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NOTAT  

OPPDRAG Vestfossen gnr 48 bnr 141 trafikkvurdering DOKUMENTKODE 10225841-01-RIT-NOT-001 
EMNE Trafikkvurdering Møllerhaven TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Partum Eiendom OPPDRAGSLEDER Jan Espen Lie Tennvann 

KONTAKTPERSON Tor Einar Lundteigen SAKSBEHANDLER Mari Sunniva Skaug Sem 
KOPI   ANSVARLIG ENHET 10103050 Trafikk 

 

1 Innledning 
I forbindelse med søknad om rammetillatelse for etablering av 14 enheter på gnr. 48 bnr. 141 
Møllerhaven i Vestfossen, ønsker Øvre Eiker kommune å avklare tilstøtende Ødegårdveiens 
kapasitet. 

I utgangspunktet ønsket Øvre Eiker kommune at det skulle gjennomføres en trafikktelling for å 
fastslå dagens trafikkmengde, men på grunn av restriksjoner som følge av den pågående 
pandemien, antas det at en trafikktelling ikke vil være representativ for et normalt trafikkbilde i 
området. Metodikken som er benyttet i forbindelse med avklaring av trafikkmengden i veinettet i 
området er forhåndsakseptert av kommunen. 

Dette trafikknotatet vil gi et estimat på dagens og fremtidig trafikk forbi planområdet. I tillegg vil 
det foreslås tiltak for å forbedre trafikksikkerheten i området. 
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2 Planområdet 
Eiendommen som er aktuell for utbygging av 14 enheter ligger nord for Vestfossen sentrum, som 
vist i figur 1. Ødegårdgata ligger vest for tomten. 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet, markert med oransje. Jernbanelinjen er markert med blått. (Flyfoto: Google Earth) 

 Reiserute 
For biltrafikk, vil hovedadkomsten fra Vestfossen sentrum til eiendommen være via Skarragata, 
Fosengata og Ødegårdgata.  

På befaring (13. april 2021) ble det undersøkt om det var mulig å benytte Hagaveien som adkomst 
til eiendommen, via en undergang som krysser jernbanelinjen. Undergangen i Hagaveien er svært 
smal og lite egnet for biltrafikk, men kan benyttes av personbiler som er smalere enn standard 
størrelse og som skal i retning Hokksund. Undergangen er imidlertid et fint supplement for gående 
og syklende i området. 
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3 Trafikkmengder 

 Dagens trafikk 
Det foreligger ikke trafikktall for Ødegårdgata, Hagaveien eller Fosengata. Derfor vil trafikk forbi 
planområdet baseres på et estimat. 

Det antas at det er ca. 30 boliger som har adkomst via Ødegårdgata forbi planområdet, se figur 2. 

 
Figur 2: Boliger som antas å benytte Ødegårdgata forbi planområdet ligger innenfor gul linje. Rød linje markerer snittet 
hvor trafikkmengder er beregnet for. (Flyfoto: Google Earth) 

Ifølge Statens vegvesens håndbok V713 – Trafikkberegninger (2014), vurderes turproduksjonen for 
bolig til å være 2,5-5 bilturer per døgn per bolig. I områder i Akershus med lav tetthet og 
beliggenhet mer enn 20 kilometer unna Oslo sentrum, forventes det at en bolig hvor det bor tre 
personer genererer 5,1-7,4 bilturer per døgn (PROSAM, 2006). Det kan derfor antas at antall 
bilturer per bolig per døgn i Vestfossen vil ligge et sted mellom estimatene fra Statens vegvesen og 
PROSAM. Dersom det antas at det genereres 5 bilturer per bolig per døgn, betyr det at 
trafikkmengden i Ødegårdgata forbi planområdet i dagens situasjon er omtrent 150 bilturer per 
døgn. Noe av denne trafikken kan også gå i Hagaveien, men vi har her valgt å se bort fra dette i 
denne sammenhengen da veien ikke er bred nok for normal biltrafikk. 

