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Trafikkanalyse Linås
1

Innledning

Sweco Norge AS er engasjert av Greverud Eiendomsutvikling for å utføre en trafikkanalyse i
forbindelse med utbygging av boliger på Langhus i Nordre Follo kommune. Figur 1 viser
lokalisering av planområdet.

Figur 1: Lokalisering av planområdet ved Langhus (kartkilde: kart.finn.no).
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Sweco Norge AS

I figur 2 ser man hvor de to utbyggingsområdene, Linås og Ramstadfaret, er lokalisert på
Langhus. Det er Linås som er planområdet for dette prosjektet. Prosjektet på Ramstadfaret består
av 10 boliger og en barnehage med en kapasitet på ca. 100 barn. Boligene ble ferdigstilt i 2019.

Figur 2: Planområdenes lokalisering på Langhus er markert med rød, stiplet linje. Ramstadfaret er regulert
for nye boliger og barnehage og er markert med svart, stiplet linje (kartkilde: kart.finn.no).
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2

Dagens situasjon

2.1
2.1.1

Trafikale forhold
Trafikktelling

Det foreligger ingen informasjon om trafikkmengde i Bøhlerveien. Det ble derfor gjennomført en
trafikktelling i krysset mellom Bøhlerveien og Vevelstadveien 10.1.2017 i morgenrushet mellom
kl. 7:00 og kl. 9:00, og i ettermiddagsrushet mellom kl. 15:00 og kl. 17:00. Resultatet fra tellingene
blir både benyttet til å estimere ÅDT hvor det ikke foreligger data i NVDB, samt benyttes i
kapasitetsberegninger.
Det ble gjennomført en supplerende telling tirsdag 8.9.2020 hvor også krysset Bøhlerveien X
Bjerkehageveien X Langhus skole/barnehage ble inkludert. Tellingen ble gjennomført i
morgenrushet mellom kl. 7:00 og kl. 9:00, og i ettermiddagsrushet mellom kl. 14:00 og kl. 17:00.
Denne tellingen inkluderte også antall kryssende fotgjengere i gangfeltet øst i Bøhlerveien.
Området som ble registrert i denne tellingen er vist som stiplet linje i figur 3.

Figur 3: Område registert under tellinger gjennomført i 2020 (kartkilde: kart.finn.no).

I forkant av trafikktellingene ble trafikkregistreringspunkter på Langhus kontrollert for å påse at
det ikke var vesentlige endringer i trafikkmengder som følge av den pågående pandemien. Det
er vurdert at trafikkmengdene under registreringsperioden ligger innenfor hva som er forventet
normaltrafikk.
Figur 4 viser krysset Bøhlerveien X Bjerkehageveien X adkomst Langhus skole/barnehage og
krysset Langhusveien X Bøhlerveien, sett fra Bøhlerveien øst. Kryssinger i gangfeltet vist i bildet
ble også registrert under tellingene.
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Figur 4: Krysset Bøhlerveien X Bjerkehageveien X adkomst Langhus skole/barnehage (nærmst) og krysset
Langhusveien X Bøhlerveien, sett fra Bøhlerveien øst (foto: Sweco).

2.1.2

Resultater fra tellingen

Timetrafikk
Timen med mest trafikk i morgen- og ettermiddagsrush er vist i henholdsvis figur 5 og figur 6.
Røde tall viser til utgående trafikk i hver veiarm.

Figur 5: Timen med mest trafikk i morgenrushet (kl. 0730-0830) under tellingen gjennomført 8.9.2020.

