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Det er gjort mindre justeringer i parkeringsnormen av Nes kommune i januar 2018. Det 
vises her til planbestemmelsene. Dette vurderes å ha begrenset betydning i forhold til 
notatets vurderinger og konklusjoner. 

Bane NOR vil innføre pendlerparkering med oblat på sine parkeringsplasser ved 
stasjonen fra 1. februar 2018. 

Nes kommune, 16.1.2018.  
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1 OPPSUMMERING 

Årnes sentrum har i dagens situasjon en godt utbygd gatestruktur med dobbeltsidig fortau og 
flere strekninger med gateparkering. Årnes er møtepunktet for fem fylkesveger som knyttes 
sammen og går forbi sentrum gjennom Bruvegen. Bruvegen har i dag en trafikkmengde på 
ca. 8 000 i ÅDT. Strekningen på Bruvegen forbi sentrum har svært mange kryss og 
avkjørsler med kort avstand mellom hverandre. Det fører til at strekningen oppleves 
uoversiktlig. Det er ett gjennomgående felt for hver retning i Bruvegen. Venstresving, inn og 
ut av Bruvegen, gir enkelte korte perioder med forsinkelser og kø i ettermiddagsrushet. 

Areal til overflateparkering beslaglegger i dag en stor andel av Årnes sentrum. Det er utbygd 
gate- og pendlerparkering med god standard, men mye av det private parkeringstilbudet i 
sentrum er generelt sett dårlig oppmerket og lite arealeffektivt. Enkelte parkeringsområder 
har tidsrestriksjoner, men ingen av de registrerte parkeringsplassene i sentrum er 
avgiftsbelagt i dagens situasjon. Forslaget til ny parkeringsnorm i kommunedelplanen vil på 
sikt ha den konsekvensen at parkeringsarealet i sentrum effektiviseres, og at en større andel 
vil være i parkeringsanlegg under bakken. Dette vil bidra til å redusere biltrafikken innad i 
sentrumssonen. Foreslått parkeringsnorm har de samme makskravene som dagens 
parkeringsnorm, men er detaljert i ulike soner etter ønsket utvikling. 

Rådhusgata er i ny kommunedelplan foreslått stengt mot Bruvegen. Rådhusgata har i 
dagens situasjon en ÅDT på rundt 1 500 mot T-krysset til Bruvegen. Beregnet konsekvens 
av stengingen er en moderat økning i trafikken på Seterstøavegen og Jernbanegata, og en 
reduksjon i Bruvegen. Effekten av økt antall venstresvingende mot Jernbanegata er beregnet 
og vurdert til å være akseptabel. Stengingen av Rådhusgata vil gjøre strekningen på 
Bruvegen mer oversiktlig, og det åpner for å legge til rette for et trafikksikkert krysningspunkt 
for myke trafikanter over Bruvegen.  

Det er i framtiden forventet en trafikkvekst i Årnes som vil belaste fylkesvegnettet. Spesielt 
sårbar er tilknytningen mellom Øvre Hagaveg og Bruvegen som i dag er utformet som et T-
kryss med vikeplikt. I ettermiddagsrushet bygges det opp kø som påvirker trafikkflyten 
negativt. Ny kommunedelplan foreslår å knytte Øvre Hagaveg til eksisterende 3-armet 
rundkjøring mellom Bruvegen, Seterstøavegen og Svarverudvegen. Kapasitetsberegninger 
viser at denne foreslåtte 4-armede rundkjøringen vil takle en økt trafikkmengde i framtiden 
med kun små endringer i geometri. Beregnet konsekvens av å beholde T-krysset mellom 
Øvre Hagaveg og Bruvegen, er økt forsinkelse og kø i lengre perioder av rushet. En positiv 
konsekvens av planlagt omlegging er at Bruvegen vil få færre kryss og bli mer oversiktlig. 
Det er også en dokumentert generell lavere risiko for ulykker med personskade ved 
omlegging til rundkjøring. 

Kommunedelplanen har også forslag om rekkefølgekrav til etablering av løsning for gående 
og syklende i Bruvegen. Videre legges det opp til en løsning med rundkjøring som samler to 
T-kryss fra Runnivegen og Kjuushagen mot Seterstøavegen. 
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2 BAKGRUNN 

Trafikknotatet er utarbeidet samtidig med arbeidet med plandokumenter for ny 
kommunedelplan for Årnes. Trafikknotatet beskriver og vurderer de trafikale konsekvensene 
av plangrepene og endringene foreslått i ny kommunedelplan. Gjennom arbeidet med 
trafikksituasjonen i Årnes, har temaet trafikk også kommet med flere innspill til planarbeidet 
og dermed vært med på å forme planen. 

Dagens situasjon er beskrevet gjennom befaringer, trafikkregistrering og 
parkeringsregistrering gjennomført i oktober 2017. Det er hentet ut relevant data fra Nasjonal 
Vegdatabank. Trafikkanalysen for Årnes sentrum, laget i 2013, har gitt grunnlagsdata brukt 
videre i dette notatet.  

For å vurdere trafikale konsekvenser av planen er det gjennomført kapasitetsberegninger i 
programmet SIDRA Intersection for de relevante kryssene. Konsekvenser av 
parkeringsnormen er basert på TØI rapport 1489/2016 og 1493/2016. 
Trafikksikkerhetsvurderinger er gjort med bakgrunn i forskning presentert i 
Trafikksikkerhåndboken fra TØI. Det er i tillegg tatt i bruk data fra barnetråkkregistrering gjort 
i forbindelse med planarbeidet. 

Viktige grunnlagsdokumenter for arbeidet med trafikkdelen av kommunedelplanen for Årnes 
er listet opp under: 

 Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus. TØI-rapport 1489/2016 
 

 Parkering – virkemidler og effekter. TØI-rapport 1493/2016  
 

 Trafikksikkerhetshåndboken (TØI, 2017) 
 

 Sykkelhåndboka, V122 (Statens vegvesen, 2013) 
 

 Trafikkanalyse – Årnes sentrum for Nes kommune (Norconsult, 2013) 
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3 DAGENS SITUASJON 

Beskrivelsen av dagens situasjon er basert på to befaringer i området som også inneholdt 
trafikkregistrering og parkeringsregistrering. Nasjonal vegdatabank (NVDB) er brukt til å få ut 
trafikkmengder på døgnnivå, ulykkesstatistikk og fartsgrenser. Det er også gjennomført flere 
trafikkregistreringer og kapasitetsberegninger av vegnettet i forbindelse med en eldre 
trafikkanalyse for Årnes sentrum. Den ble utarbeidet i 2013, for Nes kommune, og den er 
brukt som sammenligningsgrunnlag i dette notatet. 

