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1 INNLEDNING 

Stener Sørensen AS er engasjert av Arkitekturverket AS for å utarbeide en trafikkvurdering i forbindelse med 
detaljregulering for Ingulstad Sør, boligfelt i Våler kommune. De trafikale konsekvensene av etablering av 140 
nye boenheter med tilhørende veier beskrives i dette notatet.  
 
Kontaktpersonen for Arkitekturverket AS er Øyvind Løken. Detaljreguleringsplan for området utarbeides av 
Arkitekturverket AS.  
 
Sylvia Havnen, Stener Sørensen AS har utført arbeidet med denne rapporten. 
 

  

Figur 1 – Planområdets lokalisering i  



    
 

Side 4 av 8 
 

2 EKSISTERENDE SITUASJON 

Det planlegges etablert et nytt boligfelt med både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse på Gnr 105 
og Bnr 65, og 67 i Svinndal. I forbindelse med utbygging skal det etableres nye veier internt på feltet med en 
avkjørsel fra Fjellveien og oppgradering av en strekning av Fjellveien. Dagens eiendommer er skogsområde og 
ubebodd. Det ligger i kommuneplanen med formål Boligbebyggelse, LNF, og Friområdeii. Planområdet ligger 
også delvis inne i godkjent reguleringsplaner, Svinndal Østiii, fra 2008 og Ingulstad II, fra 1994iv. 
 
Fjellveien er en kommunal blindvei og ligger veldig sentralt på Svinndal like ved skolen, barnehagen, kirken, og 
fotballbanen. Nærmeste dagligvare butikk ligger 420m fra planområdet. Det er etablert fortau/ gang- og 
sykkelvei gjennom Svinndal sentrum langs fylkesvei Svinndalveien (Fv 115) til krysset med Lunderveien mot 
vest, og fram til kirkegården mot øst. Fortauet langs Svinndalveien har en total lengde på ca 1,3km. I Fjellveien 
er det etablert fortau fra T-krysset med Svinndalveien 30m mot sør, som ikke føres videre. Fjellveien er 
asfaltert til og med kryssene med Tyritoppen og deretter har veien grusdekke. 
 

 
Figur 2 – Eksisterende planområde 
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3 PLANFORSLAG 

Planforslaget for eiendommene Gbr. 105/65 og 105/67 omfatter etablering av småhusbebyggelse og 
sannsynligvis private veier til de nye boligene. Det blir en avklaring med kommunen om veiene eller deler av 
veien blir kommunale eller ikke. Det planlegges inntil 140 boenheter, ca. 550m nyetablert adkomstvei med 
tilhørende fortau, og ca 645m med øvrige veier uten fortau. Planen inkluderer også utbedring av Fjellveien fra 
slutten av eksisterende fortauet fram til et nytt T-kryss med en nyetablert adkomstvei gjennom feltet. All 
parkering, inkludert sykkelparkering og gjesteparkering vil foregå på egne tomter innenfor feltet. 
 

 
Figur 3 – Foreløpig Plankartv 
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4 TURPRODUKSJON 

4.1 TRAFIKK TIL OG FRA PLANOMRÅDET 

Trafikk i Fjellveien kommer hovedsakelig 
fra boligene langs og i de sideveien fra 
Fjellveien. Det er i tillegg et 
rusbehandlingssenter i Tyritoppen som 
genererer en del trafikk fra de ansatte og 
pasientbesøkende. Fjellveien har 
fartsgrense 30 km/t og varierende 
kjøreveibredde mellom 4,5m mot krysset 
med Svinndalveien og 3,5m der det er 
planlagt adkomstvei. Svinndalveien er 
fylkesvei (Fv 115) og er hoved korridoren 
for all trafikk til og fra Svinndal. 
Svinndalveien har 6m kjøreveibredde i 
Svinndal, fartsgrensen ved T- krysset 
med Fjellveien er 30 km/t og 50 km/t 
ellers gjennom Svinndal sentrum, og ÅDT 
er 1416, målt i 2021vi. Separasjon 
mellom bil og gangtrafikk i Svinndal 
utenfor hovedveien er noe begrenset da 
det ikke er etablert fortau langs veiene 
utenom Svinndalveien og Fjellveien. 
Fortauet/gang- og sykkelvei har en total 
lengde på 1,3 km gjennom det området 
som er tettere bebygd langs 
Svinndalveien.  
 

