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1 Innledning 

I forbindelse med detaljreguleringsplan for Helgelandsmoen boligområde plan-
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legges det oppført inntil 150 nye boliger i den nordlige del av næringsområdet. I 
den forbindelse ønsker Statens Vegvesen at de trafikkmessige virkningene av 
planen dokumenteres nærmere.  

 

Figur 1 Flyfoto som viser Helgelandsmoen i retning nord, med Storelva i bakgrun-
nen. Planområdet er markert med stiplet hvitt. (Kilde: Hole kommune 
2012). 

Planarbeidet medfører at eksisterende virksomheter ved Helgelandsmoen Næ-
ringspark får en ny adkomst lenger sør langs Fv 158. Den nye adkomsten skal 
tas i bruk samtidig med ferdigstilling av boligområdet. Nordre adkomst stenges 
for gjennomkjøring mot Næringsparken for motorisert kjøretøy. Adkomsten skal 
kun benyttes for boliger, nye og eksisterende og barnehage (eksisterende).  

2 Dagens situasjon 

2.1 Trafikktellinger 

Ifølge NVDB 123 er trafikkmengden for Fv158 Norderhovsveien forbi planområ-
det ÅDT 2900, med andel lange kjøretøy 3%. Fartsgrensen forbi planområdet er 
40km/t.  

Følgende trafikkdata er tilgjengelig: Det finnes trafikktellinger på to forskjellige 
veger: 

› Fylkesveg 158 – Norderhovsveien (2016) 

› Avkjøringen fra leirområdet til fylkesvegen (2006 og 2008) 
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2.2 Fylkesveg 158 – Norderhovsveien 

I uke 44-45 i 2016 ble det utført en trafikktelling på Norderhovsveien like syd 
for Bjerkelyveien. Tellingen er vedlagt i bilag A. Av tellingen kunne det konklu-
deres følgende: 

› Max døgntrafikk (hverdag): 3.440 kjøretøy. 

› Dimensjonerende time (morgen): 274 kjøretøy (154 mot nord, 120 mot 
syd) 

› Dimensjonerende time (ettermiddag): 365 kjøretøy (241 mot nord, 124 
mot syd) 

 

 

Figur 2 Grafisk fremstilling av trafikken tirsdag 08-11-2016 (representativ hver-
dag) 

 

Avkjøring fra leirområdet til fylkesveg 158 

Det ble utført trafikktellinger i år 2006 og 2008 av avkjøringen Portveien fra næ-
ringsområdet til fylkesvegen. Av de tellingene kunne konkluderes følgende: 

 2006 2008 (uke 9) 

ÅDT 460 530 

Døgntrafikk (virkedag) 550 625 

Makstime, ettermiddag (virkedag) 50 75 

Makstime da skolebarn er på vegen (8-9 / 14-15) 30 / 50 50 / 55 

Tabell 1  Trafikktellinger på avkjøring fra leirområdet til fylkesveg 158  

I begge tellinger var trafikken jevn over hele dagen, med hovedtyngden mellom 
kl. 08-20. 

Fra 2006 til 2008 er det leid ut en del mer arealer. De er ikke telt, men en antar 
ca. 3000 m2. Dersom en vurderer trafikk opp mot arealer i bruk så er forholds-
tallet det samme. 
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Trafikken i 2008 var ca. 100 kjt/døgn lavere enn da militærleiren var i full drift. 
Mht. makstimebelastningen var den betydelig lavere, dvs 75 mot 200 da leiren 
var i drift. 

2.3 Trafikkproduksjon 

2.3.1 Lokaler i bruk i 2006 
I 2006 ble det gjort en opptelling av lokalene i bruk innenfor leiren. Det må an-
tas at denne bruk mht funksjoner og bransjer i stor grad vil være representativt 
for fremtidig bruk. Dette vil også gjenspeile seg i trafikkproduksjonen. 

Tabell over ca. kvm bruksareal, fordelt på type virksomhet: 

Kontor m.m. Handel Fjernlager Industri Sum 

5.670 m2 0 6.200 m2 6.290 m2 18.160 m² 

 

Fjernlager er arealer som genererer svært lite trafikk. Dette forholdet er inklu-
dert i trafikkanslagene for hele planen som vist nedenfor. 

Siden 2006 er mer arealer leid ut, men de er ikke nøyaktig telt. 