3.1 Vegnett og trafikkmengder 

 

Figur 1: Hovedvegnett med fylkesveger rundt Årnes sentrum 

Vegnettet rundt Årnes sentrum består av Bruvegen (fv. 175) som er samleveg for flere 
fylkesveger. Bruvegen samler Seterstøavegen, Svarverudvegen, Nedre- og Øvre Hagaveg. 
Fylkesveg 177 går mot Vormsund med et kryssområde som kobler vegen mot E16. Nedre- 
og Øvre Hagaveg går sørover på østsiden av Glomma. Seterstøavegen fortsetter nordover 
på østsiden av Glomma og Svarverudvegen går inn mot Bjørknes. Fartsgrensen på 
Bruvegen, Nedre Hagaveg og Svarverudvegen er 50 km/t. Øvre Hagaveg er skiltet til 40 km/t 
og Seterstøavegen har 70 km/t nord for Årnes sentrum. Fylkesveg 177 har 60 km/t vest for 
Årnes. Det er ingen dedikert sykkelinfrastruktur i området, men syklister bruker hovedsakelig 
gang- og sykkelveger sammen med fortau i sentrum. Figur 1 illustrerer det overordnede 
veinettet i området.  
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Trafikkmengder på ÅDT-nivå for vegene rundt Årnes sentrum er hentet ut fra NVDB og vist i  
Figur 2. Brugvegen mot fv. 177 har høyest trafikk med en registrert ÅDT på rundt 8000. Fra 
sør har Nedre- og Øvre Hagaveg en trafikk på litt over 6000 i ÅDT til sammen. Øvre 
Hagaveg har en større andel total trafikk, og en mye større tungtrafikkandel, sammenlignet 
med Nedre Hagaveg. Seterstøavegen har en trafikk på rundt 4 000 i ÅDT utenfor Årnes 
sentrum og Svarverudvegen har en registrert ÅDT på 2 400. Området har totalt sett en 
moderat trafikkmengde og en relativt høy tungtrafikkandel, spesielt på Øvre Hagaveg, 
Svarverudvegen og deler av Bruvegen. Sammenlignet med trafikktallene fra rapporten i 2013 
har trafikken hatt en liten økning på et par hundre i ÅDT for de fleste fylkesvegene. 

 

Figur 2: Årsdøgntrafikk (ÅDT) for veger med registrerte verdier i NVDB. Tungtrafikkandel oppgitt i % 

Alle fylkesvegene i området har et kjørefelt i hver retning. Det er ingen venstre- eller 
høyresvingefelt inn mot kryss, men det er breddeutvidelse i enkelte tilfarter i rundkjøringene. 
Langs Bruvegen er det tosidig fortau. Deler av Øvre- og Nedre Hagaveg, samt 
Seterstøavegen har ensidig fortau eller gang- og sykkelveg. Svarverudvegen har ikke en 
løsning for myke trafikanter i dagens situasjon. 

På strekningen ved Årnes sentrum mellom Bruvegen og mot Seterstøavegen er det et stort 
antall kryss, avkjørsler og fotgjengeroverganger. Situasjonen er illustrert i Figur 3 med 
følgende nummererte elementer: 

1. 4-armet rundkjøring med fotgjengerovergang i alle tilfarter 
2. T-kryss mot Jernbanegata, fotgjengerovergang over hovedveg og sideveg 
3. Avkjørsel til bensinstasjon 
4. Adkomst til brann- og redningsvesen, stort asfaltert område 
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5. T-kryss mot Rådhusgata, fotgjengerovergang kun over sideveg 
6. T-kryss mot Øvre Hagaveg, fotgjengerovergang alle veger 
7. 3-armet rundkjøring. Fotgjengerovergang i sør og øst 
8. Avkjørsel til boliggate 
9. Avkjørsel til parkeringsareal 
10. T-kryss mot Skolegata med fotgjengerovergang i sidegate 
11. 3-armet rundkjøring. Fotgjengerovergang i nord og øst 

 

 

Figur 3: Kryss, avkjørsler og fotgjengeroverganger langs Bruvegen ved Årnes sentrum 

3.2 Kollektivtilbud 
Kollektivtilbudet i Årnes består av tog og buss. Årnes togstasjon er på Kongsvingerbanen og 
betjenes av lokaltoget L14 som går mellom Asker og Kongsvinger hver time i store deler av 
døgnet. Reisetiden til Oslo S er ca. 45 minutter med toget fra Årnes. 

Årnes busstasjon ligger rett ved togstasjonen og betjenes av to busslinjer med full drift og fire 
busslinjer med drift deler av døgnet på hverdager. Busslinje 450 og 455 er i full drift og går 
fra Årnes til henholdsvis Oslo Lufthavn Gardermoen og til Rånåsfoss. Linje 451 går til 
Dysterud, 441 til Eidsvoll, 453 til Rånåsfoss og 452 er en lokal ringrute. Området betjenes i 
tillegg av skoleruter. Området har samlet sett et godt tilbud for regionale reiser, men et 
dårligere tilbud for lokale reiser innad i kommunen. 
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3.3 Parkering 
Årnes sentrum har i dag et stort tilbud av parkeringsplasser fordelt på både private og 
offentlige arealer. Det er også lagt til rette for pendleparkering rundt stasjonsområdet. De 
offentlige parkeringsplassene er stort sett lokalisert ved kommunale formål i tillegg til at det 
er et godt tilbud av kommunal gateparkering i gatestrukturen i sentrum. De private 
parkeringsplassene er hovedsakelig overflateparkering lokalisert ved næringslokaler og 
bærer preg av å være restareal.  

Det er liten grad av sambruk for de fleste parkeringsplassene i sentrum og særlig de private. 
En stor andel av de private plassene er skiltet reservert parkering til kunder eller reservert 
parkering ansatte. Ved kommunehuset er det sambruk ved at parkeringsplassen er 
forbeholdt til basketballbane utenfor vanlig arbeidstid. 

Dagens parkeringsnorm angir at parkeringsplasser skal legges på egen eiendom eller at 
parkeringsplass kan kjøpes i felles parkeringsanlegg. Dagens situasjon i sentrum følger stort 
sett ikke gjeldende parkeringsnorm. Det er satt følgende maksimalkrav til antall 
parkeringsplasser i parkeringsnormen: 

Tabell 1: Maksimal antall parkeringsplasser angitt i gjeldende parkeringsnorm 

Kategori Max antall 
parkeringsplasser for bil Beregningsgrunnlag 

Forretning/kjøpesenter/kontor 1 Pr. 100 m2 gulvareal 

Eneboliger 2 Pr. boenhet 

3-5 roms leiligheter 2 Pr. boenhet 

1-2 roms leiligheter 1,5 Pr. boenhet 
 

Parkeringsnormen angir i tillegg et minimumskrav på en parkeringsplass per boenhet. Videre 
er det et krav at minimum at 5 % av plassene er reservert bevegelseshemmede når det er 10 
parkeringsplasser eller flere.  

