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1

BAKGRUNN OG HENSIKT

Gjeldende kommunedelplan for området Råholt - Sagmoen ble vedtatt av Eidsvoll
kommunestyre 6.10.1997. I Eidsvoll kommunens planstrategi for 2012 – 2015 er
følgende vurdert: «Kommunedelplanen for Råholt/Sagmoen1997-2008 bør tas opp til
ny vurdering og eventuelt utvides til å omfatte Dal. Dette må ses i sammenheng med
følgende vedtak i kommunestyret 24.01.12, Rådmannen bes ta initiativ til et
tettstedsutviklingsprosjekt for sørbygda, med særlig fokus på Råholt og Dal». Med
bakgrunn i dette, samt et generelt behov for en god overordnet plan har kommunen
valgt å starte opp arbeidet med ny kommunedelplan for Råholt.
Et av hovedfokusområdene ved utarbeidelse av ny kommunedelplan for
Råholtområdet, vil være arbeidet med å definere et tydeligere sentrum. I dag strekker
sentrumsfunksjonene seg langs store deler av Trondheimsvegen gjennom Råholt,
uten en definert sentrumskjerne. Råholt er i dag et område som er under stort
utbyggingspress. Det er en betydelig villighet til å satse på prosjekter fra
utbyggersiden, samtidig som området har en stor befolkningsvekst. Ønske fra blant
annet utbyggere førte til behov for en ny kommuneplan kommuneplanprosess, men
det er ikke fokus på å ta inn nye utbyggingsområder. Det skal heller være fokus på å
tilrettelegge for de områdene som allerede er tatt inn i kommuneplanen samt at det er
aktuelt å omprioritere disse internt på Råholt. Følgende punkter skal bl.a. vurderes:
 Utfordring knyttet til trafikkavvikling
 Tilrettelegge for gang- og sykkelveger
 Tilgang til friluftsliv/grøntområdet
Planprogram, planbeskrivelse, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS) skal utarbeides i tråd med PBL. Planprogrammet for kommunedelplan Råholt,
ble fastsatt av Formannskapet i Eidsvoll kommune 07.06.2016, og legger rammene
for utredningsarbeidet. En av hovedutredningene som skal utarbeides i planprosessen
er en trafikkanalyse som denne rapporten skal omhandle.
Hjellnes Consult AS er engasjert for å vurdere de trafikale utfordringene planområdet
står ovenfor i dag, både på et overordnet og lokalt nivå. Trafikkanalysen skal bidra til å
gi innspill til det fremtidige trafikkbildet samt utarbeidelse av et bærekraftig vegnett for
utviklingen av Råholt. Trafikkanalysen skal danne grunnlag for beslutningstakerne og
for videre utarbeidelse av kommunedelplan.
Følgende skal utarbeides som del av analysen:
1. Beskrivelse av dagens trafikale situasjon med trafikktall, fremkommeligsdata,
ulykkesdata, og en beskrivelse av gang/sykkel og kollektivnettet innenfor
området. Det utarbeides en kart med målpunkter i/ved Råholt.
2. Beregning av fremtidig trafikk basert på framskrivning av trafikk og arealtall fra
kommunen.
3. Dagens- og fremtidig trafikkavvikling omtales overordnet og eventuelle forslag
til mulige tiltak for trafikkstyring omtales.
4. Basert på resultatene i punkt 1-3 vurderes det løsninger for vegsystemet med
en avlastningsveg samt at det gis en kort beskrivelsen av mulige effekter av
tiltaket. Beskrive kort eventuelt andre tiltak som kan bidra til å redusere
trafikkutfordringene
5. Vurdere forholdet for myke trafikanter og kollektivtrafikken langs
hovedvegnettet og komme med forslag til tiltak.
6. Omtale behovet for nye adkomstveger i forholdet til framtidig boligområder
som ligger inne i kommuneplanen og som berører området i kommunedelplan.
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1.1

Områdets beliggenhet og omkringliggende hovedvegnett

Planområdet ligger i Eidsvoll kommune og innebefatter tettstedet Råholt samt
Sagmoen i nord og Manerud i sør. Planområdet er noe utvidet i forhold til gjeldende
kommunedelplan. Dal inngår ikke i planområde jf. fastsatt planprogram. Råholt ligger
sentralt plassert i aksen Oslo (60 km) – Hamar (70 km) og med kort avstand til Oslo
Lufthavn Gardermoen (22 km). Råholt ligger ca. 10 km fra Eidsvoll sentrum i nordøst
og ca. 17 km til Jessheim i sørvest. På grunn av den sentrale plasseringen har Råholt
opplevd stor vekst de siste årene.
Planområdet rammes inn av E6 i vest, Andelva i nord, Ullensaker kommune i sør og
bebyggelse/ LNF–område i øst. Trondheimsvegen går gjennom hele planområdet fra
E6 i syd til Eidsvoll Verk i nord, en strekning på ca. 5,5 km. Vegen har høy trafikk og
oppleves som en betydelig barriere på Råholt.
Nord i planområdet ligger Eidsvoll Verk stasjon med regiontog linje 10 (LillehammerOslo S- Drammen) og 11 (Eidsvoll– Oslo S- Larvik/Skien) og lokaltog linje 12
(Kongsberg- Drammen- Oslo S- OSL-Eidsvoll) som stopper i Råholt. Sør for
planområdet ligger Dal stasjon hvor lokaltoglinje L13 (Drammen- Oslo S JessheimDal) stopper. I tillegg er det flere busslinjer som trafikkerer Trondheimsvegen.
Trondheimsvegen (Fv. 501), tidligere E6, går gjennom Råholt og binder sammen
tettstedet samt «alle» lokalvegene som f.eks. Sagmovegen, Sundbyvegen og
Nyvegen nord i planområdet. Trondheimsvegen fungere som omkjøringsveg når E6 er
stenget på strekingen fra Dalskrysset til Nebbenes/Boksrud.