Figur 6: Timen med mest trafikk i ettermiddagsrushet (kl. 1530-1630) under tellingen gjennomført 8.9.2020.
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Fra figurene fremgår det at det er forholdsvis liten forskjell mellom morgen- og
ettermiddagsrushet. Til sammenligning ble det registrert henholdsvis 701 og 939 kjøretøy i største
morgen- og ettermiddagstime i 2017 i krysset Vevelstadveien X Bøhlerveien. Trafikkmengdene i
morgenrushet har følgelig økt mellom de to tellingene, mens trafikkmengden i ettermiddagrushet
kun har mindre endringer.
Av all trafikk som ble registrert i Bøhlerveien X Bjerkehageveien X Langhus skole/barnehage, var
60 % til/fra skolen/barnehagen i morgenrushet. Tilsvarende andel i ettermiddagsrushet var på
41 %. Ca. 90 % av trafikken til/fra skolen/barnehagen gikk via Vevelstadveien. Dette innebærer
at trafikkmengdene i Bøhlerveien er mye mindre øst for krysset med Langhus skole/barnehage.

Figur 7: Fordeling av trafikkstrømmer til/fra Langhus skole/barnehage (flyfoto: kart.finn.no).

Fotgjengere
Figur 8 viser registrert trafikkmengde i Bøhlerveien øst, sammen med antallet kryssinger i
gangfeltet i samme periode.
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Figur 8: Registrerte kryssinger i gangfelt sammen med kryssende biltrafikk i Bøhlerveien øst.
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Gjennom hele morgenrushet ble det registrert 141 fotgjengerkryssinger i gangfeltet. Majoriteten
av fotgjengerne var barn som skulle til skolen, som kom innenfor et konsentrert tidsrom mellom
kl. 0800 og kl. 0830. Noen barn ble fulgt av voksne, men de fleste barn gikk eller syklet sammen
med andre barn. Det var ingen markant rushtopp i Bøhlerveien øst i morgenrushet, og kvarteret
med mest trafikk omfattet 35 kjøretøy.
Under registreringen på ettermiddagen ble det registrert svært få kryssende etter første kvarter.
Trafikkmengden i perioden før registreringen er ventet å være tilsvarende eller lavere enn hva
som ble registrert mellom kl. 1400 og kl. 1700. Heller ikke her var det noen markant rushtopp, og
kvarteret med mest trafikk omfattet 47 kjøretøy.
Figur 9 viser en sammenstilling av inngående trafikk i krysset fra hver av veiarmene. Fra
diagrammet fremgår det at majoriteten av trafikken tilknyttes skolen/barnehagen, hvor det i
morgenrushet er en tydelig rushtopp.
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Figur 9: Inngående trafikk fra hver av veiarmene i krysset Bøhlerveien X Bjerkehageveien X Langhus
skole/barnehage.
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Trafikkmengder
I figur 10 er det vist årsdøgntrafikken (ÅDT) på veier i nærheten av planområdet for år 2019. Den
viser at Langhusveien har en ÅDT på 10 400 forbi planområdet til Linås, mens Bøhlerveien i
krysset med Vevelstadveien har en ÅDT på 2 900. Bøhlerveien fortsetter østover med en ÅDT
på 1 600.
Trafikkmengdene er hentet fra et kontinuerlig tellepunkt (Langhusveien sør), Nasjonal
vegdatabank (NVDB) (Langhusveien nord) og beregnet fra trafikktellingene. Det er ikke gjort
korrigeringer av ÅDT ut over standard årsprofil i adkomsten til Langhus skole og barnehage, men
ÅDT vil være noe lavere som følge av betydelig mindre trafikk i ferieperiodene. Dette vil også
bidra til å redusere trafikkmengdene primært i Bøhlerveien vest og videre ut på hovednettet.

Figur 10: Årsdøgntrafikk (ÅDT) år 2019/2020 før utbygginger (kartkilde: kart.finn.no).
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2.2

Ulykker

Figur 11 viser en oversikt over politirapportere personskadeulykker i området i femårsperioden
2015 til 2019. Opplysningene er hentet fra NVDB.

Figur 11: Rapporterte trafikkulykker i perioden 2015-2019. Grønne ringer indikerer ulykker med lettere
skade.