 
Figur 4 – Trafikkretninger 

4.2 TRAFIKKDATA 

Beregning av turproduksjonen tar utgangspunktet i Turproduksjonstabellen fra Statens vegvesen, og antall 
boliger langs veien. For vurdering av trafikkmengde er det benyttet tall for maksimum turproduksjon. 
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Tabell 1 – Turgenerering, Statens Vegvesen håndbok V713vii 

 
Det er ikke foretatt trafikktelling i Fjellveien, men det beregnes dagens ÅDT ut ifra antall boenheter langs veien 
og antall boenheter langs Tyritoppen, Hjulstadåsen, og Myhreveien, siden disse veiene kun har adkomst til 
Svinndalveien via Fjellveien. Det er ca. 60 boenheter i Fjellveien og dens sideveier. I tillegg er det antatt 24 
boenheter i rusbehandlingssenteret, Origosenteret i Tyritoppen. 
 
Basert på boligfeltets lokalisering, ca 30 km nord for Fredrikstad sentrum, er det estimert en 
bilturproduksjonsfaktor på 5 bilturer per dag per boenhet. Tabell 2 viser trafikkberegning både for dagens og 
for fremtidens ÅDT ut ifra den turproduksjonen. 

  
  

    

STED Antall Turproduksjon Turproduksjon ÅDT 

  boenheter bilturer-Bolig Bilturer pr. bolig 
 

  
 

(variasjonsområde) (maksimum)   

          

FJELLVEIEN 84 2,5 - 5 5 420 

     

INGULSTAD SØR        140 2,5 - 5 5 700 

     

TOTAL 224 2,5 - 5 5 1120 

          

Tabell 2 – Trafikkberegning 

Fjellveien er i dag underdimensjonert for å håndtere økningen i trafikk fra 420 ÅDT til 1120 ÅDT. En lokal 
kommunal vei som Fjellveien skal kunne håndtere inntil 300 ÅDT med kjørebredde på 3,5m. Med inntil 1500 
ÅDT skal veien ha minimum 4m kjørebredde. Den anbefalte veibredden er for 1500 ÅDT er 6m.  
Veibredde fra bakkant av krysset med Svinndalveien anbefales utvidet og 2,5m bredt fortau etablert fra samme 
stedet.  
 
Svinndalveien er klassifisert som en primær fylkesvei, og kan med den bredden den har, håndtere inntil 4000 
ÅDT uten nødvendig oppgradering.  
Total ÅDT i Svinndalveien blir 2114 etter utbygging av de nye boligene i planområdet, og vil derfor ikke ha 
behov for oppgradering. 
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5 TRAFIKALE KONSEKVENSER 

Siden dagens kjøreveibredde i Fjellveien på 3,5m ikke er tilstrekkelig for en stor økning i daglig trafikk som 
utbyggingen av Ingulstad Sør vil medføre, er det planlagt bredere vei fra den eksisterende fortausavslutningen 
fram til T-kryss med adkomstveien til planområdet. Da vil Fjellveien ha samme standard videre fra krysset med 
Svinndalveien til det nye T-krysset. Den planlagte bredden på kjøreveien er 5,0m med videreført fortau på 
2,5m. Den nye adkomstveien inn i feltet planlegges også med bredde 5,0m og 2,5m fortau. Dette er for å ha 
trafikksikker og forutsigbar kjørevei fram til Svinndalveien. 
 
Det eksisterende fortauet forlenges langs Fjellveien i en lengde på 180m og føres også videre innover i 
Ingulstad Sør langs adkomstveien. Da blir det tilrettelagt for trygg framkommelighet mellom Ingulstad Sør 
boligfelt og Svinndal sentrum for myke trafikanter. Den lokale trafikksikkerheten blir opprettholdt og delvis 
forbedret for skolebarn fra både det nye boligfeltet og noen av de eksisterende husene i området. I tillegg blir 
det forbedret tilbud for andre gående og syklende i området med gjennomgående fortau fra Ingulstad Sør fram 
til skolen, barnehagen, kirken, dagligvarebutikk, og fotballbanen.  
 

6 KILDER 

 
i https://kart.finn.no  
ii Kommuneplan Våler 2011-2023, PlanID 013701 
iii https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3018/gl_planarkiv.aspx?planid=39  
iv https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3018/gl_planarkiv.aspx?planid=17  
v Plankart - Ingulstad Sør, Arkitekturverket AS 
vi https://vegkart.atlas.vegvesen.no, Vegkart, Statens Vegvesen  
vii Trafikkberegninger, Statens Vegvesens håndbok V713, 2014 
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