For sykkel er det spesifisert at det skal avsettes minimum to sykkelparkeringsplasser per 
boenhet og per 100 m2 gulvareal for forretning/kjøpesenter/kontor. 

Det ble gjennomført befaring med parkeringsregistrering en hverdag for å få oversikt over 
parkeringstilbudet i sentrumsområdet og antall parkerte biler. Parkeringsregistreringen ble 
gjort på formiddagen mellom kl. 09 og 14 onsdag den 11. oktober. Figur 4 og Figur 5 viser en 
oversikt over parkeringsarealene fordelt på private og offentlige parkeringsplasser. Det 
samlede kartet er også lagt ved notatet som vedlegg. Ved oppføring av nye leilighets- og 
næringsbygg skal parkering lokaliseres i kjeller/under terreng. Nedkjøringsramper og porter 
til parkeringskjeller skal unngås i sentrale gater og byrom. Det skal søkes sambruk av 
parkeringsplasser mellom ulike brukergrupper og bruksformål for å medvirke til størst mulig 
grad av brukerfleksibilitet og arealeffektivitet.  

Parkeringsplasser og ev. tilhørende snuplass skal legges på egen eiendom. Kommunen kan 
gi tillatelse til at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir 
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innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av felles parkeringsanlegg. 
Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller. 

Ved etablering av flere enn 10 p-plasser skal minimum 5 % av parkeringsplassene for bil 
utformes som plasser for personer med nedsatt funksjonsevne. Plassene bør lokaliseres i 
nærhet av inngangspartier og/eller heis. 

For nye flerboligbygg med felles parkeringskjeller/parkeringshus skal en andel av plassene 
være tilrettelagt med ladepunkt for ladbare biler. Nærmere bestemmelser om ladeplasser 
skal fastsettes i reguleringsplan.  

Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngangen til bestemmelsesstedet. 
Oppstillingsplasser for sykkel skal ha fastmonterte sykkelstativ og muligheter for fastlåsing av 
sykkel. Andel sykkelplasser som skal være overdekket avklares i reguleringsplan. 

Parkeringsregistrering). 

 

Figur 4: Registrert parkeringsareal nord i Årnes sentrum. Offentlig areal i blått og privat areal i oransje. 



  NOTAT 
Side 9 av 29

Nes kommune   Asplan Viak AS 

 

Figur 5: Registrert parkeringsareal sør i Årnes sentrum. Offentlig areal i blått og privat areal i oransje.  

Det ble registrert til sammen 1 200 parkeringsplasser på arealene markert i Figur 4 og Figur 
5. Det er gjort estimeringer basert på areal for å beregne antall parkeringsplasser der det 
ikke er oppmerket. Det ble ellers telt opp antall plasser slik bilene parkerte eller ut i fra 
oppmerking. Av de 1 200 registrerte plassene var 800 privat parkering og 400 offentlig 
parkering. Til sammen er det estimert at de 1 200 plassene beslaglegger et overflateareal på 
ca. 40 000 m2. Estimeringen er basert på GPS-beregning av markert parkeringsareal og 
erfaringstall på areal per parkeringsplass. 

Dette gir et gjennomsnittlig areal på rundt 33 m2 per parkeringsplass. Ved god utnyttelse, og 
godt oppmerkede plasser, tilsier erfaringstall at det kan forventes verdier rundt 25 m2 per 
parkeringsplass og enda lavere for større anlegg. Dette tilsier at parkeringsarealet i sentrum i 
dagens situasjon ikke blir utnyttet effektivt. 

Den kommunale gateparkeringen har tidsbegrensning på maks tre timer mellom kl. 08 og 17 
på hverdager. Enkelte private parkeringsplasser for kunder er også skiltet med maksimal 
parkeringstid på tre timer. Ingen av de registrerte parkeringsplassene var avgiftsbelagt. 

Ved befaring 11. oktober ble det også registrert antall parkerte biler på de ulike plassene. 
Registreringen er kun fra en hverdag, men gir en indikasjon på bruken av parkeringsplasser 
for registreringsperioden. Det er sannsynlig at det vil være en annen parkeringssituasjon på 
lørdag, helligdager og ferier. Parkeringsdekningen totalt og for de ulike formålene er 
oppsummert i Tabell 2. 
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Tabell 2: Registrert parkeringsdekning for onsdag formiddag 11.10.2017 

Parkeringsdekning totalt 63 % 

Parkeringsdekning offentlig 79 % 

Parkeringsdekning privat (ansatt- og kundeparkering) 54 % 

Parkeringsdekning pendlerparkering 92 % 

 

Registrert parkeringsdekning indikerer at det er et større tilbud av private parkeringsplasser 
enn etterspørselen på en vanlig hverdag. De offentlige parkeringsplassene hadde høyere 
belegg og er sammen med pendlerparkeringen bedre balansert med tanke på tilbud og 
etterspørsel for registreringsperioden. Stort sett vil ikke tidspunktene for maksimal 
etterspørsel for parkering til offentlige og private formål sammenfalle. 
Parkeringsregistreringen indikerer dermed at økt sambruk mellom plassene vil kunne 
redusere totalt parkeringsareal. 
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3.4 Trafikksikkerhet 
Figur 6 viser registrerte ulykker på vegnettet rundt Årnes sentrum fra NVDB de siste 10 
årene. Grønn prikk illustrerer lettere skade, gul prikk alvorlig skade og grå prikk uten 
personskade. Det er registrert til sammen 7 ulykker med 8 lettere skadet og 1 alvorlig skade. 
Hoveddelen av ulykkene er bilulykker, men det er også registrert en fotgjengerulykke og en 
MC-ulykke. Det er ingen kryss eller strekninger som ut i fra registrerte ulykker peker seg ut 
som ekstra trafikkfarlige.  

 

Figur 6: Registrerte trafikkulykker i NVDB fra 2007 til 2016 

Utenfor sentrum er det i tillegg registrert to dødsulykker som er innenfor planområdet. Dette 
var en utforkjøring for en personbil i Nedre Hagaveg og en sykkelulykke uten andre kjøretøy 
involvert ved Runnisletta. Det er også registret ulykker med lettere skader i forbindelse med 
utkjørsel til fylkesveg fra Runnivegen, Kjuushagen, Rakeievegen og Hagaskogvegen. 