Figuren viser at det i femårsperioden 2015-2019 er registrert tre ulykker på vegnettet i nærheten
av planområdet, hvor alle ulykkene har oppstått i hovedveinettet. Ulykkene kan kort
oppsummeres som følger:
-

Ulykke nr. 1 hendte i 2015 og førte kun til lettere skader. Ulykken var en påkjøring bakfra.

-

Ulykke nr. 2 hendte i 2017 og førte også til lettere skader. Her skjedde det en påkjøring
bakfra i forbindelse med rundkjøringen.

-

Ulykke nr. 3 hendte i 2017 og førte til lettere skader. Også dette var påkjøring bakfra og
var trolig knyttet til et gangfelt.

Alvorligste skadegrad var lettere skadd i alle tre ulykkene. I alle ulykkene var årsaken påkjøring
bakfra, noe som kan tyde på at fartsnivået kan være for høyt på hovedveiene.
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3

Fremtidig situasjon

3.1

Planforslaget

Planforslaget innebærer utbygging av 176 boliger på Linås. Disse boligene er i hovedsak
rekkehus og leiligheter i boligkompleks.
Tabell 1: Arealet til de planlagte boligene.

Sted
Linås

3.2

Antall boliger
176

Samlet BRA [m2]
16 896

Gjennomsnittsstørrelse [m2]
96

Vedtatt utbygging på Ramstadfaret

På Ramstadfaret er det vedtatt 10 boliger og en barnehage til 100 barn. Boligene ble ferdigstilt i
2019 og trafikk tilknyttet disse boenheten inngår følgelig i de manuelle trafikktellingene. Videre
må forventet trafikkproduksjon til barnehagen inklderes i fremtidig trafikk i Bøhlerveien.

Figur 12: Oversiktskart over planforslaget (kartkilde: kart.finn.no).
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3.3

Nyskapt trafikk

Forutsetninger
For beregning av turproduksjon er det tatt utgangspunkt i den nasjonale reisevaneundersøkelsen
(RVU) fra 2013/14.1 Rapporten bruker intervjuer som grunnlag for å beregne turproduksjon, men
skiller ikke på lokale faktorer som geografi og tilgjengelighet på kollektivtransport. Informasjon om
antall bosatte per leilighetstype er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og det er antatt at dette vil
stemme overens med fremtidig antall bosatte i boligene.
Tabell 2: Antall boliger, samlet bruttoareal (BRA) og gjennomsnittsstørrelse.

Sted
Linås

Antall boliger
176

Samlet BRA [m2]
16 896

Gjennomsnittsstørrelse [m2]
96

Gjennomsnittsstørrelsen på hver leilighet på Linås er omtrent 96 m 2, noe som tilsvarer en trefireromsleilighet. Vi har beregnet at det i gjennomsnitt vil være 2,23 bosatte for en slik leilighet.
Til sammen er det estimert at ca. 390 personer kommer til å være bosatte i boligene.
Tabell 3 viser fordelingen av transportmiddelbruk på daglige reiser i tidligere Ski kommune. Videre
antas det at denne reisemiddelfordelingen vil være representativ for planområdet på Linås. I
henhoId til Prosam-rapport 218 er det for Follo forutsatt 3,11 personturer per bosatt per virkedag
(mandag – fredag). For hele uken sett under ett er det oppgitt 3,26 personturer per bosatt per
døgn. Vi har valgt å justere ned antall personturer per virkedag til 3,0 ettersom mange av turene
ikke har start- eller målpunkt i boligen. Dette er et konservativt estimat.
Timeandelen i ettermiddagsrushet er anslått til 10% av ÅDT og retningsfordelingen til/fra boliger
og barnehage er basert på erfaringstall.
Tabell 3: Reisemiddelfordeling i Follo. Kilde: RVU 2013/14.