Figur 1; Planområdets plassering i region merket med rød sirkel. Kilde: Kart fra Finn.no
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2

VIKTIGE MÅLPUNKT OG AREALFORMÅL

Hovedvekten av målpunkter ligger langs Trondheimsvegen eller i nær tilknytning til
denne, sentralt i planområdet. I tillegg er det anlagt både barnehager og skoler nord
og sør i planområdet. Følgende målpunkt er registrert:

Figur 2; Viktige målpunkt innenfor planområdet
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Råholt har flere butikker, ulike type næringer og et kjøpesenter spredt langs
Trondheimsvegen, men med en konsentrasjon sentralt rundt Eidsvoll Verk
jernbanestasjon og ca. 800 meter sydover langs vegen. Innenfor planområdet ligger
Råholt kirke, Eidsvoll Verk skole, Steinerskolen Eidsvoll, Råholt skole og Bønsmoen
skole samt Råholt ungdomsskole med tilhørende idrettsanlegg og bibliotek. Det er
flere barnehager av ulik størrelse. I tillegg er det hovedsakelig eneboliger, men også
etablert noen rekkehus og lavblokker innenfor planområdet.

Figur 3; Grov oversikt over arealbruk innenfor planområdet.
7 av 45
Trafikkanalyse kommunedelplan Råholt.docx

Tettstedet Eidsvoll verk/ Råholt har en befolkning på rundt 12 000 innbyggere, av
disse utgjør bosatte innenfor planområdet ca. 8 500 personer basert på tall fra
kommunen. Alderssammensetningen er som følger:
År
0-15
16-25
26-50
50+
SUM

Jenter
801
478
1485
1466
4230

Gutter
889
532
1537
1289
4247

Eidsvoll kommune har hatt en befolkningsvekst på 28 % i perioden 2001-2014 som
tilsvarer rundt 2 % per år. Hovedtyngden av veksten har skjedd på Eidsvoll
Verk/Råholt. (Kilde; Mobilitetsprogram Øvre Romerike, august 2016).
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3
3.1

BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
Adkomst fra E6 og lokalt vegnett

Tronheimsvegen som går gjennom Råholt har i dag en sentral og naturlig forbindelse
både til Eidsvoll sentrum i nord via Eidsvollvegen og til Dal i sør og videre mot
Gardermoen lufthavn via blant annet fv. 454. Dette gjelder spesielt for de som bor
innenfor planområdet. Det er i dag ingen direkteadkomst til planområdet fra det
kommunale vegnettet, men kun fra E6 og ulike fylkesveger.
Adkomst E6
Nærmeste adkomst til planområdet fra E6 er via Dal krysset i retning mot nord som
ligger i Ullensaker kommune. Fra rundkjøringen over E6 kjører man inn via
Kolonivegen til Trondheimsvegen.
I retning mot sør til planområdet kan en benytte adkomstene både fra kryssene
Boksrud via Eidsvollvegen til Trondheimsvegen, Nebbenes via Østre Hurdalsveg til
Trondheimsvegen og Dal avhengig av hvilket målpunkt en har innenfor planområdet.
Vegnettet innenfor planområdet
Innenfor planområdet er det flere fylkeskommunale veger som er hovedferdselsårer
til/fra og igjennom Råholt.
E6 og Trondheimsvegen (fv. 501) utgjør de to sentrale vegene fra sør til nord. E6
fungerer både som gjennomfartsveg og adkomst til/fra Tronheimsvegen.
Tronheimsvegen er både en gjennomkjøringsveg samtidig som den er en viktig
lokalveg for større boligområder på Råholt. I tillegg går Hjeravegen (fv. 504) og
Finstadvegen (fv. 503) øst for planområdet i sør-nord retning. Hjeravegen kobler seg
til Kjerkevegen og kommer ut ved Råholt kirke. Fuglerudvegen (fv. 505) går også i
sør-nord retning øst i planområdet og kobler seg til Kjerkevegen i sør og Nyvegen i
nord.
Det er i tillegg flere fylkesveger innad i planområdet som gir adkomst til ulike
boligområder og fungerer som samleveger. Disse går hovedsakelig i øst-vest retning
og ender i kryss/rundkjøring med Trondheimsvegen. Dette er:
 Sundbyvegen (fv. 507) fra Tærudvegen til Trondheimsvegen
 Sagmovegen (fv. 514) fra Sagmovegem til Trondheimsvegen
 Nyvegen (fv. 505) fra Tronheimsvegen til Fuglerudvegen
 Kjerkevegen (fv. 505) fra Trondheimsvegen til Fuglerudvegen
Det er også flere viktige kommunale samleveger som ender i kryss med
Trondheimsvegen. Disse er nevnt i retning fra sør mot nord:
 Furulundjordet (T-kryss)
 Martin Johansens veg (T-kryss)
 Hynnevegen (T- kryss)
 Vestegnavegen (T-kryss)
 Kroken (T-kryss)
 Flaenbakken (T-kryss
 Gladbakkvegen/Råholtgutua (Rundkjøring)
 Bønsmoevegen (T-kryss)
 Tærudvegen (Rundkjøring)
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Figur 4; Overordnet vegnett (E6 og Fylkesveger) innenfor planområdet.