Trafikkproduksjon ihht arealer som er i bruk 

Dersom en legger normtallene i Statens vegvesens Håndbok V713 «Trafikkbe-
regninger» til grunn for å regne ut trafikkgenerering, ville arealene som var i 
bruk i 2006 generere trafikk målt i ÅDT ihht høyeste, midlere og laveste tall bli: 

 Gen.tall pr 
100m2 

Høyt Midlere Lavt 

Kontor 6-12 680 450 340 

Industri 2-6 380 220 130 

Sum ÅDT  1060 670 470 

 

En kan altså av telt trafikk (ÅDT=460 i 2006) se at de lokale genereringsfakto-
rene ligger ved de laveste anslagene Håndbok V713. Forklaringen på dette må 
være, at virksomhetene på Helgelandsmoen ikke er basert på publikumsrettet 
virksomhet, pga avstand til gjennomfartsveger (E16) og sentra i regionen. Det 
vurderes, at dette kan endre seg noe hvis ny E16 etableres med en fullt kryss 
ved Helgelandsmoen.  

For industri/lager bør en legge seg på absolutt laveste tall i HB V713 for fremti-
dige forhold. 
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Trafikk til/fra industri/lager og kontor overføres til ny midtre adkomst. Kapasitet 
i det nye krysset er ikke vurdert i denne analysen.  

Helgelandsmoen barnehage 

I en trafikkutredning fra 20081 er barnehagens trafikkgenerering beregnet til en 
ÅDT på 90 bilturer og makstimetrafikk på 15 bilturer. 

Trafikken fra barnehage er beregnet ut fra konkrete besøkstall og ikke basert på 
generelle genereringsfaktorer og utnyttelsesgrader. Barnehagen er forutsatt å 
ha tre avdelinger. 

2.3.2 Næringsparken i dag (2017) 
Næringsparken er blitt større og tatt med i bruk de siste årene. Følgende arealer 
er tatt i bruk: 

Formål Areal 
(m²) 

Turproduksjons-
faktor  

per 100 m2 

Midlere Tur-
produksjon 

Kontor m.m. 1 418 6-12 8 113 

Handel 300 15-105 45 135 

Fjernlager 7 533 2-6 3,5 264 

Industri 11 790 2-6 3,5 413 

Hotell 1 418 2,5-4,5  
per hotellrom 
antatt 40 rom 

2,5 
(tur per 

rom) 

36 

Kultur/Badeland 4 856 6-12 

stor usikkerhet i 
turprod.tall. 

8 388 

Institusjon /  
Behandling 

5 121 5-10 

usikkerhet i 
turprod.tall. 

7,5 

(erfarings-
tall  

sykehus) 

358 

SUM ÅDT 
Næringspark 

32 436   1600 

Figur Dagens turproduksjon til Helgelandsmoen Næringspark er beregnet til ca. 
ÅDT 1600. 

2.4 Ulykker 2007-2016 

Ulykker registrert i Straks databasen for 10-årsårperioden 2007-2016 er vist 
nedenfor. Det er ikke registrert noen ulykker på Fv158 ved planområdet. Det er 
ikke registret ulykker på skolevegen mellom planområdet til Røyse skole.  

                                                
1 Trafikkutredning til reguleringsplanen, Helgelandsmoen Næringspark AS, 2008 
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Figur 3 Registrerte ulykker 2007-2016. Kilde NVDB123 

Det er i hovedsak ulykker på eksisterende E16 som er registrert i databasen sis-
te 10 årsperiode.  

3 Fremtidig situasjon 

3.1 Trafikk i ihht ny plan 

For å kunne vurdere trafikken til og fra planområdet i en fremtidig situasjon er 
det trafikale grunnlag analysert. 

Den nye planen legger opp til, at det kan etableres 150 nye boliger innenfor pla-
nområdet. 

Det etableres en ny adkomster til Helgelandsmoen, så det i fremtiden vil være 
en nordre (eksisterende adkomst) og en midtre adkomstveg. Vegen til den nord-
re adkomst (Portveien) blir stengt for gjennomgangs trafikktrafikk og vil kun bli 
benyttet av ca. 180 boliger og eksisterende Helgelandsmoen barnehage. 

Trafikk til øvrig, eksisterende kontor, industri/fjernlager etc. i Helgelandsmoen 
må benytte primært den midtre adkomst, se evt. figur 4. 
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Figur 4 Gjeldende reguleringsplan, med ny plangrense skissert (stiplet blå). (Kilde: 
Hole kommunes kartdatabase). 

 

3.1.1 Turproduksjon 

Helgelandsmoen barnehage 

Som beskrevet nederst i avsnitt 2.3 er det i 2008 vurdert, at barnehagen gene-
rerer ÅDT på 90 bilturer og makstimetrafikk på 15 bilturer. 