 Nyskapt trafikk 
Det skal søkes om rammetillatelse for etablering av 14 enheter på den aktuelle eiendommen. Ved å 
ta utgangspunkt i samme antagelser som for dagens trafikk, kan det forventes at disse enhetene vil 
generere omtrent 70 bilturer per døgn. 

Dette fører til at det vil være omtrent 220 bilturer til/fra enden av Ødegårdgata per døgn etter 
utbyggingen av de nye boligene. 

Ødegårdgata forbi planområdet vil ikke ha behov for å oppgraderes fra boligvei som følge av 
utbyggingen av 14 enheter på planområdet, da antall boenheter som benytter gata i området 
fortsatt vil være innenfor kravene i kommunens vei- og gatenormal. 
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4 Trafikksikkerhetsvurderinger 
Ødegårdgata er en boligvei, og hverken reguleringsplanen eller utbyggingsplaner i området tilsier at 
det er behov for å oppgradere gata til adkomstvei. Asfaltert bredde i Ødegårdgata er omtrent 5 
meter. Dette er innenfor kravene for boligvei i Øvre Eikers kommune vei- og gatenormal, som tilsier 
4,5 meter asfaltert bredde og 0,25 meter brede skuldre (Øvre Eiker kommune, 2016).  

Dagens situasjon i Ødegårdgata vurderes som akseptabel med tanke på trafikksikkerhet. Det er 
imidlertid en relativt lang rett strekning sør for og forbi planområdet. Denne strekningen kan innby 
til høye hastigheter. I tillegg er det en kurve med begrenset sikt sør i gata.  

Dette kapittelet inneholder forslag til tiltak som vil forbedre situasjonen i Ødegårdgata ytterligere. 

 Frisikt 
Sør for planområdet er det en kurve i en stigning i Ødegårdgata. I sørgående retning begrenses 
sikten av en hekk i innerkurven, se figur 3. Selv om fartsgrensen i Ødegårdgata er 30 km/t, må 
tilstrekkelig sikt opprettholdes. Hekken bør derfor kuttes noe, slik at det blir sikt gjennom hele 
kurven. 

 
Figur 3: Sett i sørgående retning i Ødegårdgata. (Bilde tatt på befaring, 13.04.2021) 

 Myke trafikanters ferdsel 
Gående og syklende som skal fra planområdet til sentrum, vil sannsynligvis benytte seg av 
Stigergata og Dunserudgata om det ikke etableres en egen trasé for myke trafikanter i forbindelse 
med utviklingen av aktuell eiendom. Figur 4 viser antatt gang- og sykkeltrasé mellom planområdet 
og videre mot Vestfossen sentrum basert på dagens situasjon. Stigergata er stengt for biler med en 
port i vest.  

Det stilles ingen krav om å etablere fortau i boligveier i Øvre Eiker kommune (Øvre Eiker kommune, 
2016), og hverken reguleringsplanen eller utbyggingsplaner i området tilsier at det er behov for å 
oppgradere Ødegårdgata til adkomstvei.  

Oppdragsgiver for dette notatet har mottatt opplysninger fra nærområdet som tilsier at det kan 
være høye hastigheter i Ødegårdgata, dette ble imidlertid ikke observert i forbindelse med 
befaringen av området. Opplysningene har medført at det også er sett på fartsbegrensende tiltak 
for å bedre situasjonen for myke trafikanter. 
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Figur 4: Gang- og sykkeltrasé via Stigergata. Planområdet er markert med oransje. (Flyfoto: Google Earth) 

For å sikre en lav hastighet på kjøretøyene i området, som videre legger til rette for sambruk av 
veiareal mellom gående, syklende og kjøre, anbefales det derfor å etablere fartshumper langs 
Ødegårdgata. Erfaring viser at fartshumper er det mest effektive og som regel det minst kostbare 
fysiske fartsdempende tiltaket (Statens vegvesen, 2019). Lavere hastigheter fører til kortere 
stopplengder og mindre risiko for alvorlige ulykker mellom kjøretøy og myke trafikanter. Ved 
fartsgrense 30 km/t, er anbefalt avstand mellom humpene ca. 75 meter (Statens vegvesen, 2019). 
Statens vegvesen anbefaler hovedsakelig modifisert sirkelhump, som gir samme fartsreduksjon som 
en vanlig sirkelhump, men mindre ubehag for både bilister og syklister. Vanlig sirkelhump er 
imidlertid godt egnet på boligveier med fartsgrense 30 km/t. 