Reisemiddel
Andel

Bil
60 %

Kollektiv
14 %

Gang og sykkel
26 %

Beregnet nyskapt trafikk
Vi har regnet på hvor mange personturer som produseres av ulike transportmidler i hverdager.
Antall personturer med bil vil være noe høyere enn biltrafikken på grunn av passasjerer i bilene.
Follo har et bilbelegg på 1,18, og biltrafikken regnes ut ved å dele antall personturer med bil på
bilbelegget. ÅDT har blitt utregnet ved å bruke en produksjonsfaktor som er beregnet for hele
uken.
I tabell 4 ser man hvor mange bilturer som produseres etter at boligene er bygget ut. Linås vil
føre til en trafikkøkning på ÅDT 570. Beregninger for barnehagen på Ramstadfaret viser at denne
vil bidra med ÅDT 210, se tabell 5.

1

https://www.toi.no/getfile.php/mmarkiv/Bilder/7020-TOI_faktaark_bytransport2-6k.pdf
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Tabell 4: Beregnet trafikk til nye boliger.
Boliger
Linås

Areal

Bosatte

Turer

m²

Pers.

per pers

G/S

Personturer hverdager
Kollektiv

Bil

Sum

Hverdag

Biltrafikk døgn
ÅDT

16 896

393

3.0

307

165

708

1 180

600

570

Tabell 5: Beregnet trafikk til barnehage på Ramstadfaret.
Turer

Barnehage

Personer

Tilbringer barn
Ansatte
Sum

Personturer hverdager

Biltrafikk døgn

per pers

G/S

Kollektiv

Bil

Sum

Hverdag

ÅDT

100

4.0

104

56

240

400

200

190

25
125

2

13

7

30

50

30

20

117

63

270

450

230

210

Trafikkfordeling i krysset fv. 1374 Vevelstadveien X Bøhlerveien
I figur 13 ser man den nyskapte trafikken som boligene på Linås vil produsere, og figur 14 viser
hva Ramstadfaret vil produsere. Det er antatt at de aller fleste vil kjøre til og fra Vevelstadveien.
Grunnen til dette er at det er flere målpunkter for bilister i vest enn i øst.
NYSKAPT TRAFIKK LINÅS - ETTERMIDDAGSRUSH
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Figur 13: Nyskapt trafikk som følge av utbygging av boliger på Linås i krysset Vevelstadveien X
Bøhlerveien i ettermiddagsrushet.
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Figur 14: Nyskapt trafikk som følge av utbygging av barnehage på Ramstadfaret i krysset Vevelstadveien
X Bøhlerveien i ettermiddagsrushet.

3.4

Generell trafikkutvikling

Ved beregning av generell trafikkvekst legges det til grunn Statens vegvesens trafikkprognoser
for tidligere Akershus fylke, hentet fra programvaren EFFEKT. Prognosene viser til en forventet
årlig vekst på 2,2 % for lette kjøretøy og 2,5 % for tunge kjøretøy frem til 2030. I 2030 endres
vekstprognosen til henholdsvis 1,7 % og 2,2 %. Det forutsettes en tungtrafikkandel på 8 % og er
i henhold til informasjon hentet fra NVDB. I perioden 2020 til 2030 tilsier dette en trafikkvekst på
22 %.

3.5

Trafikkmengder år 2030

For beregning av trafikkmengdene i år 2030 er det lagt på en generell vekst på den eksisterende
trafikken i Vevelstadveien. Det er antatt at bolig- og barnehagetrafikken ikke vokser i fremtiden. I
figur 15 ser man trafikkmengdene i 2030 etter utbygging.

Figur 15: Beregnet fremtidig trafikk i år 2030 inkludert utbygging på Linås og barnehage på Ramstadfaret i
ettermiddagsrushet
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3.6

ÅDT år 2030

I figur 16 er beregnet ÅDT i år 2030 vist. Da er det lagt til grunn generell trafikkvekst på 22 % i
Vevelstadveien og Langhusveien og 780 ÅDT til/fra Ramstadfaret og Linås.

Figur 16: Beregnet ÅDT år 2030 (kartkilde: kart.finn.no).
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4

Trafikkavvikling

4.1

Metode

Det er gjort kapasitetsberegninger av krysset med programmet SIDRA Intersection 9, som gir
resultater i form av belastningsgrad, forsinkelse og kølengde. Belastningsgraden uttrykker
forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett
all kapasitet utnyttet.

