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SAMMENDRAG 

I forbindelse med detaljreguleringen av Folkestadveien i Våler kommune skal det utarbeides et trafikknotat for å 
vurdere trafikkavviklingen i krysset Folkestadveien x Kirkeveien. Planområdet ligger nord i Våler kommune og består i 
dag av to boliger med adkomstvei fra Folkestadveien. I fremtidig situasjon er det planlagt å etablere 105 boenheter i 
ulike størrelser og tilnærmet 3200 m2 næringsareal.  

Krysset Folkestadveien x Kirkeveien ligger sørøst for planområdet og er et vikepliktsregulert T-kryss der Folkestadveien 
har vikeplikt. Det ble utført en trafikktelling 15.12.21 og makstimen viste seg å være mellom kl. 15:30 og kl. 16:30. I 
dagens situasjon er årsdøgntrafikken (ÅDT) beregnet til å være 2 100 kjøretøy per døgn på Folkestadveien. Fremtidig 
situasjon inkluderer trafikkmengder fra utbyggingen av det aktuelle planområdet, Folkestadbakken og Folkestad III, i 
tillegg til en framskriving av den øvrige trafikken i området fram til år 2042. ÅDT langs Folkestadveien er beregnet å 
dobles frem til år 2042 og er beregnet til å være på 4 200 kj.t./døgn.  

Det er tre holdeplasser innen en avstand på 500 m fra planområdet og det er et godt veinett for gående og syklende i 
dette området. Det har ikke vært noen politiregistrerte trafikkulykker i nærheten av krysset de siste 10 årene (2012-
2021).  

Kapasitetsberegningene for det aktuelle krysset viser at det ikke er store kapasitetsproblemer hverken i dagens eller 
fremtidig situasjon.  
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1 Dagens situasjon

Områdebeskrivelse
I forbindelse med detaljreguleringen av Folkestadveien i Våler skal det utarbeides et trafik knotat for
å vurdere trafikkavviklingen i krysset Folkestadveien x Kirkeveien. Planområdet ligger nord i Våler
kommune, ca. 15 km fra Moss .

Figur 1 : Illustrasjon av beliggenheten til planområdet i Våler kommune (Kommunekart, u.d.) .

I dagens situasjon er tomten lite bebygd, med kun to boliger i sørvest . Planområdet ligger i et
boligområde like nord for krysset Kirkeveien x Folkestadveien. I k ommuneplanens arealandel
kommer det fram at arealet ligger innenfor et område som er forbeholdt bebyggelse og anlegg
(Kommunekart, u.d.) .

Det aktuelle krysset er et vikepliktsregulert T - kryss der Folkestadveien har vikeplikt. Det er etablert
fotgjengerfelt i Folkestadve ien nord i krysset. Hele b oligområdet som Folkestadveien leder til har
fartsgrensesone 30 km/t . Kirkeveien har fartsgrense 60 km/t forbi planområdet.

Figur 2 : Planområdet ligger like ved krysset Kirkeveien x Folkestadveien (Kommunekart, u.d.)
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Kollektivtrafikk og trafikkulykker
I nærheten av planområdet er det tre bussholdeplasser. Plasseringen av disse er vist i figur 3 .
Avstanden til bussholdeplassene er målt fra adkomstveien til plan området. Kirkebygda skole ligger
nærmest planområdet i en avstand på 180 m. Holdeplassen betjenes av buss rute 2 55, 2 57 og 260,
som kun har avganger ved skolestart og - slutt. Folkestadfeltet og Folkestad snuplass ligger
henholdsvis 350 m og 400 m fra planområdet . Folkestadfeltet betjenes av buss rute 641 med 7
avganger mellom kl. 05:00 og kl. 17:00. Holdeplassen betjenes også av s k olebussen e . Folkestad
snuplass betjenes av buss rute 253, 255, 620 og 641. Totalt har disse bussene 23 avganger fra
Folkestad snuplass i perioden mellom kl. 05:00 og kl. 21:00.

Figur 3 vise r eksisterende gang - og sykkelve inettet i nærheten av området. Det er etablert en
gjennomgående gang - og sykkelvei langs Kirkeveien som krysser Folkestadveien og kobles til en
gang - og sykkelvei langs Folkestadveien.

Figur 3 : Bussholdeplasser og forhold for myke trafikanter i nærheten av pl anområdet (Østfold kollektivtrafikk, u.d.)

Det har ikke vært noen politiregistrerte trafikkulykker i nærheten av krysset de siste 10 årene
(2012 - 2021).

Trafikkmengder i d agens situasjon
Det er utført en trafikktelling for å få oversikt over trafikkmengdene og kjøremønsteret i det
aktuelle krysset. Fra tellepunktet KOBBØL ØST , vest for planområdet, kom det fram at makstimen
var i ettermiddagsrushet. Plasseringen av tellepunktet er vist i figur 2 .

