TRAFIKKANALYSE
Detaljregulering etter PBL §12-3 for boligområde i Tømmeråsen Gbnr 46/51 med flere, Indre Østfold kommune
Plan-ID: 30142020003
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1. INNLEDNING
1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på Tømmeråsen og
etablere en gang- og sykkelvei parallelt med Tømmeråsveien, fra Askimveien i sør til
Korsegårdveien i nord. Gang- og sykkelveien skal kobles på det planlagte boligområdet og
etablere en sikker trase til skole og Askim sentrum.
1.2 PLANOMRÅDET
Planområdet utgjør ca 44,6 daa og omfatter eiendom gbnr 46/51 (Tømmeråsen), samt deler
av eiendommene 46/1, 46/2, 48/1, 48/3, 48/33, 100/5 og 100/18 (gang- og sykkelvei).
Det planlegges omtrent 60-70 nye boenheter på Tømmeråsen. Ny gang- og sykkelvei
etablerer gode forbindelser både til Korsegård skole i nord (omtrent 800 meter mot nord) og
til hovedsykkelveinett, som leder til Askim sentrum (omtrent 2 kilometer mot vest).
2. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
2.1 AREALBRUK
Boligfeltet på Tømmerås er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplan for Askim.
Det planlegges for omtrent 60-70 nye boenheter på Tømmeråsen. Det planlegges en gangog sykkelvei parallelt med Tømmeråsveien som knytter boligfeltet til Korsegård skole og
hovednett for sykkel i Askim. Planlagt gang- og sykkelveg legges hovedsakelig på dyrket mark
vest for Tømmeråsveien.
2.2 VEGNETT
Adkomst til boligfeltet blir fra Tømmeråsveien (Fylkesvei 1266). Tømmeråsveien har en
oppgitt ÅDT på 1910 med 10% lange kjøretøy og fartsgrense på 80km/t forbi boligfeltet.
Tømmeråsveien leder til Korsegård skole og Korsegårdveien (Fylkesvei 1270 – ÅDT 3085, 5%
lange kjøretøy – fartsgrense 50km/t) i nord, og til Askimveien (Fylkesvei 128 – ÅDT 5133, 7%
lange kjøretøy – fartsgrense 70km/t) i sør.
Internt i boligfeltet legges det opp til 2 samleveier som kobles sammen nær felles
parkeringsplass tett på avkjøring til Tømmeråsveien.
2.3 KOMMUNAL VEGSTANDARD
Indre Østfold kommune benytter Statens Vegvesens håndbøker som
dimensjoneringsgrunnlag for veier i kommunen.
2.4 KOMMUNEPLAN/BYGGEGRENSER
Langs Tømmeråsveien er det i dag en 15 meter byggeforbudssone målt fra senter vei.

2.5 KOLLEKTIVTRAFIKK
Det er i dag relativt dårlig kollektivdekning i området. Askim rutebilstasjon og
jernbanestasjon ligger omtrent 2,5 kilometer vest for planområdet. Det går buss i Askimveien
omtrent 700 meter sør for planområdet.

2.6 GANG- OG SYKKELTRAFIKK
Tømmeråsveien har i dag lite gang- og sykkeltrafikk. Denne består i dag for det meste av
mosjonister.

Figur 2.6 Hovednett for sykkeltrafikk i Askim

2.7 PARKERING
Det er i dag ingen parkering innenfor planområdet.

3. TRAFIKK
Ifølge Nasjonal vegdatabank var trafikkmengden i 2018;
Tømmeråsveien (Fylkesvei 1266): 1910, med 10% andel lange kjøretøy
Askimveien (Fylkesvei 128): 5133, med 7% lange kjøretøy
Korsegårdveien (Fylkesvei 1270): 3085, med 5% lange kjøretøy
3.1 TRAFIKKULYKKER
Det har kun vært mindre alvorlige ulykker langs Tømmeråsveien. Det har imidlertid vært flere
alvorlige ulykker i krysset Askimveien-Tømmeråsveien og en alvorlig ulykke i krysset
Korsegårdveien-Tømmeråsveien.

FIGUR 3.1 Trafikkulykker (grønt viser mindre alvorlige ulykker, gult alvorlige ulykker, rødt ulykker med dødelig
utfall)

3.2 STØY
Delene av planområdet avsatt til byggeområde for bolig er i dag relativt lite støyutsatt. Det er
støy fra Tømmeråsveien, men denne lar seg enkelt skjerme. Økt trafikk som følge av
utbyggingen vil medføre noe økt støy langs Tømmeråsveien.