Belastningsgrad =

Trafikkvolum
Kapasitet

Belastningsgraden viser graden av kapasitetsutnyttelse i vegnettet. Belastningsgrader opp til 0,7
gir god avvikling, mellom 0,7 og 0,85 gir køer med noe forsinkelse, og mellom 0,85 og 1,0 er
avviklingen ustabil (labil) med store variasjoner i køer og forsinkelser. Ved belastningsgrader over
1,0 er tilfarten overbelastet med betydelige køer og forsinkelser som resultat. Køene vil da først
bli mindre når trafikkstrømmene avtar.
I denne analysen er det utført kapasitetsberegninger i morgen- og ettermiddagsrush i krysset
Vevelstadveien X Bøhlerveien for dagens situasjon og for trafikksituasjonen i 2030. Ettersom
trafikkmengdene om ettermiddagen var størst, er det kun valgt å bruke disse tallene videre i
notatet. Resultatene er presentert i kapittel 4.2.1 og 4.2.2.
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4.2
4.2.1

Resultater
Belastningsgrad og forsinkelse i krysset Vevelstadveien X Bøhlerveien i
2020

I figur 17 ser man belastningsgradene i krysset i dagens situasjon. Den største belastningsgraden
er 0,27 på den nordlige og østlige armen, noe som gir en svært god trafikkflyt. Den største
gjennomsnittlige ventetiden er 6 s i Bøhlerveien.

Figur 17: Belastningsgrad i krysset i 2020 i dagens situasjon.

4.2.2

Belastningsgrad og forsinkelse i krysset Vevelstadveien X Bøhlerveien i
2030

I figur 18 ser man belastningsgradene i krysset i 2030 etter utbygging. Den største
belastningsgraden er 0,53 på den østlige armen, noe som gir en svært god trafikkflyt. Den største
gjennomsnittlige ventetiden er 12 s på Bøhlerveien.

Figur 18: Belastningsgrad i krysset i 2030 etter utbygging.
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5

Veiutforming og trafikksikkerhet

5.1

Vurdering av trafikksituasjonen

Kapasitetsberegningene viser at trafikken vil ha svært god flyt i både 2020 og 2030 etter utbygging
av Linås og barnehagen på Ramstadfaret, og at den gjennomsnittlige ventetiden vil være rundt
12 sekunder. I T-kryss kan separate venstresvingefelt likevel være gunstige. Behovet for et slikt
svingefelt vurderes både ut ifra trafikkavvikling og trafikksikkerhet.
I figur 19 ser man kriteriene for venstresvingefelt i Statens vegvesens håndbok V121, og de blå
linjene angir trafikkmengdene i krysset Vevelstadveien X Bøhlerveien i år 2020 og 2030. I den
fremtidige situasjonen skyldes den største økningen i hovedretning (A+Cr) generell trafikkvekst i
Vevelstadveien, mens antall venstresvingende kommer som følge av utbygging av boliger og
barnehage. Siden linjene krysser hverandre i den skraverte sonen både i dagens og fremtidig
situasjon, er det anbefalt å bygge et venstresvingefelt. Venstresvingefelt anbefales derfor
uavhengig av utbygging på Linås.

Figur 19: Kriterier for vurdering av eget venstresvingefelt basert på trafikken i dimensjonerende time i
dagens og fremtidig situasjon (kilde: Statens vegvesens håndbok V121 Geometrisk utforming og veg- og
gatekryss).
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5.2

Adkomstløsning

Adkomsten til Linås fra Bøhlerveien utformes som et T-kryss uten venstresvingefelt. Veien inn til
Linås vil karaktriseres som en samlevei ifølge veinorm for Ski kommune. Dette grunnet at det er
over 100 boliger som benytter veien.
Basert på trafikkmengder er dette en tilstrekkelig god løsning.