T rafikktellingen ble utført på onsdag 15.12.2021, i ettermiddagsrush (kl. 15.00 – 17.00).
Trafikktellingen vi ser at største timetrafikk i krysset var i e ttermiddagsrushet mellom kl. 15.30 og kl.
16.30. Resultatene for makstimen er vist i figur 4 og er brukt som grunnlag for å beregne
årsdøgntrafikken (ÅDT) som vises i figur 2 .
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Figur 4 : Resultat for makstimen (15:30 - 16:30) fra trafikktellingen 15.12.2021

Resultater
Kapasitetsberegninger er gjort i programmet SIDRA 9, med trafikkgrunnlag fra tellinger utført
15.12.2021. I beregninge ne blir det sett på gjennomsnittlig forsinkelse, belastningsgrad og
maksimal kølengde.

Forsinkelsen [s] skyldes forsinkelse av både stopping og de n geometrisk e utforming en av krysset.

Kølengde er maksimale forventede lengde [m] med kjøretøy som i en bestemt periode er
stillestående foran krysset. I dette tilfellet i makstimen, som er mellom 15:30 og 16:30. Beregnet
kølengde vil være kortere enn denne i 95 % av tiden, og lengre i 5 % av tiden.

Belastningsgrad uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og tilgjengelig kapasitet. All teoretisk
kapasitet er utnyttet ved belastningsgrad 1,0. Forklaring på de ulike belastningsgradene i SI DRA
kommer fram i tabell 1 .

Tabell 1 : Definisjon av belastningsgrad i SIDRA.

Belastningsgrad Beskrivelse

0,0 - 0,6 Lav belastning, ingen fare for kapasitetsproblemer

0,6 - 0,7 Stabil belastning uten merkbare køer

0,7 - 0,8 Fare for kortvarige kødannelser som løser seg opp i rolige perioder

0,8 - 0,9 Noe ustabil avvikling med tidvis kødannelse

0,9 - 1 Ustabil avvikling med større kødannelser

1 All teoretisk kapasitet er brukt opp
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Tabell 2: Resultat fra kapasitetsberegning av dagens situasjon i ettermiddagsrushet (15:30-16:30) 

 Gjennomsnittlig forsinkelse 
[sekunder] 

Maksimal kølengde 
[meter] 

Belastningsgrad 
D
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Resultatene viser at det er god kapasitet i makstimen i dagens situasjon. Det er god flyt og ingen 

fare for kapasitetsproblemer i veinettet. Maksimal forventet kølengde er på 8 m. SIDRA beregner at 

lette kjøretøy i kø tilsvarer 7 m og tunge kjøretøy tilsvarer 13 m. Største beregnede forsinkelse er 

på ca. 7 sekunder og skyldes i hovedsak de geometriske utformingene, altså at kjøretøyene må 

bremse ned for å svinge. Det er først når belastningsgraden overskrider 0,7 at det oppstår merkbar 

kødannelse og belastningsgraden er derfor lav i alle de tre retningene.  

Under trafikktellingen ble det på et tidspunkt observert noen biler i kø fra Kirkeveien i vest, men for 

det meste var det ingen kø i krysset. Dette stemmer godt overens med resultatene. Det aktuelle 

krysset ser ikke ut til å ha kapasitetsproblemer i dagens situasjon.   
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2 Fremtidig situasjon

Trafikkmengder
Beregningene av fram tidig situasjon inkluderer trafikkmengder som kommer etter utbygging en av
det aktuelle planområdet, Folkestadbakken og Folkestad III, i tillegg til en framskriving av den øvrig e
trafikk en i området fram til år 2042.

Figur 5 : Oversiktsbilde fra mulighetsstudiet

I planområdet er det planlagt 105 boenheter i ulike størrelser og tilnærmet 3200 m2næringsareal.
Det er tatt utgangspunkt i at alle som kjø r er til og fra planområdet vil benytte Folkestadveien som
adkom s tvei.

Det er 45 leiligheter på over 100 m2, for disse beregnes det 4.5 turer per døgn. Det beregnes 4.0
turer per døgn for de 37 leili ghetene med areal i intervallet 70 - 100 m2 og 3.5 turer per døgn for de
23 boenhetene som har et areal på under 70 m2.

Det er benyttet ulike turgenererings tall for de ulike arealformålene i nærings virksomheten .
Utregning av turproduksjonen for disse vises i tabell 3 . Totalt beregnes det å generere 1130 bil turer
per døgn til/fra Folkestadveien , ved utbygging av pla nområdet .
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Tabell 3 : Turproduksjon for næringen

Størrelse Antall turer i døgnet per 100 m2 Turer per døgn

Cafe 106,48 8 8,5

Helse 203,97 12 24,5

Lege 303,15 12 36,5

Trenings 509,32 30 153

Utleie (2) 641,97 10 64

Vinmonopol 408,73 30 122,5

Apotek 203,96 12 24,5

Butikk 604,07 40 241,5

Fyziot. 112 12 13,5

Kontor 89,72 8 7

Total 3183,37 695,5

Folkestadbakken og Folkestad III er begge utbyggingsområder nord for planområdet med boliger
som også forventes å benytte Folkestadveien som adkomstvei. Dette vil gi økt turproduksjon , og vil
ha en innvirkning på kapasiteten i krysset Folkestadveien x Kirk eveien.