FIGUR 3.2.1 Støysonekart (80km/t uten støyskjerming)

FIGUR 3.2.2 Støysonekart (80km/t med støyskjerming)

4. FREMTIDIG SITUASJON – PLANFORSLAGET
Planforslaget vil i noen grad påvirke trafikken i Tømmeråsveien og tilstøtende vegnett. Det
legges opp til en ny avkjørsel rett sør for Tømmeråsen som knytter boligfeltet til
Tømmeråsveien.

FIGUR 4 Illustrasjonsplan som viser boligfeltet på Tømmeråsen og avkjøring til Tømmeråsveien i sørøst

Den nye gang- og sykkelveien vil bedre forholdene for myke trafikanter i området betraktelig.
Den etablerer en ny sikker trase mellom Askimveien og Korsegårdveien, og vil fungere som
skolevei for alle skolebarn innenfor planområdet. Det planlagte boligfeltet ligger i
gangavstand til Korsegård skole og det antas at skolebarn i all hovedsak vil benytte ny gangog sykkelveg til skolen. Man må imidlertid anta at foreldre med skolebarn som benytter
Korsegårdveien til Askim sentrum vil øke trafikken rundt skolen marginalt.
Det antas at brorparten av all trafikk generert av boligfeltet vil benytte Tømmeråsveien
sørover mot Askimveien og evt videre til E18 ved Sekkelsten. Dette gjelder pendlere til Oslo,
kjørende til Askim og andre steder i kommunen. Gang- og sykkelvei til Askim sentrum
(inkludert jernbanestasjon) vil bidra til å redusere bilbruken, men det er rimelig å anta at
boligfeltet vil generere trafikk også hit.

5. TURPRODUKSJON
Generelt er det usikkerhet knyttet til beregning av trafikk ved hjelp av
turproduksjonsfaktorer. Dette kan skyldes blant annet lokale forhold som områdets
plassering, kollektivdekning, andel myke trafikanter etc. Resultatet vil også kunne påvirkes av
endringer i trafikal situasjon som redusert fartsgrense i Tømmeråsveien etc.
5.1 PARKERINGSNORM
Det legges opp til maksimumsantall parkeringsplasser i det nye boligfeltet. Dette er statlige
føringer som er ment å redusere trafikk. Planområdets beliggenhet tilsier imidlertid at man
må påregne en viss grad av bilbruk og parkeringsdekningen er satt til maksimalt 2 biler per
boenhet.
5.2 TURPRODUKSJON BOLIGFELT
Det planlegges et sted mellom 60 og 70 nye boenheter innenfor planområdet. Planområdets
sentrumsnære beliggenhet med gode gang- og sykkelforbindelser tilsier at man kan benytte
en relativt lav turproduksjonsfaktor. Vi antar at hver bolig vil generere omtrent 5
bilpasseringer daglig, hvorav 2 mot nord og 3 mot sør. Dette gir en økt ÅDT i Tømmeråsveien
på omtrent 300-350 biltuer/døgn. Vi anslår at av disse vil 120-140 reise nordover mot
Korsegård og resten mot Askimveien i sør.
5.3 TURPRODUKSJON NY GANG- OG SYKKELVEG
Den planlagte gang- og sykkelveien gir betraktelig bedring for myke trafikanter i området. Per
i dag er Tømmeråsveien hovedsakelig brukt av mosjonister, men vil etter opparbeidelsen av
gang- og sykkelvei også være skoleveien til alle boligene i planområdet og omkringliggende
eksisterende boliger. Gang- og sykkelveien knytter også alle beboere i planområdet til Askim
sentrum. Traseen for ny gang- og sykkelvei krysses av noen avkjørsler. Det antas at boligfeltet
vil generere 2 turer per beboer innenfor planområdet. Erfaringsmessig vil slike boligfelt
tiltrekke seg en stor andel av barnefamilier. Antar vi at hver boenhet består av 4 mennesker
gir dette en turproduksjon på omtrent 240-280.
5.4 KAPASITETSBEREGNINGER
Det antas at en trafikkøkning på omtrent 300-350 bilturer per døgn ved full utbygging vil
kunne medføre mindre kapasitetsproblemer på vegnettet. Tømmeråsveien bør utformes
som «Øvrige Hovedveger» med en ÅDT på under 4000 biler. I henhold til Statens Vegvesens
håndbok N100 tilsier dette en total vegbredde på 7,5 meter. Dette er mer eller mindre
dagens standard og trafikkøkningen burde være relativt uproblematisk. Den økte trafikken vil
imidlertid kunne skape utfordringer i kryssene Korsegårdveien-Tømmeråsveien og
Askimveien-Tømmeråsveien. Dette omhandles i eget kapittel.
5.5 KORSEGÅRDVEIEN-TØMMERÅSVEIEN
Det antas at boligfeltet vil generere noe trafikk nordover mot Korsegårdveien (120-140
bilpasseringer). Krysset er noe uoversiktlig for trafikanter fra Tømmeråsveien ettersom
siktlinjer ikke er tilfredsstillende mot øst inn i Korsegårdveien. Det bør vurderes nedsatt
hastighet i krysset. Økningen forventes kunne skape noe kødannelse sørover i
Tømmeråsveien ved rushtid/skolestart. Eventuell kødannelse sørover i Tømmeråsveien anses
som uproblematisk.

