RiVEG – Trafikknotat
Vilberg barnehage - Eidsvoll
Reguleringsarbeid i forbindelse med utvidelse av Vilberg barnehage på Eidsvoll. Dette trafikknotat
skal belyse hvilke konsekvenser utvidelse av barnehagen vil ha for trafikksituasjonen.
Barnehagen ligger i Vilbergvegen 15 i enden av en blindvei som er adkomst til noen boliger og Vilberg
skole. Skolen skal nedlegges om noen år og flyttes til et annet sted.
Vilbergvegen er en kommunal vei med følgende data:
- Fartsgrense 40 km/t
- ÅDT 574 (År 2022) Telledato 31.05.2022 – 01.06.2022
- Kjøreveibredde 5 meter
- Fortausbredde 2,5 meter
- Vegbredde totalt 7,5 meter
- Blindvei mindre enn 250 meter
Med disse data lagt til grunn, veiens geometriske utforming og funksjon, defineres Vilbergvegen
(passer best) som adkomstvei. Iht. «Felles kommunal vegnorm» - vedtatt 09.04.2019 også gjeldende
for Eidsvoll, kan adkomstveier ha ÅDT opptil 1000 kjøretøy.
I dagens situasjon er det ca. 60 barnehageplasser. Barnehagen skal utvides fra 4 til 10 avdelinger.
Det legges til grunn utbygging for 144 barnehageplasser i fremtidig situasjon. Antall
barnehageplasser vil variere noe. 84 nye barn gir 336 ekstra hente og bringeturer hver virkedag,
fordelt på 168 turer henholdsvis morgen og ettermiddag.
Følge/ hente barn til/fra barnehage kategoriseres som omsorgsreiser i Nasjonal
reisevaneundersøkelse (RVU) – Nøkkeltallsrapport 2020. Transportmiddelet som oftest benyttes ved
omsorgsreiser er bil som man selv kjører (82 prosent). 10 prosent av disse reisene foretas til fots. Kun
marginale andeler av omsorgsreiser fordeler seg på kollektivtransport, sykkel og bil som passasjer.

Transportmiddel ved omsorgsreiser

Som følge av utvidelse med seks nye avdelinger økes antall årsverk med ansatte fra 20 til 50 årsverk.
30 nye ansatte genererer daglig 60 turer. Ved arbeidsreiser er «bil som fører» er det hyppigst
benyttede transportmiddelet (63 prosent) i 2020. 12 prosent av arbeidsreisene ble foretatt til fots, og
i en like stor andel ble det benyttet kollektiv transport. 7 prosent av reisene ble foretatt med sykkel
som fremkomstmiddel og 4 prosent som passasjer i bil med andre.

Transportmiddel ved arbeidsreiser

Reisehensikt
Bringing/ levering
barnehage

Ansatte barnehage

Gange
10 %
34 turer

Sykkel
3%
11 turer

24 %
15 turer

7%
5 turer

Reisemiddel
Bil
Sum/ kommentar
82 %
100%
276 turer
336 hente/ bringeturer til
sammen. Inkluderer ikke de
marginale andelene av
omsorgsreiser og barnas
turer da det antas at dette i
alle tilfeller foregår med
foresatte
67 %*
100%
41 turer
60 turer ved 30 daglige
ansatte

Økning - Antall turer daglig

Økning av antall barn og ansatte i barnehagen vil medføre økt trafikk i Vilbergvegen, da særlig i
tidspunkter for levering og henting av barn. Det antas at tiltaket gir en økning på ca. 317 bilturer
daglig. Den totale ÅDT antas derved å være ca. 891 når tiltaket er ferdig utført. Vilbergvegen kan ha
opptil 1000 ÅDT, og har dermed nok kapasitet og god nok standard til den utbyggingen som det
planlegges for på barnehagetomta.

Barnehagen har adkomst fra Vilbergvegen som kommer inn nordøst i planområdet. Her er det i dag
plass til ca. 60-65 biler. Plassen benyttes felles av barnehagen og ungdomsskolen som ligger nord for
barnehagen, med antatt fordeling ca. 35 parkeringsplasser for barnehagen og ca. 30
parkeringsplasser for ungdomsskolen. Det antas at disse 30 parkeringsplassene er både for ansatte
og besøkende på ungdomsskolen, og genererer ca. 90 bilturer daglig.
Reisehensikt
Bringing/ levering
barnehage

Ansatte barnehage

Gange
10 %
58 turer

Sykkel
3%
18 turer

24 %
24 turer

7%
7 turer

Reisemiddel
Bil
Sum/ kommentar
82 %
100%
473 turer
576 hente/ bringeturer til
sammen. Inkluderer ikke de
marginale andelene av
omsorgsreiser og barnas
turer da det antas at dette i
alle tilfeller foregår med
foresatte
67 %*
100%
67 turer
100 turer ved 50 daglige
ansatte

30 parkeringsplasser for
ungdomsskolen

-

-

90 turer

Antatt

Totalt

-

-

630 turer

ÅDT belastning i Avkjørselen

Total trafikkbelastning i Avkjørselen - Antall turer daglig

Dimensjonerende kjøretøy er 8 meter lang Liten Lastebil (LL), med bredde 2,55 meter og 10 meter
svingradius. Samtidig er kjøring for renovasjonsbil som er noe lengre (ca. 10 meter) er ivaretatt med
sporingsanalyser.