Boliger 

Det forutsettes at det bor ca. 2,5 personer per bolig, og hver person genererer 
en ÅDT på 2 bilturer. De 180 boliger estimeres således at generere en ÅDT på 
900 bilturer. 

Makstimen antas at utgjøre 12% av ÅDT, hvilket tilsvarer 108 bilturer. 

Samlet turproduksjon 

Den samlede turproduksjon til/fra Helgelandsmoen via nordlig adkomst estime-
res etter etablering av boliger til ÅDT på 990 bilturer og makstimetrafikk på 123 
bilturer. 

Til sammenligning ble turproduksjonen i 2008 estimert til ÅDT på 530 bilturer og 
makstimetrafikk på 75 bilturer. Eksisterende turproduksjon til Helgelandsmoen 
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Næringspark er beregnet ÅDT ca. 1600. I tillegg vil trafikk til eksisterende 30 
boliger og barnehage komme i tillegg.  

Ved endring av adkomstkryss med separering av boliger og næringsvirksomhe-
ter vil det bli mindre trafikkbelastning i krysset Fv158 x Portveien.  

3.1.2 Trafikkvekst 
Det er tatt utgangspunkt i de generelle vekstprognosene for Buskerud (hentet 
fra EFFEKT versjon 6.6). Disse viser følgende årlige generelle vekstfaktor (%-vis 
vekst) for ulike kategorier trafikk. 

Disse vekstfaktorene er gjennomsnittverdier for trafikkvekst i Buskerud fylke 
som helhet. Vekstfaktorene tar ikke hensyn til en eventuell ekstraordinær vekst i 
et område. 

Tabell 2 Årlige vekstfaktorer (%) for Buskerud for ulike kategorier trafikk (kilde 
EFFEKT versjon 6.6) 

 

Det antas at boligene er ferdig utbygd i 2020. Trafikkveksten er beregnet til år 
2030, 10 år etter åpningsår (antatt 2020). 

På fylkesveg 158 er forutsatt en andel tunge (lange > 5,6 m) på ca. 3%. Det er 
forutsatt at gangfelt på tvers av fylkesvegen er etablert, og antall fotgjenger 
over gangfeltet er estimert til 50 fotgjengere (inkludert gående syklister). 
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Figur 5 Dimensjonerende timestrafikk i krysset (morgenrush 2030) 

 

 

Figur 6  Dimensjonerende timestrafikk i krysset (ettermiddagsrush 2030) 

 

3.2 Samlet vurdering av trafikk 

Oppsetning av trafikalt grunnlag for den fremtidige situasjon er beheftet med 
noe usikkerhet. De vesentligste usikkerhetene vurderes å være følgende: 

› Dimensjonerende timestrafikk er basert på den høyeste makstime trafikk-
registrert i en telling fra uke 44/45 i uke 16. Det vurderes at denne telling 
er representativ, men det er en risiko at tellingen ikke representerer en reel 
makstime i rush. 

› Fremskrivning av trafikk: Hvis det f.eks. skjer en stor vekst i Helgelands-
moen vil trafikken på fylkesvegen økes med mer enn estimert i det trafikale 
grunnlag. 

Uansett med disse usikkerheter er det tydelig, at er en stor merkapasitet i krys-
set i en fremtidig situasjon, hvor der fra Portveien kun er trafikk fra 180 boliger 
og barnehage. 

3.3 Geometri i krysset 

Krysset Portveien/fylkesvegen er et vanlig vikepliktsregulert T-kryss med refu-
ge/dråpe i sekundærveien (Portveien). 

Eksisterende reguleringsplan sikrer ny busstopp for nordgående busser akkurat 
ved krysset, og for sørgående busser rett sør for krysset. Sørgående bussholde-
plass er opparbeidet. Den nordgående er ikke opparbeidet (det vurderes at da-
gens passasjerer bruker den lenger nord). 
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Ihht reguleringsplan vil det også opparbeides gangkrysning av fylkesvegen. 

 

Figur 7 Fremtidig utforming av fylkesvegen ihht reg. plan 

 

Figur 8 viser dagens situasjon i krysset med inntegnede regulerte løsninger. 
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Figur 8 Kryss Fylkesvegen/Portveien, eksisterende adkomst til Helgelandsmoen 

 

Det vurderes at kryssgeometri vist i eksisterende reguleringsplan ikke behøver å 
endres i en fremtidig situasjon hvor der bygges 150 nye boliger. I forhold til da-
gens situasjon vil trafikken i rush økes. Til gjengjeld vil andelen av tung trafikk 
til/fra Portveien bli redusert til nesten ingenting. 