Ved befaring ble spesielt situasjoner ved Bruvegen observert. Dette er fordi vegen har 
relativt stor trafikk med en høy tungtrafikkandel, samtidig som det er et stort antall kryss, 
avkjørsler og fotgjengeroverganger. Observasjoner fra to befaringer på dette området i og 
utenfor rushtid viste at trafikantene på Bruvegen i stor grad tilpasset seg den mer komplekse 
by-situasjonen ved å justere hastigheten ned fra skiltet 50 km/t.  

Det ble også observert en stor andel venstresvinger fra hovedveg i Bruvegen. 
Venstresvingende blokkerer trafikk på hovedvegen og bidrar dermed til å holde fartsnivået 
nede. Det ble også observert køoppbygging som følge av venstresvingende. Det førte videre 
til redusert sikt mot fotgjengeroverganger og dermed oppsto noen potensielle trafikkfarlige 
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situasjoner. Langs Bruvegen ble det observert et mindre antall myke trafikanter som krysset 
Bruvegen utenfor gangfelt der Rådhusgata møter Bruvegen, markert i Figur 7.  

Gatestrukturen i sentrum fremstår som godt oppbygd med et godt tilbud til myke trafikanter 
med gode krysningspunkt og stort sett brede tosidige fortau. Mellom gatestrukturen er det 
derimot dårlig tilrettelagt for myke trafikanter. Det eksisterer flere ganglinjer mellom 
bebyggelsen, men flere av disse er blokkert av utflytende private parkeringsarealer uten 
oppmerkede plasser. Dette fører til en kaotisk parkeringssituasjon som ikke skiller mellom 
parkeringsareal og kjøreareal i samme området som fungerer som snarveier for myke 
trafikanter. To av disse arealene med ganglinjer er markert i Figur 7. 

 

Figur 7: Krysningspunkt utenfor gangfelt og utflytende parkeringsarealer 

Årnes har et godt utbygd infrastrukturnettverk for gående i sentrumsområdet og langs 
Bruvegen. Det er også et godt tilbud lands Seterstøavegen med blant annet planskilt 
krysning for myke trafikanter mellom Runni og Nes vgs. For dagens situasjon mangler det 
derimot et godt tilbud for myke trafikanter lang Svarverudvegen og for å krysse Glomma. Det 
er heller ingen dedikert infrastruktur for syklister i sentrum og langs Bruvegen. 
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3.5 Rushtidstrafikk og trafikkavvikling 
Det ble gjennomført en trafikkregistrering av krysset mellom Rådhusgata og Bruvegen 
(#5 i Figur 3) i ettermiddagsrush kl. 15-17 den 17. oktober 2017. Trafikkregistreringen ble 
gjort med video, mens trafikkavviklingen langs Bruvegen mellom rundkjøringen mot Nedre 
Hagaveg og Svarverudvegen ble observert. 

Fra trafikkanalysen utarbeidet i 2013 ble det gjort korttidsregistreringer i fire kryss (#1, #2, #6 
og #7 i Figur 3) langs Bruvegen i morgen- og ettermiddagsrush. Det ble i 2013 observert god 
trafikkavvikling i de fleste kryssene, men litt kø-problematikk i ettermiddagsrush i kryssene 
mot Øvre Hagaveg og Jernbanegata. Dette stemte også godt med observasjonene gjort i 
oktober 2017. Det var korte perioder med kø på grunn av venstresving av Bruvegen mot 
sideveger og korte perioder med kø for kjøretøy som svingte til venstre ut på Bruvegen fra 
Øvre Hagaveg. Disse stedene er illustrert i Figur 8.  

 

Figur 8: Utvalgte steder på Bruvegen hvor det ble observert korte perioder med kø i ettermiddagsrushet 

Trafikkregistreringen av krysset ved Bruvegen x Rådhusgata viser at toppen av rushtiden 
inntraff litt mellom kl. 15:30 og 16:00 som vist i Figur 9. 
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Figur 9: Rushtidsvariasjon i Bruvegen fra trafikkregistrering 17.10.2017 

Trafikkregistreringen viser at registrert makstime er ca. 15 % mindre i dette snittet av 
Bruvegen sammenlignet med trafikktallene brukt i trafikkanalysen fra 2013. Dette kommer 
mest sannsynlig fra metoden brukt i den tidligere trafikkanalysen med å multiplisere det 
største 15-minutters intervallet med 4 for å få en estimert timestrafikk sammen med 
radartellinger. Den kontinuerlige trafikktellingen fra 2017 viser derimot at selve 
rushtidstoppen er relativt kort og vil overdimensjonere trafikken dersom den brukes for hele 
makstimen. Det er også usikkerhet i tellinger siden de generelt er kun for en enkelt dag, og 
det er en naturlig variasjon i trafikkmengden fra dag til dag. 

  



  NOTAT 
Side 15 av 29

Nes kommune   Asplan Viak AS 

4 KONSEKVENSBESKRIVELSE AV PLANGREP 

4.1 Parkering 
Det er i kommunedelplanen foreslått ny parkeringsnorm basert på «Grunnlag for 
parkeringspolitikk i Akershus» - TØI-rapport 1489/2016. Parkeringsnormen er et viktig 
styringsverktøy knyttet til kommunens miljø- og arealutvikling. Ny parkeringsnorm er detaljert 
i ulike soner som bedre reflekterer de ulike sonenes karakter og utvikling. Parkeringsnormen 
har som mål om at det skal være en mer effektiv bruk av arealene enn i dagens situasjon 
samtidig som det sikres et godt nok parkeringstilbud til beboere og næringsliv i Årnes. 

Tabell 3: Parkeringsnorm for kontor, forretning og bolig 

Formål Enhet/BRA Sentrums-
sone 

Sentrums-
nær sone Randsone Sykkel 

Kontor pr. 100 m2 
BRA Maks 1,0 Maks 1,0 Maks 1,5 Min 2,0 

Forretning, 
service- og 
kulturbygg 

pr. 100 m2 
BRA Maks 1,0 Maks 1,5 Maks 2,0 Min 2,0 

Ene-
/tomannsbolig pr. boenhet Maks 2,0 Min 1,2 Min. 1,2 Min 2,0 

Rekkehus 
eller leilighet 

pr. 100 m2 
BRA Maks 2,0 Min 1,2 Min. 1,2 Min 2,0 

 

Foreslått parkeringsnorm i kommunedelplanen viderefører dagens bestemmelser med et 
krav om at minimum at 5 % av plassene er reservert bevegelseshemmede når det er 10 
parkeringsplasser eller flere.  

For sykkel videreføres også dagens parkeringsnorm med minimum 2 parkeringsplasser for 
sykkel per boenhet og per 100 m2 BRA for kontor og forretning i alle soner. 