10 av 45
Trafikkanalyse kommunedelplan Råholt.docx

E6
E6 er en firefelts europaveg på ca. 22 meter i bredde (inkl. rabatt) fra Dal til Nebbenes
med to fullverdige kryss. Innenfor planområdet er det to veger som ligger i bro over
E6; Sundbyvegen på ca. 9,5 meter inkl. gang- og sykkelveg samt en mindre driftsveg
på ca. 4 meter. Det er også to mindre veger som ligger i tunnel/ kulvert under E6, en
ved Grevlingmyra og en ved Fjellet. Dal - krysset ligger utenfor planområdet i syd i
Ullensaker kommune, men har en viktig funksjon for adkomst til Råholt og sentrum via
av- og påkjøringsramper fra E6 hovedsakelig retning til/fra sør. Det er flere mindre
veger som ligger langs strekningen og jernbanen går i tunnel under E6. Europavegen
er skiltet med 110 km/t.
Trondheimsvegen (fv. 501)
Trondheimsvegen er en tofelts fylkesveg med enkelte breddeutvidelser og flere
kanaliserte kryss til sideveger (4 stk.). Mot sentrum har Trondheimsvegen tre
rundkjøringer rett etter hverandre. Det er lagt til rette for gjennomgående ensidig
gang- og sykkelveg på strekningen med noen sideskift med gangfelt. Selve
kjørevegen har en ca. bredde på 6,5 meter og gang- og sykkelvegen har en ca.
bredde på 3 meter.
Fv. 501 fungerer som avlastningsveg/omkjøringsveg for E6 og er en viktig
hovedferdselsåre for trafikk så vel som for beboere på Råholt og mesteparten av
næring og handle er henvendt mot vegen. Vegen er skiltet med 60 km/t på store deler
av strekningen, men nærmere «sentrum» er det skiltet med 50 km/t. Fv. 501 er
ensidig belyst og skiltet som forkjørsveg. Det er mange kryss samt private avkjørsler
langs strekningen som kan medføre trafikkfarlige situasjoner. Det er til sammen åtte
busstopp på strekningen, hvor de fleste er utstyrt med lehus/ leskur.
Sundbyvegen (fv. 507)
Sundbyvegen er en tofelts fylkesveg med en ca. bredde på 6 meter. Vegen har
gjennomgående gang- og sykkelveg på strekningen fra Trondheimsvegen til
Tærudvegen, hvor den opphører på en strekning på ca. 230 meter. Gang- og
sykkelvegen fortsetter videre i bru over E6 mot vest hvor den avsluttes like etter
broen. Inn mot kryssene er gang- og sykkelvegen flere steder skilt fra kjørevegen med
betonggriser. Gang- og sykkelvegen har en bredde på ca. 3 meter. Det er fire
busstopp på strekningen med stopp i vegbanen. Vegen gir adkomst til Råholt sentrum
via Sagmovegen og Tærudvegen.
Sundbyvegen er også skoleveg til Steinerskolen Eidsvoll (barneskole). Det er et
opphøyd gangfelt på strekningen hvor blant annet skolebarna krysser for å komme
seg til/fra skolen. Sundbyvegen er skiltet med 40 km/t forbi skolen, men ellers varierer
skiltet hastighet fra 50 – 80 km/t avhengig av avstand fra Råholt sentrum. Vegen er
ensidig belyst.
Sagmovegen (fv. 514)
Sagmovegen er en tofelts fylkesveg med en ca. bredde på 6 meter. Vegen strekker
seg fra Sundbyvegen i vest til Trondheimsvegen i øst og ligger i bro over
jernbanelinjen. Sagmovegen gir adkomst til pendlerparkeringen på Eidsvoll Verk
stasjon. Det er tilrettelagt for myke trafikanter med fortau og gang- og sykkelveg som
har en varierende bredde på 2,5 – 3 meter langs hele strekningen. Vegen er skiltet
med 50 km/t og ensidig belyst.
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Nyvegen (fv. 505)
Nyvegen er en tofelts fylkesveg med en ca. bredde på 5,5-6 meter. Vegen er
tilrettelagt for myke trafikanter fra rundkjøringen x Trondheimsvegen til idrettsplassen
ved Bønsmoen barneskole. Fortau og gang- og sykkelveg har en varierende bredde
på ca. 2–3 meter. Det er ett busstopp med egen plass til oppstilling ved skolen. Vegen
er skiltet med 50 km/t og det er lagt opp til ensidig belysning.
Fuglerudvegen (fv. 505)
Fuglerudvegen er en tofelts fylkesveg med varierende bredde på 5-6,5 meter. Vegen
er ikke tilrettelagt for myke trafikanter fra Kirkevegen til Nyvegen. Skiltet hastighet er
50- og 80 km/t.
Kjerkevegen (fv 505)
Kjerkevegen er en tofelts fylkesveg med bredde på 6-6,5 meter frem til Fuglerudvegen
og kommunal videre mot Hjeravegen. Vegen er tilrettelagt for myke trafikanter fra
Trondheimsvegen med kryssing under vegen i kulvert til Råholt skog med hovedsak
g/s-veg og noe fortau. Det mangler fortau/ gang- og sykkelveg de siste 100 meterne
mot Hjeravegen. Skiltet hastighet er 50- og 60 km/t.
Hjeravegen (fv. 504)
Hjeravegen er en tofelts fylkesveg med en bredde på 6 – 6,5 meter på strekningen
mellom krysset x Kjerkevegen til x Trondheimsvegen. Vegen er ikke tilrettelagt for
myke trafikanter. Skiltet hastighet er 60 km/t. Vegen ligger delvis utenfor planområdet,
men er beskrevet i forbindelse med utvikling på Manerud.
Kolonivegen (fv 501)
Kolonivegen er en tofelts fylkesveg med varierende bredde på 6,5-7 meter fra
Dalskrysset til Trondheimsvegen. Vegen er ikke tilrettelagt for myke trafikanter. Skiltet
hastighet er 60- og 70 km/t.