Det kan vurderes å forbedre oppmerkingen i krysset, da denne er temmelig 
nedslitt. 

I dagens situasjon er tilfarten mot Helgelandsmoen breddeutvidet for å tilfreds-
stille sporingskurve for tyngre kjøretøy, og det antas at dette kan gi noe høyere 
hastighet for personbiltrafikk når man svinger til høyre mot Helgelandsmoen. 
Det bør også vurderes å innsnevre tilfarten, og gjøre svingen noe skarpere, slik 
at hastigheten reduseres. 

3.4 Kapasitetsberegninger SIDRA resultater 

Beregningsprogrammet SIDRA er benyttet for å vurdere kapasitet med utbyg-
ging med 150 nye boliger.  
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I morgenrush er der et servicenivå (LOS) på A for alle kjøreretninger. Både 
gjennomsnittlig forsinkelse og kølengde er meget små, jf. Error! Reference 

source not found.. 

 

Figur 9 Resultat av kapasitetsberegning for makstimetrafikk i morgenrush 2030 
(beregning foretatt i SIDRA) 

Også i ettermiddagsrush er der et servicenivå (LOS) på A for alle kjøreretninger. 
Både gjennomsnittlig forsinkelse og kølengde er meget små, jf. Error! Refer-

ence source not found.. 

 

Figur 10  Resultat av kapasitetsberegning for makstimetrafikk i ettermiddagsrush 
2030 (beregning foretatt i SIDRA) 

Beregningene i SIDRA viser at kapasiteten i krysset og god. Belastningsgraden 
er lav og det er beregnet lite kø i krysset.  

 

4 Supplerende trafikale vurderinger 

4.1 Gående og syklende. 

Det er gang-/sykkelveg langs fylkesvegen både mot syd og mot nord. 

Følgende er fra trafikkutredningen fra 2008: 

Barn fra Holesiden går på Røyse skole. Dit er det ca. 4 km. Barn kjøres med 
buss. Barn fra Ringerikessiden går på Kirkeskolen på Norderhov. For dem er de 
ca. 2,4 km. Det betyr at 1.klassinger kjøres, mens de eldre (2.-7-klasse) må ta 
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seg frem selv. Vegen er fra skolemyndighetenes side ikke vurdert så trafikkfarlig 
at det er ekstraordinær skoleskyss for de større barna.2 

Dette vurderes stadig å være gjeldende. Med etablering av 150 nye boliger vil 
trolig antallet skolebarn økes en del. Disse barna vil benytte eksisterende buss-
tilbud til Røyse skole.  

Det kan også være nødvendig at skape bedre forhold for skolebarn og andre 
myke trafikanter som må krysse fylkesvegen f.eks. for å komme til/fra busstop-
pestedet i retning mod Ringerike/Norderhov.  

Reguleringsplan for området viser nytt gangfelt sør for krysset med Portveien, 
se Figur 7. Det er etablert flere fartshumper på fylkesvegen og fartsgrensen er 
40 km/t. Nytt gangfelt ved krysset bør være opphøyet og bør etableres med in-
tensivbelysning da det blir flere skolebarn som vil benytte gangfeltet.  

Om ny E16 etableres med nytt kryss med vegforbindelse til Fv158 sør for plan-
området vil dette trolig bidra til å avlaste Fv158 forbi krysset med Portveien for 
tungtrafikk.  

4.2 Kollektivtrafikk 

Området har i dag følgende bussruter: 

Fra Hønefoss: 

› 4 stk kl.0550-0815 

› 2 stk kl.1030-1230 

› 3 stk kl.1420-1630 

Mot Hønefoss: 
2 stk kl.0730-0940 
 
2 stk kl.1700-1750 

Alle er Brakar – rute 211 og 213.  

 

Tilbudet av kollektivløsninger vil være styrt av behovet. Dersom det etableres 
aktiviteter som etterspør slik transport må det antas at det også vil kunne kom-
me. 

Skolebuss 

Det går skolebuss hver morgen fra Helgelandsmoen kl. 07:17 til Røyse barne-
skole (Brakar rute 213). 

For ungdomsskolen på Vik er det etablert skoleskyssordning. Det er ikke under-
søkt om den opereres med buss eller minibuss/taxi p.t.  Med et økende elevtall 
på Helgelandsmoen vil det kanskje bli nødvendig å etablere ordinær skolebuss. 