I henhold til TØI-rapport 1489/2016 burde også større, felles parkeringsanlegg vurderes der 
det forventes stor vekst. Et felles parkeringsanlegg vil kunne gi rom for sambruk og dekning 
av parkeringsbehovet med færre plasser samlet, sammenlignet med at parkeringen er 
spredd på en rekke separate parkeringsanlegg. Dette er spesielt aktuelt i sentrum hvor det er 
mange ulike formål som ikke nødvendigvis har behov for parkeringsplasser i samme 
tidsperiode. Et felles parkeringsanlegg vil også være mer effektiv med mindre beslag av 
areal per parkeringsplass enn det som er tilfelle i dagens situasjon. 
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Videre bør det også arbeides mot at parkeringskostnader synliggjøres gjennom avgiftsbelegg 
på parkeringsplassene. TØI anbefaler blant annet at offentlige arbeidsgivere ikke bør tilby 
ansatte gratis parkering i rapporten «Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus».  

Sammenlignet med eksisterende parkeringsnorm er forslaget for ny parkeringsnorm i 
kommunedelplanen for Årnes mer detaljert med fordeling i ulike soner. Maks antall 
parkeringsplasser for forretning og kontor er likt for sentrumssonen, men ny norm tillater flere 
parkeringsplasser for forretning utenfor sentrumssonen. For bolig er det oppgitt maks antall 
plasser i sentrumssonen fordi det her legges opp til en mer restriktiv parkeringspolitikk. 
Utenfor sentrumssonen er det definert et minimum antall parkeringsplasser for å sette av nok 
parkeringsareal på egen tomt og dermed unngå parkering på offentlig område. 

Konsekvensene for den foreslåtte parkeringsnormen, er at det på sikt legges til rette for en 
mer effektiv bruk av parkeringsarealene i de sentrumsnære områdene. Dagens situasjon er 
preget av flere større utflytende asfaltarealer i sentrum som er avsatt til parkering og 
beslaglegger store areal. Ved å sette norm for maks antall parkeringsplasser til bruk i 
reguleringsplanarbeid, og å oppfordre til større grad av sambruk, vil arealet brukt til parkering 
kunne effektiviseres.  

Inndelingen av parkeringsnormen i ulike soner av Årnes vil også sikre at det anlegges 
tilstrekkelig med parkeringsplasser til de ulike virksomhetene og beboerne i områdene. Dette 
sikres blant annet med å etablere et minimumskrav for parkeringsplasser til boliger utenfor 
sentrumssonen. Foreslått parkeringsnorm tillater også et litt større antall parkeringsplasser 
per 100 m2 BRA for forretninger utenfor sentrumssonen. Dette er basert på at arealkrevende 
handel som stort sett er bilbasert burde lokaliseres utenfor selve sentrumssonen og dermed 
kunne avsette tilstrekkelig med parkeringsplasser til kunder på egen grunn med foreslått 
norm. 

Ny parkeringsnorm fastsetter at parkeringsplasser for bolig innpasses i garasje eller 
underjordiske parkeringsanlegg ved etablering av nærings- og leilighetsbygg. Ved etablering 
av parkering for næring- og kontorformål i sentrumssonen, bør kun et mindre antall 
parkeringsplasser for kunder være over bakken utenfor garasjeanlegg.  

Konsekvensene av den nye parkeringsnormen vil være at det på sikt forventes en 
trafikkreduksjon i sentrumssonen. Dette er fordi parkeringsplassene i større grad vil være 
tilpasset virksomheten i sonen samtidig som den vil være lagt under bakken eller i egne 
anlegg i større grad enn i dag. Dette vil bidra til en situasjon hvor bilen kan parkeres i 
sentrum og de ulike målepunktene i sentrum nås til fots. Dermed vil det på sikt bevege seg 
vekk fra situasjonen som preger sentrumssonen i dag, hvor biler kjører til og fra ulike 
parkeringsplasser innad i sentrumssonen. Dette vil også bidra til et sentrumsområdet som er 
mer tilrettelagt og trafikksikkert for myke trafikanter. 
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4.2 Stenging av Rådhusgata 
Forslaget til kommunedelplan for Årnes innebærer et grep om å stenge Rådhusgata for 
gjennomkjøring mellom Bruvegen og Skolegata. Forbindelsen skal forbeholdes gående og 
syklende, men det beholdes kjørbar atkomst til eiendommene.  

For å beskrive konsekvensene av stenging for alle trafikanter, ble det gjennomført befaring 
og trafikkregistrering av krysset mellom Rådhusgata og Bruvegen en ettermiddag mellom kl. 
15 og 17. Ut ifra registreringen er det anslått en dimensjonerende døgntrafikk i Rådhusgata 
på 1 500 kjøretøy tilnærmet uten tungtrafikk. De registrerte trafikkmengdene er vist i Figur 
10. 

 

Figur 10: Trafikkmengder i Rådhusgata og Bruvegen kl 15-17 

Ut ifra befaringen og trafikkregistreringen er det vurdert at 2/3 av trafikken i Rådhusgata er 
gjennomgangstrafikk som vil velge alternative rutevalg gjennom Jernbanegata eller 
Skolegata. 1/3 av trafikken har målpunkt eller startpunkt i Rådhusgata og vil dermed fortsatt 
benytte gata med adkomst fra Skolegata. Ut i fra trafikkregistreringen i krysset er det vurdert 
at det kan forventes en trafikkvekst i Jernbanegata og Seterstøavegen, og en reduksjon i 
Rådhusgata og Bruvegen. Det er til sammen rundt 1 000 i ÅDT som er vurdert til å 
omfordeler seg på følgende måte som vist i Figur 11. 
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Figur 11: Estimert endring i ÅDT som konsekvens av stenging av Rådhusgata. Rød farge indikerer estimert 
trafikkøkning og blå estimert trafikkreduksjon. 

Konsekvensene av stengingen for trafikkmengdene i og rundt sentrum vil være små 
sammenlignet med de totale trafikkmengdene. Det er Rådhusgata som vil få den største 
reduksjonen i trafikk. Trafikken vil omfordeles fra krysset mellom Rådhusgata og Bruvegen til 
Jernbanegata og via Seterstøavegen. Det er forventet en mindre reduksjon i trafikken rundt 
krysset mellom Rådhusgata og Skolegata siden Rådhusgata er stengt for gjennomkjøring. 
Samlet sett vil konsekvensene være positivt med lavere trafikkmengder i sentrum, men 
enkelte bilturer med målpunkt i sentrum nær Rådhusgata vil få lengre kjørevei. 