12 av 45
Trafikkanalyse kommunedelplan Råholt.docx

Kommunalvegene
Det er i dag mange veger som munner ut i Trondheimsvegen samt at det er mange
direkte avkjørsler til vegen fra bolig og næringsbebyggelsen. Det er registrert ca. 35
avkjørsler til Trondheimsvegen på strekningen. Standarden på de kommunale vegene
varierer, men i hovedsak er de smale uten fortau.

Figur 5; Registrerte kryss, rundkjøringer og private adkomster langs Trondheimsvegen.
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3.2

Parkering

I sentrum av Råholt og langs Trondheimsvegen er det i hovedsak parkering på terreng
i tilknytning til næring/handel. Dette er store og romslige parkeringsplasser som ligger
på begge sider av Trondheimsvegen og opptar et betydelig areal. Ved skolene er det
lagt opp til sykkelparkering samt noe ved Eidsvoll Verk stasjon. På Råholt er det per i
dag en betydelig overvekt av eneboliger med parkering på egen tomt. Det er god
parkeringsdekning på Råholt i dagens situasjon.

Figur 6; Registrert overflateparkeringsplasser langs Trondheimsvegen.
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Parkeringsnorm:
Kommunens krav til parkering er gjengitt i Eidsvoll kommune kommuneplan 2015 –
2026, bestemmelser og retningslinjer §8 Parkering. Der fremkommer følgende:
«Parkeringsplasser skal i utgangspunktet legges på egen grunn. Ved krav om 10
plasser eller mer skal 5 % av plassene være reservert bevegelseshemmede»
Videre står det:
«Kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på
fellesareal blir innbetalt pr. manglende plass til kommunen for bygging av
parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal
gjelde i slike tilfeller».
Der det ikke er angitt annet i kommunedelplan eller i reguleringsplan legges følgende
norm til grunn:
Tabell 1: Gjeldende parkeringsnorm, Eidsvoll kommune.
Kategori
Bil
Sykkel
Forretning/ Kjøpesentre
3
Detaljhandel og kontorbebyggelse
1,5
2
Eneboliger
2
2
Rekkehus 3-5 roms leiligheter
2
2
Rekkehus 1-2 roms leiligheter
1,5
2

Beregningsgrunnlag
pr 100 m2 gulvareal
pr 100 m2 gulvareal
pr boenhet
pr boenhet
pr boenhet

Generelt legger parkeringsnormen opp til en meget god parkeringsdekning i
kommunen. Det er ikke innarbeidet plasser for leiligheter. For sentrale områder nære
kollektivholdeplasser bør denne reduseres for å bidra til å dempe trafikkveksten og
bygge opp om kollektivtrafikken.

3.3

Gang- / sykkelveg og turveger

Råholt er relativt flat i nord-sør retning langs Trondheimsvegen, men stiger mot E6 i
øst på deler av strekningen. Det er i dag etablert en gjennomgående G/S- veg på
strekingen fra Kolonivegen til Carsten Ankers veg med kryssing i kulvert under vegen
og gangfelt i plan. Trondheimsvegen har også funksjon som nasjonal sykkelrute. G/Svegen har flere sideskift langs strekingen. I retning fra sør mot nord ligger G/S-vegen
på vestsiden av vegen frem til rundkjøringen med Gladgutvegen og Råholtguta. Her
skifter den side til østsiden frem til rundkjøringen med Nyvegen og Sagmovegen. På
denne strekningen er det også delvis fortau og G/S-veg på vestsiden av vegen. Videre
mot nord går G/S-vegen på vestsiden ca. 200 meter før den igjen skifter side og ender
i Carsten Ankers veg. I tillegg er det noen G/S- veger og fortau langs sidevegene med
ulik standard.
Det er flere viktige turveger og «snarveger» som binder sammen friområder og
eksiterende G/S- og turvegnett. Dette bør styrkes og suppleres som del av et
sammenhengende nettverke for myke trafikanter.
Rundt 7000 innbyggere bor innenfor 10 minutters gang- og sykkelavstand til Eidsvoll
verk stasjon. I følge reisevaneundersøkelsen for 2013/14 (TØI) er bilen i dag
hovedtransportmiddel for arbeidsreiser blant bosatte i Ullensaker og på Øvre
Romerike. Mellom 5 % og 8 % går eller sykler til jobb. (Kilde; Mobilitetsprogram Øvre
Romerike, august 2016).
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Figur 7; Registrert g/s-veger, turveger og fortau innenfor planområdet samt krysninger planfritt
og i plan av Trondheimsvegen.
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3.4

Kollektiv

Råholt har i dag god kollektivdekning mot Eidsvoll, Gardermoen og Oslo fra
jernbanestasjon Eidsvoll Verk som ligger nord i planområdet. Denne trafikkeres av
R10/R 11 samt L12. Regiontogene har avgang en gang i timen mellom kl. 0506 og kl.
2306. Tog bruker 30 min til Oslo S og 1 t og 6 min til Drammen. Lokaltoget har avgang
hver time fra kl. 0531 til 2336 og bruker også 30 min til Oslo S. Det er
pendlerparkering i nær tilknytning til stasjonen som er full på hverdager.
I tillegg til tog går det flere busser i Trondheimsvegen jf. figur 8. Det er etablert flere
holdeplasser langs Trondheimsvegen hvor de fleste har lehus. Holdeplassene er ikke
universelt utformet. Det er flere steder hvor det ikke er lagt til rette for kryssing i plan
ved holdeplassene.
Bussruter innenfor planområdet har følgende frekvens;