                                                
2 Trafikkutredning til reguleringsplanen, Helgelandsmoen Næringspark AS, 2008 
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4.3 Trafikksikkerhet 

Det er ikke registeret trafikkulykker med personskade ved krysset siste 10 år 
periode.  

4.3.1 Hastighet på fylkesvegen 
I uke 44-45 2016 ble det gjennomført hastighetsmålinger på Norderhovsveien 
like syd for Bjerkelyveien. Fartsgrensen på strekningen er 50 km/t. Målingene 
viste at gjennomsnittshastighet var ca. 52 km/t. Strekningen er uten fartsdum-
per. 

Like syd for fartsmålingen er fartsgrensen 40 km/t og det er etablert flere farts-
humper. Det antas at hastigheten forbi planområdet er rundt 40 km/t som følge 
av de fartsreduserende tiltakene med fartshumper.  

4.3.2 Foreslåtte tiltak 
Ved etablering av gangfelt over Fv158 foreslås det at gangfeltet blir opphøyet. 
Gangfeltet bør etableres med intensivbelysning.  

Krysset kan snevres inn for å redusere hastigheten inn til Portveien.  

5 Ny E16 og Ringeriksbane 

Planområdet for reguleringsplan med KU for Ringeriksbanen – E16 Høgkastet 
krysser Helgelandsmoen syd for planområdet. Planen skal gjennomføres som 
statlig reguleringsplan. Forslaget til planprogram var på høring fra 10. november 
2016 til 10. januar 2017. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 
planprogrammet 4.9.17. Et viktig formål med planprogrammet er å avklare be-
hovet for utredninger som er nødvendige for å kunne optimalisere tiltaket innen-
for den valgte traséen, og for å kunne identifisere relevante avbøtende og kom-
penserende tiltak. Regjeringen har tidligere besluttet hvilken korridor og trasé 
som skal legges til grunn for arbeidet med reguleringsplanen. 

Forslag til reguleringsplan vil trolig bli lagt ut på høring før sommeren 2018, iføl-
ge BaneNor. 

Det er ikke avklart om det etableres kryss for E16 ved Helgelandsmoen.3 I plan-
programmet står det: Det sees på to kryssområder, ett ved Helgelandsmoen og 
ett ved Styggedalen. Kryssene vil bli satt inn i en større sammenheng der antall 
kryss i Hole og Ringerike vurderes med tanke på funksjon, trafikkgrunnlag, veg-
standard, kost/nytte og arealutvikling i regionen. Utforming med tilknytningsve-
ger, skal i planarbeidet detaljeres og utvikles mht. funksjonalitet, inngrep, trafi-
kale konsekvenser, trafikk på lokalt og regionalt sidevegnettet, tilgjengelighet 
for trafikk til og fra nærområdene og konsekvenser for natur og miljø. Kryss-
plasseringene vurderes opp mot Statens vegvesen sine krav til vegstandard. 

                                                
3 "Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss" (delrapport 1), Jernbaneverket og 
Statens vegvesen, 13-06-2014 
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Hvis det etableres direkte adgang til E16 vil det medføre øket trafikk til/fra Hel-
gelandsmoen, men hvor meget trafikken vil økes, og konsekvensene herav er 
ikke vurderte i dette reguleringsplanarbeidet.  

 

 

Figur 11:  Utsnitt fra elektronisk kart –Planvarslingsområde for Ringeriksbanen og 
E16, samt planområdet til Helgelandsmoen boligområde skissert inn (Kil-
de: Banenor.no og COWI AS). 

6 Oppsummering 

Ved ferdigstilling av de 150 nye boligene vil det etableres ny adkomst til Helge-
landsmoen Næringspark. Dermed vil nytt boligfelt ikke ha tungtransport knyttet 
til sin adkomst. Kapasitetsberegninger er utført for ny situasjon med 150 nye 
boliger. Beregningene viser at belastningsgraden er lav. Belastningsgraden er 
beregnet til ca. B = 0,2.  

Trafikkmengden i krysset Fv158 med Portveien reduseres ved å separere næ-
ringstrafikk i egen adkomst. Dagens trafikkmengde er beregnet til ÅDT ca. 1600 
i Portveien. ÅDT med 150 boliger er beregnet til ca. ÅDT 1000.  

Gjeldende reguleringsplan viser nytt gangfelt sør for krysset med Portveien, som 
bør vurderes etablert ifm. utbyggingen. Gangfeltet ved krysset bør være opp-
høyet og bør etableres med intensivbelysning da det blir flere skolebarn som vil 
benytte gangfeltet.  
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Bilag A Trafikktelling på Norderhovsveien (2016) 

 

 


