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1. INNLEDNING 

I forbindelse med planforslag for gnr 40 bnr 115 m.fl., Vesthellingen i Slemmestad er det utarbeidet en 
trafikkanalyse. Planområdet ligger ved Odalsveien i Røyken kommune.  
 
Hensikten med trafikkanalysen er å kartlegge dagens trafikkbilde til planområdet og vurdere i hvilken 
grad tiltak i henhold til planforslaget påvirker trafikksituasjonen i området.  
 
Analysen tar først for seg dagens trafikksituasjon i og nær planområdet samt dagens veistandard. 
Deretter beskrives fremtidig trafikk etter realisering av planforslaget samt veistandarden det legges til 
rette for i planen.  

2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON 

Planområdet grenser til Slemmestad sentrum, et av flere nærsentre i Røyken kommune.   

 
Figur 1. Planområdet omtrentlig markert med rød sirkel. 
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En kommer seg til planområdet nordfra via fylkesvei 165 og fylkesvei 6 eller sørfra på fylkesvei 6. I 
rundkjøringen på fylkesvei 6 tar en av østover mot Odalsveien. Denne veien er også tilkomst til Meny 
Slemmestad og Rortunet kjøpesenter og som i dag inneholder rundt 40 butikker. Det eksisterende 
senteret skal innen kort tid rives og bygges opp igjen i en langt større skala.  
 
Odalsveien er kommunal vei med veireferanse KV1184. Planområdet befinner seg langs en stikkvei fra 
Odalsveien med samme veinavn. Siden veiene har likt navn benyttes det Odalsveien H og Odalsveien S 
for å skille veiene i denne rapporten. Odalsveien S betjener i dag 29 boliger som består av en blanding 
av eneboliger og konsentrert bebyggelse.  
 

2.1 Trafikkmengde 
Fylkesvei 165 Slemmestadveien har fartsgrense 50 km/t og ÅDT 9500. Fylkesvei 6 Sundbyveien har 
fartsgrense 60 km/t og ÅDT 6800. Kommunal vei Odalsveien har en ÅDT på 3700 ut fra rundkjøringen 
men størsteparten av denne trafikken, ÅDT 2700 tar av mot butikkområdet i første avkjørsel mot nord. 
Videre østover har Odalsveien en ÅDT på 700. Begge veiene er skiltet med 30 km/t sone.   
 
Trafikkdataene over er hentet fra «Slemmestad områderegulering- trafikkutredning» utarbeidet av 
Asplan Viak i 2016 og Statens Vegvesen veidatatjeneste vegkart.no.   
 
Det er gjort beregningen for å komme frem til dagens ÅDT for Odalsveien S. Hvis en regner med at 
hver boenhet har en gjennomsnittlig turproduksjon på 4,0 turer per døgn vil dages ÅDT være 116.  
 
29 boliger x 4 bilturer =116 ÅDT 
 
SVV håndbok 146 oppgir gjennomsnittlig forventet turproduksjon pr døgn til 3,5 bilturer pr døgn pr 
bolig, med variasjonsbredde 2,5 -5,0. Forhold som bidrar til høyere bilturproduksjon enn 
gjennomsnittet er eneboliger, småhus, mange barnefamilier og beliggenhet i og ved mindre byer og 
tettsteder. Med bakgrunn i dette er det antatt at gjennomsnittlig turproduksjon vil ligge noe høyere 
enn gjennomsnittet.    
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Figur 2. Fartsgrensene i området (Vegkart.no) 

 
Figur 3. Dagens ÅDT i området 
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2.2 Veistandard 
Odalsveien H kan frem til avkjøring Odalsveien S klassifiseres som veitype S; Samlevei ÅDT < 5000 i 
Røyken kommune sin vei og gatenorm fra 2011. Veien har i dag en bredde som varierer fra 5,2-5,6 
meter frem mot avkjørselen, og det er en 3 meter bred gang og sykkelvei på nordsiden av veien som er 
adskilt fra kjøreveien med en 4 meter bred grøft. Videre østover bytter veien funksjon til adkomstvei 
(A) med direkte adkomst fra vei til eneboliger  
 

 
Figur 4. Odalsveien H flyfoto. Gang- og sykkelvei på nordsiden av Odalsveien. (google maps) 
 
Odalsveien S kan klassifiseres som veiklasse B2 i Røyken kommune sin veinormal, omtrent tilsvarende 
«Øvrig boliggate» fra kapittel B6 i Statens vegvesens håndbok N100. Veien er blindvei med en lengde 
på omtrent 240m. Den har en asfaltert bredde som varierer fra 3,8-4,5 meter.   