I forbindelse med utviklingen av området kan det også etableres en snarvei for myke trafikanter 
ned mot Dunserudgata. En unngår da unødvendig gangtrafikk langs Ødegårdgata. Dette krever 
imidlertid inngrep i privat eiendom, og krever sånn sett et samarbeid med de som blir berørte av 
dette og som ikke nødvendigvis vil ha direkte nytte av snarveien. Det anbefales å se på en slik 
løsning i den videre utviklingen av området.   

 Øvrige momenter   
Ut fra skadene i dekket på Ødegårdgata, ser det ut til at bæreevnen er begrenset. Dette vil 
sannsynligvis ikke til å føre til problemer knyttet til trafikksikkerhet. Ytterligere oppsprekkinger og 
eventuelle hull kan imidlertid øke risikoen for fallulykker blant gående og syklende. 

En annen utfordring i Ødegårdgata knyttes til snørydding. Tilgjengelig areal til snølager er 
begrenset, noe som vil medføre at snøen må kjøres bort ved ekstraordinære snøfall. Ved utbygging 
av angitt område bør det sikres at bredden på snøarealet forbi utbyggingsområdet er i henhold til 
veinormens føringer.   
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5 Oppsummering 
Estimatene for dagens situasjon viser at det er omtrent 150 bilturer per døgn forbi planområdet i 
Ødegårdgata. Dette er trafikk til og fra ca. 30 boliger. Dersom det etableres 14 enheter på den 
aktuelle eiendommen, vil det kunne føre til en økning på omtrent 70 bilturer per døgn. Totalt kan 
det dermed forventes omtrent 220 bilturer i et snitt rett sør for utbyggingsområdet etter 
utbyggingen. Det kan forventes at en liten del av denne trafikken i stedet for å bruke 
Ødegårdsveien vil benytte Hagaveien selv om en smal undergang ved jernbanelinja gjør den uegnet 
for personbiler med standard bilbredde. 

Ødegårdgata forbi planområdet vil ikke ha behov for å oppgraderes fra boligvei som følge av 
utbyggingen av 14 enheter på planområdet, da antall boenheter som benytter gata i området 
fortsatt vil være innenfor kravene i kommunens vei- og gatenormal. 

Dagens situasjon i Ødegårdgata er i utgangspunktet akseptabel, med unntak av begrenset sikt i 
kurven sør for planområdet. Her anbefales det å beskjære hekken for å oppnå tilstrekkelig sikt. 

For å forbedre situasjonen i Ødegårdgata ytterligere med tanke på myke trafikanters sikkerhet, er 
noen tiltak foreslått. For å sikre at kjøretøy holder en lav hastighet i Ødegårdgata, anbefales 
fartshumper på strekningen. Statens vegvesen anbefaler hovedsakelig modifisert sirkelhump, men 
vanlig sirkelhump er også godt egnet for boligveier med lav fartsgrense. 

I tillegg kan det vurderes å etablere en snarvei for myke trafikanter fra planområdet mot 
Dunserudgata. Det ser ut til at dette uansett vil være en naturlig gangtrasé for beboere i den sørlige 
delen av planområdet som skal til Dunserudgata og/eller Vestfossen sentrum. Dette krever 
imidlertid et samarbeid med berørte beboere på andre eiendommer. 

Det påpekes også at det er viktig å sette av tilstrekkelig plass til snølagring, slik at kommunen 
slipper å kjøre vekk snø ved ekstraordinære snøfall. 

Dagens Ødegårdgate er i utgangspunktet bra nok, men de nevnte tiltakene vil gi en enda bedre 
situasjon i fremtiden, spesielt for gående og syklende. Med de nevnte tiltakene vil den fremtidige 
situasjonen i Ødegårdgata forbedres ytterlig med tanke på trafikksikkerhet. 
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