Liten Lastebil 8 meter

Geometrisk utforming av dagens avkjørsel i plan er riktig iht. kommunal vegnorm. Det er målt 4
meter og 6 meter som tilslutningsradier mellom kjørebanekantene i avkjørselen. Det er i tillegg kjørt
sporingsanalyser for dimensjonerende kjøretøy inn og ut på avkjørselen med dimensjonerende
kjøremåte C.

Utforming av avkjørsler i plan

Siktkrav i avkjørsler defineres med sikttrekanter. Frisikt fra avkjørsel skal være 4 x 30 meter ut på
kjøreveien, og 4 x 20 meter ut på fortauet. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (som for
eksempel vegetasjon, murer, gjerder, snø eller lignende) ikke være høyere enn 0,5 m over
primærvegens kjørebanenivå.

Sporingsanalyse 8 m Liten Lastebil og Siktlinjer i plan

Frisikt fra avkjørsel mot kjørevei og fortau (Vilbergvegen) i retning Nord – øyehøyde 1,1 meter

Frisikt fra avkjørsel mot kjørevei og fortau (Vilbergvegen) i retning Sør – øyehøyde 1,1 meter

Lengdeprofilet for avkjørselen skal på de første 2 meter fra primærveiens veiskulder ha samme fall
som primærveiens tverrfall. De neste 3 meter skal ha maks 3,5 % fall eller stigning. Videre etter 5
meter fra primærveiens veiskulder kan avkjørselen ha inntil 12,5 % fall eller stigning.

Lengdeprofil for avkjørsler

Avkjørselen er såpass bred (5 meter) at to passerende personbiler kan kjøre forbi hverandre her. Innog utkjøring kan foregå på en og samme avkjørsel. Parkeringsplassen er ca. tilsvarende som dagens
parkeringsplass. Antall plasser er dimensjonert i henhold til kommuneplanens bestemmelser om at
det skal settes av mellom 0,5-1 parkeringsplass pr. ansatt i tillegg til korttidsparkering for levering og
henting. Parkeringsplassen er i tillegg dimensjonert for snuplass for renovasjonsbil og varelevering.
For trygg ferdsel for gående mellom parkeringsplassen og inngangen til barnehagen skal det anlegges
fortau langs parkeringsplassen. Gjennom å legge til rette for et akseptabelt antall parkeringsplasser
og god trafikkavvikling innenfor planområdet, er planens intensjon at økt trafikk ikke skal medføre
noe forverring i forhold til dagens situasjon. Henting og levering av barn med bil skal skje med
korttidsparkering på parkeringsplassen og ikke i Vilbergvegen. For å få bedre trafikkflyt bør
parkeringen for ansattparkering og korttidsparkering for henting/ levering deles og tydeliggjøres med
skilt, og samtidig bør korttidsparkering for henting/ levering plasseres nærmere hovedinngang.
Vilbergvegen ender opp i en vendehammer. Denne snuplassen benyttes av noen ved
henting/ levering av barn ved Vilberg skole, noe som kan skape uoversiktlig og uheldig
trafikksituasjon. Det er ikke mye som kan gjøres veiteknisk for å hindre dette. Vendehammeren er en
del av Vilbergvegen som er offentlig ferdselsareal og kan benyttes av alle bilførere. Derimot er det
ikke lov å parkere og forlate bilen i en snuplass. Som tiltak kan det settes opp her «parkering
forbudt» skilt med underskilt «gjelder snuplass».
Ved skolestart om morgenen står det en person fra skolen som vakt nede i enden av vegen for å
snakke med folk som eventuelt kjører helt ned, og informerer om at det ikke er ønskelig. Dette tas
også opp på foreldremøtene til skolen. Ellers ses ikke denne uheldige trafikksituasjonen som
vedvarende, når skolen er planlagt flyttet i løpet av de nærmeste årene.

Vendehammer i enden av Vilbergvegen. Sporingsanalyse snumulighet for personbil og skilting «parkering forbudt» med
underskilt «gjelder snuplass»
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