 
Figur 5. Veistandarden til dagens Odalsveien S. (Statens vegvesen Hb N100,2019) 
 
Veien har ikke fortau eller annen egen løsning for gående og syklende og det er ikke tilrettelagt 
overgang i form av gangfelt for fotgjengere når de skal krysse Odalsveien H for å komme seg over til 
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gang – og sykkelveisystemet på nordsiden av veien. Det er heller ikke eget tilbud for fotgjengere på 
sørsiden av veien for gående som skal vestover mot bussholdeplass og gangveisystem langs fylkesvei 6.  
 

 
Figur 6. Odalsveien S sett fra avkjørselen. Planområdet er på venstre side i bildet. 
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2.3 Kollektivtilbud 
Det er ca. 200m fra planområdet til nærmeste busstopp, Odalsveien som ligger langs fv 6. Rortunet og 
Slemmestad bussholdeplass ligger innenfor få minutters gange.  
 

 
Figur 7. Oversikt over bussholdeplasser i nærheten av planområdet (Bing maps)  
 

2.4 Skoleveier  
Det er 1,0 km fra planområdet til Slemmestad ungdomsskole, det er gang -og sykkelvei hele 
strekningen og to krysningspunkter. Et over Odalsveien H og et over Slemmestadveien. 
Krysningspunktet over Slemmestadveien har overgangsfelt mens krysningspunktet over Odalsveien er 
udefinert og kan finne sted over et større område langs veien.  
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Nærmeste barneskole, Slemmestad barneskole ligger 750m fra planområdet. En kan gå til skolen 
enten via gang- og sykkelveien langs Slemmestadveien eller gå østover på Odalsveien før en går 
nordover på Kirkealleen og over gangbro til skolen. Denne ruten er kortere enn traseen langs 
Slemmestadveien, men er uten gang -og sykkelvei frem til den tar av nord mot Kirkealleen. 
I begge reiserutene må Odalsveien H krysses til og fra planområdet.  
 

 
Figur 8. Reisevei til skoler (Alliance arkitektstudio AS) 
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3. FREMTIDIG TRAFIKKSITUASJON 

3.1 Trafikkmengde 
I planforslaget for Vesthellingen legges det til rette for 28 nye boenheter, 6 kjedehus og 22 leiligheter.  
 
Beregning av turproduksjon utføres som tidligere vist med bakgrunn i erfaringstall fra arealbruk (her 
bolig) samt antallet nye enheter. Det er kun boliger som utgjør turproduksjon i planområdet.  

 
Figur 9. Modell for valg av erfaringstall (SVV) 
 
Som ved beregning av dagens ÅDT for Odalsveien S benyttes 4 bilturer pr bolig pr døgn for beregning 
av ny ÅDT etter utbygging. Tre boliger skal rives i forbindelse med planforslaget. Dette reduserer 
dagens ÅDT til 104. Ny ÅDT for Odalsveien S fremkommer av regnestykket under.    
 
28 nye boliger x 4 bilturer =112 + 104 dagens ÅDT ≈ 216 ÅDT 
 
Det er viktig å presisere at dette bare er at anslag og at tallet kan være noe høyt i forhold til reell 
fremtidig ÅDT. Dette med tanke på økende bensinpriser, avgifter på bil og normer for parkering som 
legger opp til at en skal benytte bilen i mindre grad i fremtiden.  
 
Den største trafikkmengden på veien vil være frem til og med siste avkjørsel til planområdet som er en 
kan se på plankartet på neste side.  
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Figur 10. Utklipp fra foreløpig plankart som viser hvor innkjøringen til planområdet er tenkt. (Alliance 
arkitektstudio AS) 
 
Håndbok 146 estimerer kl. 15.30 – 16.30 som tidsintervallet der største time for bolig inntreffer, også 
kalt dimensjonerende time. Veier utenom byområder har en dimensjonerende time på mellom 12% og 
20% av døgntrafikken (ÅDT). For beregning av dimensjonerende time for Odalsveien S er det benyttet 
12% av ÅDT. Dimensjonerende time:  
 
216 ÅDT x 0.12 = 25,9 ≈ 26 kj/t 
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3.2 Veistandard 
Odalsveien H har en høy ÅDT frem til avkjørselen til Rortunet, videre østover mot avkjøring til 
planområdet er trafikkmengden vesentlig mindre. Maksimal fremtidig trafikk etter realisering av 
planforslaget er regnet ut til å være 700 + 112 = 812 ÅDT.  
 
Det er den 17.12.2015 vedtatt en reguleringsplan for Rortunet der det er en kan se at det er regulert 
inn en ny arm på dagens rundkjøring som direkte tilkomst til kjøpesenteret. Dette vil føre til at armen 
til Odalsveien vil få en betraktelig redusert trafikkmengde.  

