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Områderegulering Herbergåsen næringspark – Vurdering 
av trafikkbelastninger og øvrige konsekvenser i vegnettet 
 

Bakgrunn 

Dette notatet er et supplement til planbeskrivelsen for områderegulering Herbergåsen 
næringspark. 
 
For en grundig beskrivelse av tiltaket vises det til planbeskrivelsen. 
 
Studieområdet er i første omgang de to kryssene E16 Kongsvingervegen x Fv482 
Skogbygdavegen og E16 Kongsvingervegen x Bjertnesvegen, men det sees også på krysset E16 
Kongsvingervegen x Fv482 Funnefossvegen.  
 

Kapasitet i vegnettet 

Utgangspunkt og forutsetninger 

Trafikkbelastning på vegnettet er en viktig konsekvens av en framtidig utbygging av 
industriområdet på Herbergåsen. Samtidig er situasjonen for ny E16 pr sommeren 2018 uklar, 
både i trasévalg og framdriftsmessig. Kommunen ønsker ikke å avvente reguleringen av 
Herbergåsen til dette er avklart, om man må finne løsninger for trinnvis utbygging og fysiske 
kryssløsninger som fungerer både på kort og lang sikt, med eller uten E16. Dette notatet skal se 
på kapasitetsmessige begrensninger i vegnettet, fortrinnsvis med utgangspunkt i dagens 
situasjon; dvs. belyse hvor mye utbygging som tåles før krysskapasiteten blir et problem. Dette 
gjøres først med dagens kryssutforming, dernest studeres effekten av aktuelle (mindre) tiltak. 
 
Dagens kryssgeometri er vist i Figur 1. Vegbredder og geometriske parametere er målt på 
finn.no. På figuren er det også påført trafikktall, i hovedsak hentet fra NVDB (Norsk 
vegdatabank). Trafikken på Bjertnesvegen er stipulert, og inneholder trafikk til/fra dagens 
bensinstasjon. 
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Figur 1 Dagens kryssområde på Herbergåsen, med dagens trafikkmengder (Kart: finn.no). 

Følgende antakelser er gjort når det gjelder trafikkfordeling: 
 

• Maxtime = 10% av ÅDT. 

• Retningsfordeling på Kongsvingervegen antas 2/3 i rushretning (mot Oslo/Kløfta om 

morgenen og ut fra Oslo/Kløfta om ettermiddagen) og 1/3 motstrøms. 

• Trafikkfordeling til/fra nyskapt industri/næring antas like mye inn og ut i begge 

rushperioder, men antas at 2/3 til/fra Kløfta/Oslo og 1/3 til/fra Skarnes/Kongsvinger. 

• Det legges til grunn 3,5 bilturer pr 100 m² BYA med industri/lager. 

• Det legges til grunn 15 bilturer pr 100 m² BYA med plasskrevende handel. 

• Dagens virksomhet i industriområdet på nordsiden, samt bensinstasjon og plasskrevende 

handel/industri på sydsiden antas opprettholdt. 

• Det er ikke lagt inn årlig trafikkvekst på nåværende E16. 
 
 

Størrelser og omfang av utbyggingen 

Når det gjelder framtidig utbyggingsvolum er det tatt utgangspunkt i figur 2. 
 
Totalt er området på 1.200 dekar. Med aktuell utnyttelsesgrad, fratrekk av arealer for vegnett, 
parkering, grøntområder, et betydelig friområde m.v. antas et mulig bruksareal på ca 317.000 m². 
Utbyggingsarealene fordeles på tre hovedområder som vist i Tabell 1 

Tabell 1 Mulig utbyggingsvolum. 

 BYA (m²) 

Nord for E16, med atkomst til Skogbygdavegen 139.000 

Sydøst for E16 med atkomst til Bjertnesvegen 80.000 

Sydvest for E16 med atkomst fra Funnefossvegen 117.000 
 

9.781 

500 
9.781 

1.217 
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Figur 2 Feltinndeling i forhold til kronologisk utbygging 

 

Kapasitetsberegninger 

Det er gjort beregninger av trafikkbelastningen i maxtime morgen og ettermiddag av ulike 
scenarier: 
 

1. Dagens situasjon 

2. Dagens + ½ utbygging nord 

3. Dagens + ½ utbygging nord + 15.000 m² med plasskrevende handel sydøst 

4. Dagens + ½ utbygging nord + 30.000 m² med plasskrevende handel sydøst 

5. Dagens + hel utbygging nord 

6. Dagens + hel utbygging nord + 15.000 m² med plasskrevende handel sydøst 

7. Dagens + hel utbygging nord + 30.000 m² med plasskrevende handel sydøst 

8. Dagens + hel utbygging i nord + 15.000 m² med plasskrevende handel sydøst 
 
Kapasitetsberegningene er gjort med beregningsprogrammet CapCal, og resultatene er 
presentert som belastningsgrader for høyest belastede vegarm inn mot kryssene.  
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Belastningsgrad er et uttrykk for hvor stor andel av en vegs kapasitet som er oppbrukt. Man 
regner på et gjennomsnitt over hele rushtimen, og kortvarig vil belastningene derfor kunne være 
både høyere og lavere enn den beregnede. En variasjon på inntil 20% vil være normalt.  
 