FIGUR 5.5 Kryss Korsegårdveien (øst-vest) – Tømmeråsveien (nord-sør)

5.6 ASKIMVEIEN-TØMMERÅSEVEIEN
Det antas at brorparten av trafikk generert fra boligfeltet vil kjøre sørover mot Askimveien
(180-210 bilpasseringer). Det er registrert flere ulykker i krysset. Det er i dag vikeplikt fra
Tømmeråsveien og relativt høy trafikk i Askimveien. I rushtid antas den økte trafikken å
kunne medføre noe kødannelse nordover langs Tømmeråsveien. Eventuell kødannelse
nordover i Tømmeråsveien anses som uproblematisk.
Utfordringen i krysset Tømmeråsveien-Askimveien er trolig utformingen av krysset. Det er
svært kort avstand mellom rundkjøring i Askimveien og T-kryss Tømmeråsveien. Av
trafikksikkerhetsårsaker bør det vurderes å koble Tømmeråsveien på rundkjøring eller å
trekke T-krysset lenger vest.

FIGUR 5.6 Kryss Askimveien (øst-vest) – Tømmeråsveien (nord)

5.7 AVKJØRING FRA BOLIGFELT TIL TØMMERÅSEVEIEN
Avkjørsel fra det planlagte boligfeltet er lagt rett sør for Tømmeråsen. Avkjørselen er trukket
mot sør slik at den blir liggende like før veien begynner å stige opp til Tømmeråsen.
Avkjørselen er lagt tilnærmet vinkelrett på Tømmeråsveien og siktlinjer er godt ivaretatt i
løsningen.
Tømmeråsveien har i dag fartsgrense 80km/t, men vi mener denne bør reduseres til 50km/t
over hele Tømmeråsen. Dette vil gi en sikrere avkjørsel og vil bedre trafikksituasjonen
Tømmerås gård betydelig.

FIGUR 5.7 Avkjøring fra planlagt boligfelt til Tømmeråsveien

5.8 TRAFIKKSIKKERHET
Planlagt gang- og sykkelvei langs Tømmeråsveien vil være en vesentlig forbedring for myke
trafikanter i Tømmeråsveien. Den etablerer en trafikksikker trase mellom Askimveien og
Korsegårdveien, og vil være en trygg skoleveg for skolebarn i området.
Den økte trafikken i Tømmeråsveien vil trolig ikke endre trafikkbildet vesentlig, men det bør
vurderes redusert hastighet (30/40km/t) i krysset Korsegårdveien-Tømmeråsveien og
eventuelle sikringstiltak i krysset Askimveien-Korsegårdveien som omlegging av kryss, påbudt
kjøreretning eller annet. Det bør også reduseres hastighet i Tømmeråsveien over selve
Tømmeråsen (gårdstunet) og forbi avkjøringen til det planlagte boligfeltet.
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OPPSUMMERING
Planlagt gang- og sykkelvei parallelt med Tømmeråsveien vil være et meget godt
trafikksikkerhetstiltak, samtidig som det etablerer god og trygg tilkobling til hovednett for
syklende i Askim.
Det planlagte boligfeltet vil medføre økt trafikk i Tømmeråsveien, men trolig ikke i seg selv
bidra til større negative virkninger. Trafikken vil imidlertid kunne føre til noe kødannelse i
kryss Korsegårdveien og Askimveien. Det bør legges opp til redusert hastighet i
Tømmeråsveien, fra noe sør for avkjøringen til boligfeltet i sør til Korsegårdkrysset i nord.