 
Figur 11. Utklipp fra Røyken kommune sin karttjeneste som viser vedtatte reguleringsplaner.  
 
Ettersom Odalsveien H har en veibredde mellom 5 og 6 meter frem til avkjørselen til Odalsveien S, 
samt separat gang og sykkelvei må det med dette sies at veien er dimensjonert for en fremtidig 
utbygging iht. planforslaget.  
 
Ved realisering av planforslaget vil Odalsveien S betjene 54 boliger. Ifølge vei og gatenorm for Røyken 
kommune benyttes veiklasse adkomstvei (A) for ved etablering av nytt veianlegg til boligområder med 
50 eller flere boliger. Veiklassen har et tverrprofil med en total bredde på 5,75 meter inkludert skuldre. 
Odalsveien S består av et rettstrekk frem til avkjørselen til planområdet. Et bredt og oversiktlig 
veistrekk vil erfaringsmessig genererer større fartsnivå i boligområder. I nyeste utgave av Statens 
vegvesens håndbok N100 står det beskrevet at «boligveiene utformes slik at lavt fartsnivå sikres».  
Med utgangspunkt i dette, samt at Odalsveien S er en eksisterende vei som skal oppgraderes – ikke 
bygges på nytt samt for å unngå større beslag av areal fra tilgrensende eiendommer anbefales det at 
den opprustes til veiklasse B2 (boligvei 2) i Røyken kommune sin vei og gatenorm. Veiklassen benyttes 
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for veier som betjener 30-50 boliger. Veien vil da ha en total bredde inkludert skuldre på 4,75 meter 
som vist i figuren på neste side. Når man anlegger fortau langs veien reduseres skulder mot fortau til 
0,25m som en kan se av figur 13.  
 
 
 

 
Figur 12.  Anbefalt ny veistandard for Odalsveien S. (Røyken kommune vei og gatenorm).  
 
Odalseien S har ikke fortau langs veien og det anbefales at det reguleres inn nytt fortau til 
boligområdet for å sikre en sikker gangtilkomst til boligområdet. Dette er også et krav i Røyken 
kommune sin vei og gatenorm for veier som betjener mer enn 30 boliger. Fortauet bør bygges som vist 
i figuren under. Det anbefales at fortauet plasseres på vestsiden av veien. Dette fordi denne siden av 
veien har flest avkjørsler og en hindrer dermed flere krysningspunkter. Ved å plassere fortauet på 
vestsiden vil det kun være nødvendig med et krysningspunkt der fortauet slutter for fotgjengere som 
bor i den planlagte nye bebyggelsen.  
 

 
Figur 13. Normalprofil av fortau (Røyken kommune vei og gatenorm)  
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3.3 Internveier   
Det må sikres kjørbar tilkomst for brannbil og andre utrykningskjøretøyer til alle boliger i planområdet, 
det må også settes av tilstrekkelig areal til oppstillingsplass for brannbil. Krav til veibredde for 
brannbiltilkomst er 3,5m og maksimal stigning kan ikke være over 12,5% (Røyken kommune, 
«Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper»).  
 
Planforslaget viser to interne kjøreveier, en i forkant av byggefeltene BKS1 og BKS2, f_SKV3 og f_SKV4 
som gir tilkomst for til P-kjeller og renovasjonsområdet. Begge veien er foreslått med veiklasse B1, 
felles boligvei i Røykens veinorm og med bredde på minimum 3,5m tilfredsstiller de krav til 
brannbiladkomst.  
 
Kjøreveiene vil fungere som sambruksveier for kjøretøy og myke trafikanter, der lav hastighet på 
kjøretøy og et oversiktlig veiområde vil bidra til sikker ferdsel for de myke trafikantene. Felles vei 
f_SKV3 vil ha svært lav trafikkmengde ettersom veien kun gir adkomst til 6 kjedehus med to P-plasser 
per bolig, og det anses derfor som lite sannsynlig at det vil oppstå konflikter mellom 
trafikantgruppene. Felles vei f_SKV4 vil ha større trafikkmengde og noen flere mulige konfliktpunkter 
ettersom renovasjonsbil også har oppstilling på denne veien og det er tilkomst til P-kjeller for 
byggetrinn BBB. Her bør gående kunne henvises til et eget gangveitilbud. Planforslaget legger opp til 
gangtilkomst gjennom felles grøntområde f_BKL1 og f_BKL2 til f_SKV3 som løser denne 
problemstillingen (figur 14).  
 