Lokalbuss 811 har 30 min frekvens store deler av dagen.
Lokalbuss 823 betjener kun strekningen i morgenrushet.
Lokalbuss 825 betjener kun strekningen i morgenrushet.
Lokalbuss 3739 betjener kun strekningen i morgenrushet.
Lokalbuss 3743 betjener kun strekningen i morgenrushet.
Lokalbuss 3771 betjener kun strekningen i morgenrushet.
Lokalbuss 3773 betjener kun strekningen i morgenrushet.
Lokalbuss 3872 betjener kun strekningen i morgenrushet.
Lokalbuss 3740 betjener kun strekningen i morgenrushet.

17 av 45
Trafikkanalyse kommunedelplan Råholt.docx

Figur 8; Bussholdeplasser med bussruter innenfor planområdet Råholt samt avstand til
Eidsvoll Verk stasjon. 500, 1000 og 1500 meter i luftlinje. (Kilde; Ruter)
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3.5

Trafikkmengde

Trafikktallene er hentet fra Nasjonal vegdatabank for det statlige- og fylkeskommunale
vegnettet. For kommunale veger er det innarbeidet tilgjengelige trafikktall fra
radartellinger utført av kommunen.
Trafikkmengder (ÅDT) og prosent andel tungtrafikk (TT) er hentet fra Nasjonal
vegdatabank (NVDB). Alle registreringene er fra 2015 og vist i figur 9.
I følge NVDB er ÅDT-en på E6 øst for planområdet 15 481 kjt/d med en
tungtrafikkandel på 5%. E6 sør for Dalskrysset har en ÅDT på 22 690. E6 nord for
Boksrud krysset har en ÅDT på 13 550. ÅDT for Kolonivegen fra E6 til
Trondheimsvegen er 9 954 med en TT på 10%.
Trondheimsvegen fra Kolonivegen til krysset med Kjerkevegen har en ÅDT på 12 450
med en TT på 7%. Fra dette krysset opp til rundkjøringen ved Tærudvegen har
Trondheimsvegen en ÅDT på 10 500 og en TT andel på 7%. Mellom rundkjøringen x
Tærudvegen til rundkjøringen x Sagmovegen x Nyvegen har Trondheimsvegen en
ÅDT på 9 800 med en TT andel på 7%. Videre fra rundkjøringen til krysset x
Sundbyvegen har Trondheimsvegen en ÅDT på 10 000 og en TT andel på 7%.
Sundbyvegen har en ÅDT på 1 350 og TT andel på 10%. Sagmovegen er registrert
med en ÅDT på 2 586 og en TT andel på 10%. Nyvegen på strekningen mellom
rundkjøringen x Trondheimsvegen x Sagmovegen og krysset x Fuglerudvegen er
registrert med en ÅDT på 1 900 og med en TT andel på 10%. Fra krysset med
Fuglerudvegen og videre mot Bøn har Nyvegen en registrert ÅDT på 1 300 og en TT
andel på 7%. Fuglerudvegen har en ÅDT på 1 720 og en TT andel på 10%.
Kjerkevegen på strekningen mellom krysset x Trondheimsvegen og krysset x
Fuglerudvegen er registrert med en ÅDT på 1 720 og en TT andel på 10%.
Hjeravegen har en ÅDT på 1 100 og en TT andel på 10%.
I tillegg til trafikktall fra NVDB har kommunen utført egne tellinger langs noen av de
kommunale vegene. Tellingene er i hovedsak radartellinger utført over en uke i
perioden 2012 til 2016 og innarbeidet på kart figur 9 sammen med trafikktall fra
NVDB.
Basert på trafikktellinger fra NVDB og radartellinger er trafikken fra sidevegene inn på
Trondheimsvegen som følger fra nord til syd:
• Sundbyvegen:
1 350 kjt/d
• Sagmovegen:
2 586 kjt/d
• Nyvegen:
1 900 kjt/d
• Tærudvegen
1 793 kjt/d
• Bønsmovegen
333 kjt/d
• Kjerkevegen
1 720 kjt/d
• Vestengavegen
1 069 kjt/d
• Hynnevegen
515 kjt/d
• Martin John. Veg
1 280 kjt/d
Totalt utgjør dette 12 557 kjt/d som kjører til/fra Trondheimsvegen. I tillegg kommer
det en del trafikk fra mindre veger og avkjørsler som munner ut i Trondheimsvegen
(antatt 1000 kjt/d til) = ca. 13 500 kjt/d. Av den totale trafikken antas det at 70 % kjører
i retning mot sør, noe som da utgjøre ca. 9 450 kjt/d rett nord for Kolonivegen.
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Figur 9; Registrert ÅDT på vegnettet innenfor planområdet Råholt.