En stenging av Rådhusgata vil også ha positive konsekvenser for Bruvegen som i dag har 
svært mange kryss og adkomster. Det forventes en moderat reduksjon i trafikkmengder ved 
Brugvegen samtidig som det fjernes en venstresving fra Bruvegen mot Rådhusgata. Dette vil 
forbedre trafikkflyten på denne strekningen av Bruvegen og gjøre det mulig å etablere en 
gangforbindelse over Bruvegen der krysset mot Rådhuset er i dag. Det vil være positivt for 
myke trafikanter som benytter infrastrukturen rundt Bruvegen. 

Det er forventet at trafikk, som i dag kommer gjennom Bruvegen fra øst og opp Rådhusgata, 
hovedsakelig vil omfordele seg til Jernbanegata i ettermiddagsrushet. Dette betyr en økt 
andel venstresvingende kjøretøy mot Jernbanegata som er undersøkt nærmere. Det er 
gjennomført kapasitetsberegninger i SIDRA Intersection for krysset mellom Bruvegen og 
Jernbanegata for å vurdere konsekvensen av en økt trafikk til og fra Jernbanegata. 
Trafikktallene som er benyttet er fra tidligere trafikkrapport for Årnes sentrum fra 2013. 
Trafikktallene er justert i henhold til registrering i 2017, og er vist i Figur 12. 
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Figur 12: Trafikktall for krysset mellom Bruvegen og Jernbanegata i dagens situasjon fra SIDRA Intersection 

Beregningene for dagens situasjon stemmer godt med det som er observert. Det er generell 
god kapasitet i krysset med høyeste belastningsgrad på litt over 0,50 som tilsier at litt over 
halve kapasiteten blir brukt over den mest trafikkerte timen i gjennomsnitt. Beregningene 
viser også at det i kortere perioder bygger seg opp kø i Bruvegen mot rundkjøringen på 
grunn av venstresvingende til Jernbanegata. For dagens situasjon er gjennomsnittlig 
kølengde ca. 10 meter og maksimal kølengde litt under 30 meter i Bruvegen på grunn av 
venstresvingende. 

 

Figur 13: Forventet trafikkbelastning i krysset mellom Bruvegen og Jernbanegata med Rådhusgata stengt  
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For framtidig situasjon med stengt Rådhusgata, er det gjort en vurdering av omfordeling av 
trafikk i ettermiddagsrushet basert på trafikkregisteringen av Rådhusgata mot Bruvegen. 
Dette gir følgende forventede trafikktall vist i Figur 13. Kapasitetsberegningene med disse 
trafikkmengdene gir tilsvarende belastningsgrader som tidligere, men med lengre perioder 
med kø bak venstresvingende biler mot Jernbanegata. Gjennomsnittlig kølengde er ved 
stenging av Rådhusgata beregnet til ca. 15 meter og maksimal kølengde til rett over 30 
meter. Sammenligning mellom belastningsgraden i de to situasjonene er vist i Figur 14. 

Beregningene gir også en økt belastningsgrad fra Jernbanegata og ut på Bruvegen. Her er 
trafikkmengden så lav at det ikke vil ha noen vesentlig effekt på forsinkelse eller 
køoppbygging. 

 

 

Figur 14: Sammenligning mellom belastningsgrad i dagens situasjon og situasjon med stengt Rådhusgata i 
krysset mellom Jernbanegata og Bruvegen 

 

Ut ifra kapasitetsberegningene, er det vurdert at den økte trafikken til og fra Jernbanegata 
har en mindre negativ konsekvens for trafikkflyten i Bruvegen. Det er særlig venstresvingen 
mot Jernbanegata fra vest som er kritisk på grunn av kort avstand til nedstrøms rundkjøring. 
Krysset som helhet har god kapasitet til å ta unna en trafikkøkning, men en økning av 
venstresvingende i rushtiden øker risikoen for at det oppstår forsinkelser og stopp i 
Bruvegen. Effekten på trafikkavviklingen, som følge av økningen i antall venstresvingende 
skapt av stenging av Rådhusgata, er vurdert til å være akseptabel.  

Samlet sett vurderes konsekvensene av stenging av Rådhusgata som positive på grunn av 
reduksjon av antallet kryss i Bruvegen. Reduksjonen av antall kryss bidrar til bedre 
trafikksikkerhet med mindre konfliktpunkter samtidig som det kan etableres en trygg 
fotgjengerovergang over Bruvegen ved Rådshusgata. 
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4.3 Omlegging av Øvre Hagaveg 
Kommunedelplanen legger opp til at 
Øvre Hagaveg legges om fra dagens 
T-kryss mot Bruvegen til 
rundkjøringen mellom Bruvegen, 
Seterstøavegen og Svarverudvegen 
for å danne en 4-armet rundkjøring.  

Dette tiltaket er vist i Figur 15 til 
venstre. Tiltaket var opprinnelig 
foreslått i en trafikkanalyse 
gjennomført i 2013 med bakgrunn i 
at det forventes en stor vekst rundt 
Årnes. T-krysset mellom Øvre 
Hagaveg og Bruvegen vil ikke ha 
kapasitet nok til å håndtere den økte 
trafikken uten å ha ustabil 
trafikkavvikling i rush-periodene.  

Bruvegen har også i dag et stort 
antall kryss og avkjørsler hvor 
spesielt venstresving av og på 
Bruvegen gir perioder med 
forsinkelser og kø i rush. 
Rundkjøringen med fire armer vil 
trekke trafikken fra Øvre Hagaveg 
rett ut i rundkjøringen og dermed 
fjerne et av T-kryssene langs 
Bruvegen.  

For å beskrive konsekvenser av omleggingen for trafikkavviklingen er det gjennomført 
kapasitetsberegninger for rundkjøringen med Øvre Hagaveg som framtidig arm i 
ettermiddagsrush. Denne beregningen er basert på dagens trafikktall pluss en vekst på 
6 000 i ÅDT som er forventet i framtidig situasjon fra Øvre Hagaveg og utredet i 
trafikkanalysen fra 2013. 

Kapasitetsberegningene er gjort med geometri og trafikktall for rundkjøringen som vist i Figur 
16. Geometrien er basert på dagens rundkjøring og har samme diameter som det sentraløya 
har i dag. Det er lagt på breddeutvidelse til 20 meter langt høyresvingefelt i tilfarten fra 
Bruvegen og Seterstøavegen for å oppnå tilfredsstillende trafikkavvikling. Det er ellers et 
sirkulerende felt i rundkjøringen. Det er lagt inn fotgjengeroverganger i alle tilfarter med et 
estimert antall på 50 kryssende fotgjengere i makstimen. Kapasiteten til rundkjøringen er 
redusert med ca. 10 % gjennom «Environment factor» for å kunne gi bedre samsvar med 
observert dimensjonerende kapasitet for norske forhold.  