Planforslaget viser avsatt areal til oppstillingsplass for brannbil i starten av den kjørbare gangveien 
f_SGG. Gangveien har tilfredsstillende kurvatur og bredde som sikrer tilkomst for utrykningskjøretøy til 
snuplassen i bakkant av leilighetsbyggene i felt BBB.  
 

 
Figur 14. Gangvei fra illustrasjonsplan (Alliance arkitektstudio AS) 



 
 

 

16 
 

 

Prosjektnummer: 101231 
Kundenummer: 11485 

3.4 Renovasjon  
Det må tilrettelegges for trygg renovasjonshenting og snuplass for renovasjonsbil. Forslagsstiller har 
lagt til rette for henteplass og snuplass for renovasjonsbil på veiområdet markert under (f_SKV4). 
Avkjørselen til planområdet og snuplass er dimensjonert for kjøretøytype L (lastebil). Det er også 
dokumentert av veikonsulent at personbiler fritt kan passere oppstilt renovasjonsbil.  
 

 
Figur 15. Renovasjonshenteplass fra planforslaget. (Alliance arkitektstudio AS) 

3.5 Kryssvurdering 
Avkjørsler med ÅDT større enn 50 skal utformes som en enkel sirkelkurve på radius R=9. Disse 
avkjørslene bør bygges med samme krav til vertikal linjeførings som kryss ifølge Statens Vegvesen 
Håndbok N100 (2019). Ettersom eksisterende adkomstvei bør oppgraderes anbefales det at krysset 
mellom Odalsveien H og Odalsveien S utformes etter kravet i håndboken. 

3.6 Løsning for gående og syklende 
Som tidligere nevnt er det i dag ikke etablert overgangsfelt for fotgjengere som skal krysse Odalsveien 
H til gang- og sykkelvei på nordsiden av veien. Statens vegvesens håndbok N100 stiller krav til gangfelt 
ved fartsgrense 40 eller 50 km/t dersom: 
 

- Antallet fotgjengere er større enn 20 og antallet kjøretøy er større enn 200 i dimensjonerende 
time.  

- Antallet fotgjengere er større enn 10 og antallet kjøretøy er større enn 800 i dimensjonerende 
time.  

 
Antallet gående er en ukjent faktor og ikke tatt stilling til i denne rapporten, men ettersom Odalsveien 
H har en maksimal ÅDT på 812 vil en ikke oppnå en dimensjonerende time på 200 (12% av 200). Det er 
derfor ikke nødvendig å etablere gangfelt for fotgjengere som kommer fra planområdet og skal krysse 
Odalsveien H. En bør likevel vurdere å anlegge en tilrettelagt kryssing som henviser myke trafikanter til 
å krysse Odalsveien H et bestemt sted. Spesielt siden det er sannsynlig at etter planforslaget er 
realisert vil være flere barn og unge i boligområdet som må krysse veien når de skal gå til skolen. Dette 
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bør gjøres som nedsenket kantstein til kansteinhøyde = 2 cm for å tilfredsstille krav til universell 
utforming. Planforslaget viser tilrettelagt overgang og påkobling til eksisterende gangvei o_SGS.  

4. KONKLUSJON 

Planlagt tiltak vil føre til en økning i forhold til dagens trafikk på inntil 112 ÅDT. Adkomstveien vil 
dermed få en total ÅDT på inntil 216 kjøretøy. Dagens vei er ikke dimensjonert for en slik 
trafikkmengde frem til planområdet og bør oppgraderes til veiklasse B2 med fortau i Røyken 
kommunes vei og gatenorm. Planforslaget vil også føre til økt andel gående og syklende i Odalsveien S, 
og det bør derfor anlegges fortau langs veien frem til planområdet, samt tilrettelegges overgang over 
Odalsveien H.  
 

5. KILDER 

Områderegulering for Slemmestad sentrum – Vedlegg: Trafikkutredning. Asplan Viak 2016. 

Vei og gatenorm, Røyken kommune 2011 

Statens vegvesens håndbok 713 Trafikkberegninger, Statens Vegvesen 1989/2014 

Statens vegvesens håndbok N100, Statens Vegvesen 2019 

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper, Røyken kommune 2014 

 
Nettsider:  
Norsk veidatabase (Statens vegvesen)  
www.vegvesen.no/vegkart/ 
 
 
 
Tabell 1.1: Generell prosjektinformasjon. 

Oppdragsgiver Team Bygg Prosjekt AS 

Prosjektnavn Vesthellingen - trafikkanalyse 

Adresse Odalsveien  

Gårds- og bruksnummer Gnr 40 bnr 115, 137 og 172 m.fl 

Beskrivelse Endring av reguleringsplan 
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