Figur 20: Foreløpig skisse av adkomstvei til Linås og Ramstadfaret.
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5.3

Forlengelse av gang- og sykkelvei

Det er tidligere regulert en forlengelse av eksisterende gang- og sykkelvei på nordsiden av
Bøhlerveien ved Langhus skole, vist i figur 21. Reguleringen ble gjort i forbindelse med utbygging
av Ramstad terreasse i 1998, men gang- og sykkelveien ble ikke realisert. Som et rekkefølgekrav
til utbyggingen på Linås skal denne strekningen nå opparbeides.

Figur 21: Foreløpig regulert gang- og sykkelvei
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Ved etablering av gang- og sykkelvei langs Langhus skole vil dette gi et sammenhengende tilbud
langs hele den bebygde delen av Bøhlerveien, som videre kobles opp mot eksisterende
omkringliggende nettverk. Et sammenhengende nettverk for myke trafikanter vil være med å bidra
til bedre trafikksikkerhet i området. En oversikt over eksisterende og planlagt gang- og sykkelnett
er vist i figur 22.

Figur 22: Oversikt over eksisterende GS-tilbud rundt Langhus skole og barnehage sammen med planlagt
utbygging langs Langhus skole markert i rødt (kartkilde: kart.finn.no).

5.4

Trafikksikker skolevei

Skolebarn i planområdet vil sogne til Langhus skole (1.-7. klasse), og oppmåling på kart viser at
skoleveien er rundt 200–700 m lang avhengig av hvor de bor i planområdet. Figur 23 viser de tre
mest naturlige skoleveiene fra planområdet på Linås.
Boligene på Linås er i hovedsak lokalisert i midtre og søndre deler av planområdet. Dette
innbærer at skolerute nr. 2 er mest aktuell for beboere på Linås. Grunnet høydeforskjeller og
utgang av internveier lengst sør, er skolerute 1 kun aktuell for boliger lengst sør i planområdet.
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Figur 23: Skoleveier til Langhus skole fra Linås og Ramstadfaret (kartkilde: kart.finn.no). Krysningspunkter
er markert med nummer.

Det aller meste av ruten består av egne gang- og sykkelveier og kan derfor regnes som trygt.
Erfaringsmessig er det krysningspunkter og ikke strekninger som er mest utsatt for ulykker. Derfor
er det sett nærmere på de tre naturlige krysningene av Bøhlerveien.
Krysningspunkt 1 er et opphøyd gangfelt innenfor et område som har fartsgrensesone 30 km/t
som starter ved avkjøring fra Vevelstadveien, se figur 24. I dag er ventearealet for fotgjengere på
sørsiden av gangfeltet utflytende med grus og asfalt, samt er på samme nivå som kjørebanen.
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Gangfeltet er ikke spesielt godt belyst og dagens skilting er ikke i henhold til Statens vegvesens
Håndbok N300 Trafikkskilt.
I dagens situasjon står begge skiltstolpene ved gangfeltet øst for gangfeltet. Begge skiltene viser
til Gangfelt og Fartsgrense (30 km/t), hvor skiltstolpen på sørsiden også er kombinert med Stans
forbud.
I henhold til håndboken skal skilting for gangfelt ikke kombineres med andre skilt (med ett unntak),
og skal plasseres umiddelbart foran gangfeltet sett i kjøreretning.
Ved innkjøring fra Vevelstadveien er det skiltet med Fartsgrensesone (30 km/t). Ved gangfeltet
gjentas fartsgrensen med tosidig skiltig av Fartsgrense (30 km/t) og fortsetter med ensidig skilting
ut den bebygde delen av Bøhlerveien. Dette er i konflikt med sonereguleringen og bør fjernes.
Skiltet suppleres med fysiske fartsdempende tiltak, som er gjennomført i Bøhlerveien.
Fartsgrensesone er i dagens situasjon kombinert med andre skilt, og er ikke i henhold til
håndboken da disse bør stå alene.