Figur 15: Omlegging av Øvre Hagaveg mot østlig rundkjøring ved 
Bruvegen
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Figur 16: Geometri og framtidige trafikktall for 4-armet rundkjøring 

For dimensjonerende makstime i ettermiddagsrush i framtidig situasjon (ca. 2025), er det 
beregnet følgende belastningsgrader vist i Figur 17. Belastningsgrad er et mål på hvor mye 
av kapasiteten som benyttes og er beregnet ut i fra kapasitet delt på etterspørsel. 

 

Figur 17: Belastningsgrad i framtidig situasjon for fire-armet rundkjøring 
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Belastningsgradene i Figur 17 viser at rundkjøringen avvikler også en økt framtidig trafikk 
med samme diameter på rundkjøringen som dagens. Det er forutsatt at det etableres 
høyresvingefelt fra Seterstøavegen og Bruvegen. En belastningsgrad på mellom 0,6 og 0,7 
indikerer at det stort sett er god trafikkavvikling, men at det i enkelte perioder av 
rushperioden kan være mindre forsinkelser og oppbygging av kortere køer.    

Kapasitetsberegningene viser at omleggingen av Øvre Hagaveg til rundkjøringen gir 
tilfredsstillende avvikling også med økt trafikk i framtidig situasjon. Tilsvarende trafikkmengde 
er beregnet til å gi stor overbelastning i T-krysset med dagens utforming mot Bruvegen. 
Denne trafikkmengden ville med dagens T-kryss gitt store forsinkelser, avviklingsproblemer 
og oppbygging av kø i rushperioden på ettermiddagen. Konsekvensene for omleggingen er 
dermed veldig positiv for trafikkavviklingen på fylkesvegnettet i Årnes. Resultatutskrift for alle 
beregninger fra SIDRA Intersection er lagt i vedlegg. 

For trafikksikkerheten vil konsekvensene av en omlegging av Øvre Hagaveg være positive. 
Trafikksikkerhetshåndboken fra TØI dokumenterer at det i gjennomsnitt er funnet en 
reduksjon av antall dødsulykker på 66 % og en reduksjon av antall personskadeulykker på 
40 % ved omlegging fra T-kryss til rundkjøring. 
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4.4 Gang- og sykkelløsning i Bruvegen 
Kommunedelplanen legger til grunn rekkefølgekrav om at det skal etableres løsning for 
gående og syklende langs Bruvegen før S9-11 tas i bruk. Bruvegen har i dag dobbeltsidig 
fortau, men ingen dedikert løsning for syklister. Syklister i dag bruker stort sett fortauet, men 
med en utvikling i området er det forventet økt trafikk av myke trafikanter og dermed økt 
konfliktnivå på fortauet. Syklister har kun lov å sykle på fortau forutsatt at de har tilnærmet 
gangfart og beveger seg på de gåendes premisser. 

Sykkelhåndboka V122 spesifiserer at syklister bør ha egne anlegg adskilt fra gående i 
bystrøk og der hvor det ferdes mange myke trafikanter. Bruvegen har så stor trafikk, og 
relativ høy fartsgrense i dagens situasjon, at sykling i blandet trafikk vurderes som ikke 
aktuelt. Sykkelfelt eller sykkelveg med fortau er ifølge Sykkelhåndboka mulige løsninger på 
strekningen slik trafikken er i dagens situasjon. I framtidig situasjon må det gjøres en ny 
vurdering ut i fra gjeldende krav. 

Sykkelfelt vil være utfordrende i Bruvegen fordi det i dagens situasjon er svært mange 
adkomster og kryss. Det bør legges til grunn at sykkelfelt i en framtidig situasjon kun 
anlegges dersom krysningspunktene mellom sykkelfelt og sideveger er redusert og kan 
løses på en trafikksikker måte. Ved eget anlegg, med utforming som gang- og sykkelveg 
eller sykkelveg med fortau, skal tabell 3.3 fra Sykkelhåndboka (eller tilsvarende oppdaterte 
krav) legges til grunn for dimensjonering. Figur 18 viser tabell 3.3 fra V122. 

 

Figur 18: Tabell 3.3 hentet fra Sykkelhåndboka V122 (Statens vegvesen, 2013) 
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4.5 Rundkjøring Runnivegen og Kjuushagen 
Ved Seterstøavegen nord for Årnes sentrum er Runnivegen og Kjuushagen i dag koblet til 
fylkesvegen gjennom to separate T-kryss med vikeplikt. Det er i dagens situasjon en 
undergang under Seterstøavegen for myke trafikanter. Denne undergangen er dokumentert 
som en veldig viktig skoleveg gjennom barnetråkkregistreringen gjort i forbindelse med 
planarbeidet. Det ble også registrert mange syklende i forbindelse med 
barnetråkkregistreringen i undergangen. I kommunedelplanen legges det opp til at 
Runnivegen og Kjuushagen knyttes til Seterstøavegen i en 4-armet rundkjøringen slik Figur 
19 viser. 

 

Figur 19: Rundkjøring mellom Seterstøavegen, Runnivegen og Kjuushagen 

Omlegging av T-kryss til rundkjøring har dokumentert effekt på lavere antall ulykker og 
personskader fra Trafikkhåndboka. Rundkjøringen vil også bidra til bedre trafikkavvikling og 
et mer robust vegsystem som takler økt trafikk bedre en systemet med to separate T-kryss. 
Ved omleggingen skal undergangen beholdes, og den bør utbedres for å holdes universelt 
utformet ettersom dette er viktig skoleveg og krysningspunkt for myke trafikanter.   

Ved Nes videregående skole vil omleggingen av Kjuushagen medføre et krysningspunkt for 
myke trafikanter til og fra undergangen. Dette krysningspunktet må utformes på en 
trafikksikker måte ved omlegging av Kjuushagen. Det er sannsynlig at krysningspunktet vil 
ligge i en kurve og det må sikres god sikt. Tiltak som opphøyd gangfelt, ekstra belysning og 
ledegjerder bør vurderes. 
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5 VEDLEGG 

5.1 Parkeringsnorm Årnes 
Parkeringsnormen er et viktig styringsverktøy knyttet til kommunens miljø- og arealutvikling. 
Parkeringsnormen er utarbeidet basert på «Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus» - 
TØI-rapport 1489/2016. 

