammenlignet med andre boligveier i området, med fortau og fartsdumper.
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Figur 4: Rugdevegen sett fra barnehagens innkjøring og mot sør.

Figur 5: Rugdevegen sett mot barnehagens innkjøring (i enden av veien). Bildet er tatt mot nord.

Trafikkulykker
Det er ingen kjente opplysninger om trafikkuhell i Rugdeveien.

Rugdeveien

Figur 6: Kartutsnittet viser trafikkulykker skjedd i nærheten av planområdet 2
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Kollektivtransport
Avstanden til nærmeste bussholdeplass ved F174, er ca. 600
meter ved bruk av gang- og sykkelveg som følger på vestsiden av
F174.
I kommuneplanen er det avsatt areal for et nytt stoppested på
Hovedbanen i Nordby Park, ca. 400 meter unna eiendommen, i
gangavstand på gang- og sykkelveger. Avstand til dagens
stoppested på Hovedbanen er ca. 1000 meter. Nær halvparten av
dette på gang- og sykkelveg, resten på lokale boligveger.

Figur 7: Kartutsnitt med planområdet og
dagens kollektivforbindelser markert

Tilgjengelighet for gående og syklende
Planområdet er allerede tilknyttet eksisterende gang- og sykkelstier. I figur 1 er eksisterende gangvei
i nærheten av planområdet angitt. Gangveien har en oppmålt bredde på ca. 2,5 meter.
Vi har registrert en sti(tråkk) som går fra boligene i vest og til barnehagens parkeringsplass. Det er
også en mindre sti knyttet til en port i gjerdet på barnehagen. Vi har registrert at den brukes når
barna skal ut på denne siden av barnehagen. Disse to stiene vil krysse adkomstvegen fram mot
omsorgsboligene. Det påpekes at det her er liten trafikk og at trafikksikkerheten vil bli hensyntatt.

Trafikkbelastning
Det forutsettes at planområdet har adkomst fra Rugdevegen. Det er 147 eksisterende boliger 3 og en
barnehage (Læringsverkstedet Nordbymoen barnehage) i tilknytning til Rugdeveien. Tallene er
oppgitt som årsdøgntrafikk (ÅDT), som er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde (sum av
kjøretøy i begge retninger).
Boliger
Statens vegvesen regner 2-5 bilturer per boenhet 4 avhengig av faktorer som boligstørrelse og
beliggenhet i forhold til sentrum og ulike funksjoner. Vi har i analysen tatt utgangspunkt i 5 bilturer
per boenhet på tross av områdets urbane beliggenhet.
Formål
Bolig

Antall
147

Turgenerering pr boenhet
5 personturer

Turgenerering pr døgn
735 personturer

Boligene vurderes å generere 735 bevegelser per dag.
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https://infoland.ambita.com/
https://www.vegvesen.no/s/bransjekontakt/Hb/hb0171992/DelA_Dimensjoneringsgrunnlag/01.Dimensjoneringsgrunnlag/01_Arealbruk_og_turproduksjon.htm
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Barnehage
Barnehagen rommer 67 barn og har 19 ansatte 5. Det er i analysen tatt utgangspunkt i at alle ansatte
og barn ankommer barnehagen hver for seg i bil. På grunn av samkjøring, kollektivtransport, ferdsel
til fots og på sykkel kan det reelle tallet være noe lavere. Beregningen av trafikken til-fra barnehagen
er gjort med følgende turproduksjon.
Formål
Barnehage

Antall pr enhet
67 barn
19 ansatte

Turgenerering pr person
4 personturer pr barn/besøk
2,2 personturer pr ansatt

Turgenerering pr døgn pr virkedag
268 personturer
41,8 personturer

Barnehagen er vurdert å generere ca 310 bevegelser per virkedag, som tilsvarer en årsdøgntrafikk på
ca 187.
Omsorgsboliger
Turproduksjon knyttet til omsorgsboliger vurderes som noe mindre enn for vanlige boliger grunnet
beboernes helsesituasjon. Samtidig mottar trolig beboere av omsorgsboliger mer besøk fra ulike
offentlige og private tjenester samt familie og venner enn det øvrig befolkning gjør. Det er i
beregningen tatt utgangspunkt i 3,9 personturer per boenhet inkludert trafikk fra ansatte.
Formål
Omsorgsboliger

Antall pr enhet
1 bosatt pr enhet
0,3 ansatte pr boenhet

Turgenerering pr person
3,26 personturer pr bosatt
2 personturer pr ansatt

Turgenerering pr døgn
3,3 personturer per boenhet
0,6 personturer per boenhet

Når omsorgsboligene er operative forventes de å skape rundt 66,3 bevegelser per dag.
Rugdevegen:
Beregnet antall bilturer (ÅDT) per i dag: 735+187=922
Beregnet antall bilturer (ÅDT) som følge av etablering av opptil 17 boenheter til omsorgsformål:
3,9*17= 66,3
Totalt beregnet antall bilturer per døgn i Rugdeveien etter oppføring av opptil 17 nye boenheter til
omsorgsformål: 922+66,3=988,3

Konklusjon
Rugdevegen, som vil bli adkomstvegen til planområdet, er i dag tilknyttet til 147 eksisterende boliger
og en barnehage. Beregnet antall bilturer (ÅDT) øker fra dagens 922 til 988,3 som følge av utbygging
av omsorgsboligene.
På bakgrunn av tiltakets begrensede omfang og påvirkning på omgivelsene, vurderes trafikkbildet å
tåle etablering av opptil 17 omsorgsboliger. Økningen anses som moderat i forhold til vegnettets
kapasitet, og er ikke vurdert å kreve tiltak i vegnettet. Trafikksikkerheten anses som godt ivaretatt for
myke trafikanter med både gangveier og fortau allerede etablert i Rugdeveien.
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