Det er også utarbeidet en enkel trafikkanalyse ift med en konkret arealplan innenfor
planområdet. Det er detaljregulering for Ladderudsletta. Her ble det blant annet
vurdert trafikkbelastningen i eksisterende kryss Trondheimsvegen – Hynnevegen
basert på 3 utviklingsområder totalt på ca. 300 boenheter. Det er utført manuelle
tellinger i formiddag- og ettermiddagsrushet i 2016, samt fremskrevet trafikktall til
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2036. Det konkluderes med at dagens kryssutforming vil gi rimelig god trafikkavvikling
langt frem i tid på Trondheimsvegen med tilhørende sideveger. Med full utbygging av
de aktuelle boligområdene som fører trafikk til Hynnevegen, vil ventetiden/
forsinkelsene for å komme ut på Trondheimsvegen øke, uten at avviklingen på noen
måte bryter sammen. Et beskjedent tiltak som er nevnt for å redusere litt på
ventetiden i Hynnevegen ut i Trondheimsvegen i år 2036 ved full utbygging er å
etablere et felt for høyresvingende trafikk i en lengde av ca. 20 meter inn mot krysset.

3.5.1

Registrert trafikk fra Google Maps traffic

Det er høy trafikk på Trondheimsvegen og det er i den forbindelse tatt ut noen figurer
fra Google maps, som viser «typisk trafikk». Figurene er hentet ut for mandag og
torsdag kl. 0800 og 1600. Data er samlet inn fra bilistene/ brukerne på strekningen og
gir en indikasjon på hvor kødannelse oppstår. Fargekoden beskrives fra grønn til
mørkerød. Hvor grønn er normal flyt og mørkerød er stillstand i trafikkflyten.
Figur 10; Mandags morgen,
kl.08:00. (Kilde; Google
maps traffic).

Figur 10 viser kødannelser i Trondheimsvegen i rundkjøring med Sagmovegen og Nyvegen
samt i sørgående retning fra rundkjøringen ved Sagmovegen til Tærudvegen. Det er også noe
kø i Kjerkevegen inngående felt mot Trondheimsvegen.
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Figur 11; Torsdags morgen,
kl.08:00. (Kilde; Google maps
traffic).

Figur 11 viser noe av det samme bilde som figur 10. Det er kødannelser i Trondheimsvegen i
rundkjøring med Sagmovegen og Nyvegen samt i nordgående retning mellom inn mot
rundkjøringen. Figuren viser noe mer saktegående kø i retning Sagmovegen vestover fra
Trondheimsvegen samt noe mer stillestående kø i Kjerkevegen inngående felt mot
Trondheimsvegen. Det er også registrert noe kødannelse i krysset Trondheimsvegen x
Kolonivegen.

Sammendrag morgenrushet:
Figur 10 og 11 viser typisk trafikk i morgenrushet mandager og torsdager på omkringliggende
vegnett. Det er antydning til kødannelse i Trondheimsvegen hvor vegene Sagmoevegen og
Nyvegen møtes i rundkjøringen. Det er også registrert noe kø på Trondheimsvegen både i
nordgående og sørgående retning fra rundkjøringen ved Eidsvoll Verk stasjon til rundkjøringen
x Tærudvegen. På Kjerkevegen er det også registrert kødannelser ved inngående felt mot
Trondheimsvegen. Dette kan være fordi det er mye trafikk på Trondheimsvegen som gjør det
vanskelig å komme seg ut på Trondheimsvegen. Det er også registrert noe kødannelse på
Trondheimsvegen inn mot krysset Trondheimsvegen x Kolonivegen syd i området som også
kan indikere at det er vanskelig å komme ut på Trondheimsvegen mot E6 på grunn av høy
trafikk.
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Figur 12; Mandag
ettermiddag, kl.16:00.
(Kilde; Google maps
traffic).

Figur 12 viser kødannelser i Trondheimsvegen i rundkjøring med Sagmovegen og Nyvegen
samt i sør- og nordgående retning mot rundkjøring x Tærudvegen og helt tilbake til
Kjerkevegen. Det er noe mer kø i retning Sagmovegen vestover. Det er antydning til
kødannelse i Kjerkevegen inngående og utgående felt til/fra Trondheimsvegen. Det er også
registrert noe kødannelse i krysset Trondheimsvegen x Kolonivegen, både inn- og utgående.
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Figur 13; Torsdag
ettermiddag, kl.16:00.
(Kilde; Google maps traffic).

Figur 13 viser kødannelser i Trondheimsvegen i rundkjøring med Sagmovegen og Nyvegen
samt antydning til kødannelser i sør- og nordgående retning mot rundkjøring x Tærudvegen og
helt tilbake til Kjerkevegen. Det er noe kødannelse i Kjerkevegen, både inngående og
utgående felt til/fra Trondheimsvegen Det er også registrert noe kødannelse i krysset
Trondheimsvegen x Kolonivegen, både inn- og utgående.
Sammendrag ettermiddagsrushet:
Figur 12 og 13 viser typisk trafikk i ettermiddagsrushet mandag og torsdag på omkringliggende
vegnett. Det er en kødannelse i Trondheimsvegen hvor vegene Sagmovegen og Nyvegen
møtes i rundkjøringen. Det er også registrert noe kø på Trondheimsvegen både i nordgående
og sørgående retning fra rundkjøringen ved Eidsvoll Verk stasjon til rundkjøringen x
Tærudvegen og videre ned til Kjerkevegen i retning mot nord på grunn av høy trafikkbelastning
og mange svingebevegelser i rundkjøringene. I Kjerkevegen er det som i morgenrushet
registrert kødannelser, ved inngående og utgående felt mot Trondheimsvegen. Dette kan være
fordi det er mye trafikk på Trondheimsvegen som gjør det vanskelig å komme seg ut på
Trondheimsvegen. Det er også registrert noe kødannelse på Trondheimsvegen i krysset med
Kolonivegen som også skyldes høy trafikk og at det er vanskelig å komme ut i
Trondheimsvegen. Generelt er det noe mer saktegående trafikk i ettermiddagsrushet en i
morgenrushet spesielt i Trondheimsvegen.
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3.5.2