 

 
For nye planer som omfatter bolig, kontor og forretning skal følgende parkeringsnormer 
legges til grunn: 

Tabell 1: Parkeringsnorm for bil for kontor, forretning og bolig 

Formål Enhet/BRA Sentrums-sone Sentrums-nær 
sone Randsone Sykkel 

Kontor pr. 100 m2 BRA Maks 1,0 Maks 1,0 Maks 1,5 Min 2,0 

Forretning, 
service- og 
kulturbygg 

pr. 100 m2 BRA Maks 1,0 Maks 1,5 Maks 2,0 Min 2,0 

Ene-
/tomannsbolig pr. boenhet Maks 2,0 Min 1,2 Min. 1,2 Min 2,0 

Rekkehus eller 
leilighet pr. 100 m2 BRA Maks 2,0 Min 1,2 Min. 1,2 Min 2,0 

 

Ved oppføring av nye leilighets- og næringsbygg skal parkering lokaliseres i kjeller/under 
terreng. Nedkjøringsramper og porter til parkeringskjeller skal unngås i sentrale gater og 
byrom. Det skal søkes sambruk av parkeringsplasser mellom ulike brukergrupper og 
bruksformål for å medvirke til størst mulig grad av brukerfleksibilitet og arealeffektivitet.  

Parkeringsplasser og ev. tilhørende snuplass skal legges på egen eiendom. Kommunen kan 
gi tillatelse til at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir 
innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av felles parkeringsanlegg. 
Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller. 

Ved etablering av flere enn 10 p-plasser skal minimum 5 % av parkeringsplassene for bil 
utformes som plasser for personer med nedsatt funksjonsevne. Plassene bør lokaliseres i 
nærhet av inngangspartier og/eller heis. 

For nye flerboligbygg med felles parkeringskjeller/parkeringshus skal en andel av plassene 
være tilrettelagt med ladepunkt for ladbare biler. Nærmere bestemmelser om ladeplasser 
skal fastsettes i reguleringsplan.  

Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngangen til bestemmelsesstedet. 
Oppstillingsplasser for sykkel skal ha fastmonterte sykkelstativ og muligheter for fastlåsing av 
sykkel. Andel sykkelplasser som skal være overdekket avklares i reguleringsplan. 
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5.2 Parkeringsregistrering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  NOTAT 
Side 28 av 29

Nes kommune   Asplan Viak AS 

# Beskrivelse Antall 
plasser 

Antall i 
bruk Eier Tidsbegrensing 

1 Grusparkering ved tursti 
langs togstasjon 24 18 Offentlig Ikke skiltet 

2 Grusparkering ved tursti og 
ved Elvekongen båt 20 1 Offentlig Ikke skiltet 

3 Pendleparkering ved tog 
vestside 94 91 Offentlig Skilt om parkering for 

togreisende 

4 Pendleparkering ved tog 
østside, 3 HC plasser 83 75 Offentlig Skilt om parkering for 

togreisende 

5 Gateparkering, 2 HC 9 7 Kommunal Maks 3 timer                               
08-17 (08-15) 

6 
Saga park, privat 
boligparkering. 
Privatrettslig 

40 33 Privat Skilt om reservert 
parkering 

7 Gateparkering 13 13 Kommunal Maks 3 timer                               
08-17 (08-15) 

8 Velgården, tannlege, etc. 15 7 Privat Maks 3 timer 

9 
Flisengården, 
ansattparkering og 
kundeparkering til næring 

32 26 Privat Skilt om reservert 
parkering 

10 Kundeparkering, frisør, 
blomster, baker, etc. 35 28 Privat Delvis skiltet reservert 

ulike firma 

11 Velgården 12 4 Privat Maks 3 timer skiltet 

12 Gateparkering 30 12 Kommunal Maks 3 timer                               
08-17 (08-15) 

13 Gateparkering  14 7 Kommunal Maks 3 timer                               
08-17 (08-15) 

14 Kunde- og ansattparkering 
næring  196 60 Privat 

Kun få skilt, manglende 
oppmerking, svært 
utflytende område 

15 Gateparkering 7 1 Kommunal Maks 3 timer                               
08-17 (08-15) 

16 Gateparkering 9 8 Kommunal Maks 3 timer                               
08-17 (08-15) 

17 Parkeringsareal 34 6 Privat Parkering kun ved 
tillatelse fra gårdseier 

18 Gateparkering 8 8 Kommunal Maks 3 timer                               
08-17 (08-15) 
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19 
Kunde- og ansattparkering 
næring, apotek, 
varemottak 

8 8 Privat Ikke skiltet 

20 Ansatte og besøk, med 
spesiell tillatelse 28 24 Offentlig Skiltet kun parkering ved 

spesiell tillatelse 

21 Gateparkering 22 12 Kommunal Maks 3 timer                               
08-17 (08-15) 

22 Parkeringshus Amfi 52 30 Privat 
Maks 3 timer for 
besøkende. Åpent 0745 
til 2220 

23 
Parkeringsplass og 
varemottak overflate ved 
Amfi 

20 18 Privat Mangler skilting 

24 Kunde- og ansattparkering 
for næring, politi etc. 160 95 Privat 

Noen egne merkede 
plasser for ulike 
virksomheter. Markert 
envegskjøring enkelte 
steder 

25 
Nes kirkelige fellesråd, 
grusparkering og 
beboerparkering 

22 11 Privat Noen reserverte plasser 
fra 0730 til 1700 

26 Gateparkering 9 9 Kommunal Maks 3 timer                               
08-17 (08-15) 

27 Nes kommune, delt formål 
med basketbane 50 44 Offentlig 

Parkeringsforbud utenfor 
arbeidstid ved 
basketbane 

28 Parkeringsareal ved åpen 
bekk 33 23 Offentlig 07-16 kun med spesiell 

tillatelse 

29 Circle K parkering og 
tilhengerplasser 30 11 Privat Ikke skiltet 

30 Småbedriftssenter og bil- 
og karosseri bedrift 60 46 Privat Noen oppmerkede 

plasser er skiltet 

31 Gateparkering  8 0 Kommunal Maks 3 timer                               
08-17 (08-15) 

32 

Ansatte- og 
kundeparkering Rørlegger 
og elektriker. Også 
beboerparkering 

19 15 Privat Ikke skiltet 

33 Meierigården, 
beboerparkering 14 8 Privat Beboerparkering, skiltet 

ved innkjørsel 
 



 NOTAT

5.3 Resultatutskrift fra SIDRA 
Kryss mellom Jernbanegata og Bruvegen i dagens situasjon 
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Kryss mellom Jernbanegata og Bruvegen med omfordelt trafikk som konsekvens av stenging av Rådhusgata 
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4-armet rundkjøring mellom Bruvegen, Øvre Hagaveg, Svarverudvegen og Seterstøavegen i framtidig situasjon 
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T-kryss mellom Bruvegen og Øvre Hagaveg i framtidig situasjon 