Utbyggingen i Folkestadbakken skal bestå av 12 kjedede eneboliger, 12 rekkehus, 8
firemannsboliger og 30 leiligheter. I tillegg skal det etableres 45 eneboliger og 35 leiligheter, der 4
av boligene allerede er ferdigstilt i Folkestad III. Det er b eregnet turproduksjon på 4 turer per døgn
for leiligheter, 4,5 turer per døgn for rekkehus/firemannsboliger og 5 turer per døgn for eneboliger.
Dette tilsvarer en nyskapt trafikk på 575 bilturer per døgn til og fra Folkestadveien , ved utbygging
av Folk estadbakken og Folkestad III .

Generell trafikkvekst frem til år 2042
Trafikkmengdene fra 15.12.2021 er framskrevet 20 år fram i tid, til år 2042 , etter en sammenstilling
fra SINTEF ( Storbysamarbeidet , januar 2019 ) og TØI sine rapporter 1554/2017 og 1555/2017 .
Trafikkmengdene er framskrevet etter tall for tidligere Østfold fylke med årlig trafikkvekst på
mellom 0,7 % og 2,3 %, avhengig av året det g jelder for og om det er for tunge eller lette kjøretøy .
Beregningene viser for den generelle trafikkveksten i området at antallet lette kjøretøy vil øke med
21 % og antallet tunge kjøretøy vil øke med 55 % , sammenlignet med dagens trafikkmengder .

Av den n yskapte trafikken til og fra utbyggingsområdene er det naturlig å forvente at en stor andel
av trafikken er lette kjøretøy ettersom at det er mye boliger i området . Andelen tunge kjøretøy av
den nyskapte trafikken langs Folkestadveien vil likevel være noe større enn i dagens situasjon
ettersom at det også planlegges næring i området . Det antas en tungandel på 3 % til og fra
planområdet i fremtidig situasjon.

Ved å se på den generelle trafikkveksten i området, i tillegg til trafikkveksten som vil komme som
følge av utbyggingene langs Folkestadveien blir trafikkmengdene i makstimen som illustrert i figur
6 .
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Figur 6 : Beregnet trafikk i makstimen i fram tidig situasjon (år 2042).

Dette tilsvarer en ÅDT på 5000 kj.t./døgn langs Kirkeveien vest for krysset, 3300 kj.t./døgn øst for
krysset og 4200 kj.t./døgn på Folkestadveien.

Resultater, år 2042
For fram tidig situasjon er det også gjort kapasitetsberegninger i SI DRA 9, der det blir sett på
gjennomsnittlig forsinkelse, belastningsgrad og maksimal kølengde.

Resultatene for fremtidig situasjon vises i
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tabell 4. Til sammenligning vises resultatene for kapasitetsberegningene av dagens situasjon i tabell 
2 på side 5. 
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Tabell 4: Resultat fra kapasitetsberegning av framtidig situasjon 

 Gjennomsnittlig forsinkelse 
[sekunder] 

Maksimal kølengde 
[meter] 

Belastningsgrad 
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Resultatene fra kapasitetsberegningen viser at det heller ikke i fremtidig situasjon forventes store 
kapasitetsproblemer i krysset.  

Beregnet forsinkelse for venstresvingende trafikk fra Kirkeveien har økt fra ca. 7 sekunder i dagens 
situasjon til 12 sekunder i fremtidig situasjon, som fortsatt er relativt kort forsinkelse. Maksimal 
kølengde har økt fra 8 m til 45 m, som tilsvarer en økning fra henholdsvis ett lett kjøretøy til i 
overkant av 6 lette kjøretøy i kø. Belastningsgraden har økt relativt mye, men er fortsatt under 0,6. 
Det er først når belastningsgraden overskrider 0,7 at det oppstår merkbar kødannelse og det 
forventes derfor også lite kapasitetsproblemer i fremtidig situasjon.  
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3 Konklusjon 
Som følge av generell trafikkvekst i tillegg til utbygging av det aktuelle planområdet, 
Folkestadbakken og Folkestad III vil ÅDT langs Folkestadveien dobles fra dagens situasjon på 2 100 
kj.t./døgn til fremtidig situasjon på 4 200 kj.t./døgn. Trafikkmengdene på Kirkeveien vil også øke i 
begge retninger.  

 

Figur 7: Årsdøgntrafikken i krysset Folkestadveien x Kirkeveien i både dagens situasjon og fremtidig situasjon 

Det er kort vei fra planområdet til bussholdeplassene i området. I tillegg er det etablert gang og 
sykkelveinett for myke trafikanter i området. Det har ikke vært noen politiregistrerte trafikkulykker 
i krysset de siste 10 årene (2012-2021).  

Selv om trafikkmengdene i det aktuelle krysset er beregnet å øke relativt mye viser 
kapasitetsberegningene at det ikke er kapasitetsproblemer hverken i dagens eller fremtidig 
situasjon. Det forventes mer kø, men det er fortsatt god trafikkavvikling i krysset.  

 