Spørreundersøkelser - skoler og barnehager i Råholt

I forbindelse med utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll kommune 20152024 ble det blant annet utført en kartlegging av hvor mange som sykler og kjører til
skolen eller barnehagen innenfor planområdet. Kartleggingen viser anslag i prosent;
Skole/
barnehage
Eidsvoll Verk
skole
Bønsmoen skole
Råholt
ungdomsskole
Bønsmoen
barnehage
Ladderud
barnehage
Veslebrunen
Steinerbarnehage

Ansatte som
kjører bil til
jobb
100%

Ansatte som
sykler til jobb
(sommer)
15%

Foreldre som
kjører/henter
barn i bil
25%

Elever som
sykler
(sommer)
80%

90%

1%

50%

30%

90%

10%

80%

80%

50%
(vinterperioden)
80%

70%

80%

100%

95%

Undersøkelsene viser at det er en stor andel som velger å kjøre bil, spesielt ansatte
både til skole og barnehage og foreldre som kjører og henter barna i barnehagen.

3.5.3

Vurdering av trafikkmengde

Bilhold og bilbruk er i vesentlig grad knyttet til lokalisering, kollektivtransporttilbud,
sosioøkonomiske forhold og arealbruk. Andre faktorer kan også spille inn.
Utformingen av området og hvorvidt funksjonene naturlig nås til fots eller med sykkel
vil ha vesentlig betydning for trafikken i et område og de bosattes valg av
reisemønster. Planområdet er stort i utstrekningen og det er i dag enkelt å velge bil
selv om det er relativt mange som bor innenfor gang- og sykkelavstand til Eidsvoll
Verk jernbanestasjon og næringsarealer med blant annet dagligvarebutikker.
I vurderingen av trafikkmengder og fordeling av trafikk er det er viktig å merke seg at
trafikkvurderingen er beheftet med varierende grad av usikkerhet. Forutsetningene er
basert på tilgjengelig materiale.
I forbindelse med vurdering av trafikken i området er eksisterende trafikktall fra NVDB
og radartellinger samt erfaringstall fra blant annet Håndbok V713 trafikktellinger lagt til
grunn.
Trafikken på Trondheimsvegen varierer fra nord til sør med størst andel på søndre del
av strekingen. Trafikktallene fra NVDB oppgir en betydelig trafikk på hele strekningen.
I nord er det angitt en ÅDT på 10 000 kjt/d rett nord for Eidsvoll Verk stasjon. Rett sør
for stasjonen er ÅDT 9 800 kjt/d før den øker til 10 500 sør for Tærudvegen og 12 450
kjt/d sør for Kjerkevegen. I Kolonivegen mot E6 er det 9 950 kjt/d. Av de 10 000
kjøretøyene som krysser Andelva i nord skal trolig en betydelig andel til/fra området
ved Eidsvoll Verk stasjon. Dette begrunnes ut fra at trafikken redusere med 200 kjt/d,
samtidig som det kommer mye trafikk til/fra vegene Sagmovegen, Nyvegen
Bømsmovegen og Tærudvegen samt noe mindre veger og avkjørsler i området. Dette
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utgjør en trafikk på ca. 7000 kjt/d som skal til/fra Trondheimsvegen hvorav det antas
70 % i retning mot syd som utgjøre ca. 5000 kjt/d. Basert på trafikktellingene og
retningsfordeling kan en anta at ca. 5 000 kjt/d passerer Andelva i nord og kjører forbi
Eidsvoll Verk stasjonsområde. Av disse antas det at mellom 30-50% har mål/eller
endepunkt innenfor planområdet. Basert på ovennevnte antagelser utgjør
gjennomgangstrafikken gjennom hele planområde fra nord til syd mellom 2 500–3 500
kjt/d. Syd for Kjerkevegen øker antall kjøretøyer til 12 450 kjt/d. En antar at økningen
kommer fra trafikken på sideveger og avkjørsler på strekningen syd for Tærudvegen.
En annen tilnærming for å kartlegge trafikken til/fra område baseres seg på antall
boenheter og turproduksjon. Det bor ca. 8 500 personer innenfor planområdet.
Dersom en antar gjennomsnittlig 2,5 personer i hver boenhet er det totalt ca. 3 400
boenheter innenfor planområdet. Det er ulik turproduksjon basert på om det bor
barnefamilier eller enslige i hver boenhet. Variasjonsområdet for turproduksjon er
mellom 2,5 – 5 bilturer pr boenhet. Dersom en antar at det gjennomsnittlig genereres
3,5 bilturer per boenhet på Råholt vil det i dag være ca. 11 900 kjt/d innenfor
planområdet som skal internt og til/fra planområdet. Hovedvekten av denne trafikken
vil berører deler av Trondheimsvegen. Dersom en antar at 90 % av all trafikk berører
Trondheimsvegen så generer planområdet en ÅDT på totalt ca. 10 700 kjt/d. Dersom
trafikken fordelere seg meg 70 % i retning mot sør utgjøre dette ca. 7 500 av den
totale trafikken eksempelvis syd for Kjerkevegen. I tillegg generer det sentrale
området med jernbanestasjon med tilhørende innfartsparkering, offentlige funksjoner
og næringsvirksomhet bilturer til/fra omkringliggende områder. Basert på tilgjengelig
informasjon er det vanskelig å si noe om hvor stor denne trafikken er, men en kan
anta at den utgjør 1500–3000 kjt/d. Basert på vurderingen over er det antatt at
gjennomkjøringstrafikk utgjør mellom 2000-3500 kjt/d i Trondheimsvegen.
Basert på trafikktallene fra NVDB/ radartellinger og vurdering av trafikk basert på
boenheter og turproduksjon kan en anta at gjennomgangstrafikken ikke er høyere enn
2 500-3 500 kjt/d. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til denne vurderingen og det
anbefales å utføre en tellingen/måling av gjennomgangstrafikken får å få en
verifikasjon på hva som er den reelle gjennomkjøringstrafikken.
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3.6

Trafikkulykker

I Nasjonal vegdatabank (NVDB) er det i perioden 2006–2016 registrert følgende
trafikkulykker på vegene som vist i figur 14 og 15. Totalt er det registrert 48
trafikkulykker innenfor planområdet.