Vanligvis vil man oppfatte belastningsgrader under 0,7 – 0,75 som uproblematiske og uten 
nevneverdig kø.  
 
Belastningsgrader mellom 0,75 og 0,85 gir også stabil trafikkavvikling, men tidvise køer inn mot 
krysset. (Hvor mange biler i kø avhenger av trafikkmengden – veger med liten trafikk kan ha høy 
belastningsgrad, men liten kø, og motsatt). 
 
Når belastningsgraden øker over 0,85 vil trafikksituasjonen gradvis bli mer køpreget, og 
situasjonen oppfattes som hindrende for trafikken blant folk flest. Forsinkelsene blir mer og mer 
merkbare. 
 
Ved belastningsgrad 1,0 er kapasiteten oppbrukt og køene blir uoversiktlige og svært varierende i 
lengde. Folk flest vil oppfatte dette som trafikkaos. 
 
Belastningsgrader over 1,0 kan også forekomme, men dette inneholder stor grad av usikkerhet 
og konsekvensene lar seg ikke beregne. 
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Resultater 

Resultatet av beregningene er som vist i tabell 1. 

Tabell 2 Beregnede belastningsgrader i kryssene mellom E16 og Skogbygdavegen og mellom E16 og Bjertnesvegen. 

 
 

Legg merke til at et enkelt tiltak knyttet til breddeutvidelse inn mot E16 fra sidevegene har svært 
god effekt. 
 
Kontroll av kryss med Funnefossvegen: 
 
Beregnet situasjon her basert på full utbygging i nord og 15.000 + 30.000 i sydøst gir en 
belastningsgrad med dagens kryss i Funnefossvegen på 0,82 i morgenrushet og 0,90 i 
ettermiddagsrushet. Dette med dagens kryssutforming. Om man etablerer to felt inn fra 
Funnefossvegen går belastningsgradene ned til 0,63 og 0,70.  
 
 
 

Konklusjon på utbyggingsvolum 

Man kan bygge ut hele nordøstområdet (nord for E16), noe plasskrevende handel (f.eks. 15.000 
m²) og ca 30.000 m² med lager/industri i sydøst uten å innføre tiltak i vegnettet ut over to kjørefelt 
inn mot E16 i Funnefossvegen, Skogbygdavegen og i Bjertnesvegen. Bygger man mer enn dette 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
1 To felt ut fra Skogbygdavegen 
2 To felt ut fra B 
jertnesvegen 

 Skogbygdavegen Bjertnesvegen 

 Morgen Ettermiddag Morgen Ettermiddag 

Dagens situasjon 0,38 0,37 0,37 0,38 

Dagens + ½ nord 0,45 0,37 0,37 0,38 

Dagens + ½ nord + 15.000 m² 
plasskrevende  

0,52 0,41 0,40 0,45 

Dagens + ½ nord + 30.000 m² 
plasskrevende 

0,61 0,46 
(0,78) (0,90) 

0,682 0,74 

Dagens + hel nord (0,79) 
0,63 0,42 0,43 

0,471 

Dagens + hel nord+ 15.000 m² 
plasskrevende 

(0,96) 
0,71 0,43 0,48 

0,60 

Dagens + hel nord + 15.000 plasskrevende 
+ 30.000 industri/lager i sydøst. 

(1,09) (0,79) 
0,68 

(0,78) 

0,701 0,551 0,642 

Dagens + hel nord+ 30.000 m² 
plasskrevende 

(1,17) (0,84) (0,85) (0,98) 

0,771 0,591 0,742 0,812 
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inntrer behov for kryssombygging til rundkjøringer, både i krysset med Funnefossvegen og på 
Herbergåsen. Da vil det være noe kapasitetsreserve, kanskje ytterligere 10 – 20 %. 
 
Basert på dette vises i tabell 3 etappevis utbyggingspotensial. 

Tabell 3 Oversikt over faser, veitiltak og utbygging 

Fase Veitiltak 
Utbygging maks BYA 

Felt Lager/industri 
Plasskrevende 

handel 

1 Ingen 1 60 000 m2 25 000 m2 

2 0 0 

3 0 0 

2 Breddeutvidelse av Skogbygdavegen inn mot 

E16 og flytting/breddeutvidelse av 

Bjertnesvegen. 