Figur 24: Krysningspunkt 1 sett fra sørvest (kilde: maps.google.no).

For å bedre trafikksikkerheten for fotgjengere, foreslås det flere tiltak:
•
•
•
•
•
•

Snevre inn krysset
Flytte gangfelt nærmere krysset
Anlegge opphøyet venteareal på sørsiden av krysset
Intensivbelyse gangfeltet
Korrekt skiltplassering og skiltkombinasjoner
Siktrydding

En illustrasjon av foreslåtte tiltak i krysset er vist i figur 25.
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Figur 25: Illustrasjon av foreslåtte tiltak (flyfoto: kart.finn.no).

Krysningspunkt 2 er et opphøyd gangfelt på sørsiden av skolegården, vist i figur 26. Sikt- og
lysforholdene er bedre ved dette krysingspunktet, og det forutsettes at gangfeltet opparbeides i
henhold til gjeldende håndbøker når gang- og sykkelveien anlegges. På sørsiden av gangfeltet
bør det anlegges et venteareal for fotgjengere.

Figur 26: Krysningspunkt 2 sett fra vest (kilde: maps.google.no).
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Krysningspunkt 3 er blitt anlagt i forbindelse med prosjektet på Ramstadfaret, vist i figur 27.
Skissen viser et opphøyd gangfelt med tilhørende gang- og sykkelvei.

Figur 27: Skisse av krysningspunkt 3 som er et opphøyd gangfelt

Figur 28 viser dagens situasjon i krysset. Det vureres at det ikke er behov for ytterligere tiltak i
krysningspunktet.

Figur 28: Dagens utforming av krysningspunkt 3 (foto: Sweco).
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5.5

Vurdering av gangfelt i Vevelstadveien

I dagens situasjon er det mange barn som krysser Vevelstadveien ved rundkjøringen med
Langhusveien, se figur 29 og Figur 30. Vevelstadveien er skiltet 60 km/t, men som følge av at det
er en naturlig fartsreduksjon inn mot og ut av rundkjøringen, kan det anlegges gangfelt her.
Gangfeltet har også et eget venteareal i midtrabatten. Området er belyst, og det kan ved behov
vurderes å intensivbelyse krysningspunktet.

Figur 29: Gangfelt i Vevelstadveien (flyfoto: kart.finn.no).

Figur 30: Krysingspunkt i Vevelstadveien (kilde: Google street view).
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6

Konklusjon

En boligutbygging på Linås vil innebære en økning i trafikken på veinettet med 570 ÅDT. I tillegg
er det beregnet en forventet ÅDT til/fra Ramstadfaret barnehage på 210 kjt/døgn. Samlet øker
den fremtidige trafikkmengden i Bøhlerveien med 780 kjt/døgn. I T-krysset fv. 1374
Vevelstadveien X Bøhlerveien er det i henhold til veistandardene allerede behov for
venstresvingefelt, og det anbefales derfor å anlegge dette her.
Med tanke på trafikkavvikling viser beregninger i SIDRA at krysset fv. 1374 Vevelstadveien X
Bøhlerveien vil tåle en utbygging på Linås og Ramstadfaret godt. Dette gjelder selv om
prognosene for generell vekst i Akershus skal bli tilfelle.
Det er gjort en vurdering av aktuelle skoleveier mellom planområdet og Langhus skole. Det er
foreslått flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten i gangfeltene over Bøhlerveien. Dette gjelder
blant annet venteareal hvor dette mangler, samt vurdering av intensivbelysning.
Krysstiltakene, sammen med utbygging av gang- og sykkelveinett ved skolen vil bedre
trafikksikkerheten i området. Utbyggingen av gang- og sykkelveinett ved skolen vil også bidra til
at man får et sammenhengende nettverk for myke trafikanter.
Utbygging av gang- og sykkelvei, sammen med kryssutbedring er ventet å oppveie ulempene
med trafikkøkningen i Bøhlerveien, og vil være tiltak som er formålstjenlig for alle parter.
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