1 0 0 

2 60 000 m2 15 000 m2 

3 0 0 

3 E16 legges om, trafikk fjernes og rundkjøring i 

kryss med Funnefossvegen etableres. 

1 0 0 

2 0 0 

3 127 000m2  

 29 000m2 

 

Som man ser kan man ikke med dagens vegsystem uten videre bygge ut hele fase 3 og lede all 
trafikken fra denne ut på en tofelts hovedveg, selv etter at E16 er borte. Det er likevel sannsynlig 
at mer enn de stipulerte 127 000 m² lager/industri (eller 29 000m² med plasskrevende handel) 
kan bebygges. Dette forutsatt at ny E16 har en forbindelse mot Herbergåsen som avlaster 
Oslorettet trafikk fra nåværende E16 over Oppåkermoen. 
 

Mertrafikk 

Ved å bruke beregningsgrunnlaget nevnt punkt 1 beregnes mertrafikken av tiltak i fase 1 til å bli 
2100 ÅDT nord for E16, og 3750 sør for E16. Dette regnes ut ved hjelp av følgende regnestykke: 
60 000/100*3,5 = 2100 og 25 000/100*15 = 3750.  
 
For fase 2 beregnes mertrafikken til å bli 2250 ÅDT sør for E16, og 2100 ÅDT nord for E16. Dette 
ettersom fase 2 skal utbygges med 60 000 m2 lager, logistikk og industri nord for E16, samt 
15 000 m2 plasskrevende handel sør for E16. For mertrafikkberegninger av fase 3 må det 
avklares hva slags næringsbebyggelse som er tenkt anlagt her. Dette vil avklares gjennom videre 
detaljreguleringsplaner. Dersom området bygges ut med 127 000 m2 lager-, logistikk- og 
produksjonsvirksomhet vil mertrafikken være 4445 ÅDT, dersom det bygges ut med 29 000 m2 

plasskrevende handel vil medføre 4350 ÅDT.  
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Trafikksikkerhet 

Oversikt over ulykkessituasjonen de siste 10 årene (2007 – 2016) er vist i figur 2. 
 

 

Figur 3 Dagens kryssområde på Herbergåsen, med dagens trafikkmengder (Kart: finn.no). Ulykker er markert med grønne prikker. 

Som man ser har det de siste 10 årene skjedd 3 ulykker med personskade på denne delen av 
E16. Alle ulykkene var med lettere skadde. To av ulykkene skjedde på samme sted, hvorav den 
ene var en møteulykke og den andre er klassifisert som ulykke ved feltskifte. Den tredje ulykken 
(lengst i øst) var en ulykke med påkjøring bakfra. Strekningen fra Funnfossvegen og til 
Bjertnesvegens «høyre splitt» er på 1,25 km, og beregnet ulykkesfrekvens blir da på 0,07. Dette 
er meget lavt, normal ulykkesfrekvens for tilsvarende vegstrekning er på 0,17 (Statens vegvesens 
håndbok 115).  For 20 år siden var dette en langt mer belastet strekning (mellom 1978 og 2006 
skjedde det 20 ulykker her). Senere gjennomførte tiltak ser derved ut til å ha hjulpet godt, og 
trafikksikkerheten forventes fortsatt å være god etter utbygging. Etter hvert vil også 
utbedring/ombygging av kryssene i planområdet bidra til økt trafikksikkerhet. 
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Kollektivtrafikkbetjening 

I dag betjenes området av langsgående busser på E16, samt trafikk til/fra Skogbygda. Dette er 
vist i tabell 4. 
 

Tabell 4 Oversikt over faser, veitiltak og utbygging 

Linje Frekvens  

451 Dysterud bru – Skogbygda - Årnes 6 avg/døgn i rushretning 

460 Herbergåsen - Kløfta Hvert 30 minutt i rush 
Hver time dagtid 

465 Bestillingsrute Skogbygda/Greniskogen - Årnes 2 g hver tirsdag og fredag 
 

I tillegg kommer en rekke skoleruter, fortrinnsvis mot Vormsund og Årnes. 
 
Utbyggingens fase 1 kan anslagsvis gi 1.000 – 1.200 nye arbeidsplasser. Det antas en beskjeden 
kollektivandel til disse, eksempelvis 10%. 100 – 120 nye reisende vil ikke påvirke kollektivtilbudet 
merkbart. 
 
Fase 2 og 3 kan medføre et gradvis styrket kollektivtilbud på litt lengre sikt. 
 