Figur 14, venstre; Politirapporterte
trafikkulykker med skadegrad 2006-2016.
(Kilde; Nasjonal vegdatabank).

Figur 15, høyre; Politirapporterte
trafikkulykker med uhell kategori 20062016. (Kilde; Nasjonal vegdatabank)

Hovedvekten av politirapporterte ulykker skjer langs Trondheimsvegen med 32
ulykker hvorav 19 er bilulykker, 5 fotgjengerulykker, 7 mc-ulykker og 1 sykkelulykke. 9
av de motoriserte ulykkene har oppstått i forbindelse med påkjøring bakfra, resten har
vært i forbindelse med kryssing av kjørefelt eller utforkjøring. For ulykker som
inkluderer myke trafikanter har hovedvekten av ulykkene oppstått ved kryssing av veg
utenom fotgjengerfelt.
Hovedvekten av ulykkene er lette skadde, men 1 ulykke har vært med skadegrad
alvorlig, en drept og 2 ulykker som ikke registrert. I tillegg er det registrert følgende
ulykker:
-

Ved Sandbakken er det registrert 1 bilulykke, lettere skadd, i forbindelse med
kryssing av kjørefelt.
I Kjerkevegen/ Teie er det registrert 2 bilulykker, lettere skadd, i forbindelse
med kryssing av felt og utforkjøring.
I krysset Nyvegen/ Fuglerudvegen er det registrert 1 bilulykke, alvorlig skadet, i
forbindelse med kryssing av kjørefelt i motsatt retning.
Ved Gladbakkgutua er det registrert 1 MC ulykke, lettere skadd i forbindelse
med en utforkjøring.
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-

-

3.7

I krysset Tærudvegen x Glabakkvegen er det registrert 1 bilulykke, lettere
skadd, i forbindelse med kryssing av kjørefelt i motsatt retning.
I Sagmovegen er det registrert 2 ulykker, 1 bil- og 1 sykkelulykke. Begge er
registrert som lettere skadd og i forbindelse med møte på rettstrekning.
I Sundbyvegen er det registrert 3 ulykker, 1 bilulykke, 1 MC ulykke og 1
sykkelulykke. 1 ulykke er registrert som alvorlig skadd mens 2 andre er
registrert som lettere skadd. De er registrert med påkjøring bakfra, kryssende
kjøreretning og skifte av felt.
Lang E6 er det registrert 5 ulykker, 4 bil- og 1 fotgjengerulykker. 4 er lettere
skadd og 1 alvorlig skadd i forbindelse med kjøring i parallelle felt, utforkjøring
og kjøring på trafikkøy.

Støy

Del av planområdet er støyutsatt. Trafikk på E6, Trondheimsvegen og jernbanen
medfører støy til nærliggende bebyggelse. I tillegg er det støy i forbindelse med
flytrafikken til/fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Figur 16 viser temakart for støy hentet
fra miljøstatus.no. Kartet skal ikke benyttes i forbindelse med arealplanlegging, men
gir en viss indikasjon på støyutsatte områder. Langs Trondheimsvegen ligger noe av
bebyggelsen innenfor 55 – 70 dB. Det er noe støyskjerming langs vegen i dag, men
dette er stort sett etablert i forbindelse med nyere bebyggelse.

Figur 16; Støysonekart veg/bane/flyplass i/rundt Råholt. Kilde; Miljøstatus, 2017.
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4

OVERORDNEDE PLANER

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og
transportplanleggingen samt bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal
bidra til et godt og produktivt samspill for å sikre god steds- og byutvikling og redusere
behovet for transport.
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, 2015
Hensikten er at planen skal bidra til en konkurransedyktig og bærekraftig Osloregion.
Den ble vedtatt av Fylkestinget i Akershus og Oslo bystyre henholdsvis 14. og 16.
desember 2015. Planen legger opp til at den forventede befolkningsveksten skal
håndteres gjennom et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på
kollektivtransport, sykkel og gange, da planarbeidet har vist at dette gir best mulighet
til å redusere klimagassutslipp og ved nedbygging av grønne arealverdier, bedre
fremkommeligheten i transportsystemet og utvikle attraktive byer og tettsteder.
Planen inneholder overordnede strategier og kart knyttet til en regional areal- og
transportstruktur, strategier og retningslinjer for henholdsvis arealbruk og
transportsystem, samt et handlingsprogram for de første fire årene. En regional plan
skal legges til grunn for fylkeskommunens, kommunenes og statens planlegging og
virksomhet i regionen. Planens mål, strategier, retningslinjer og handlingsprogram må
dermed følges opp gjennom ordinære plan- og beslutningsprosesser hos alle
aktørene.
For Eidsvolls del innebærer planen at den største veksten skal legges i tilknytning til
de prioriterte tettstedene Sundet og Råholt.
Fylkesmannens forventningsbrev 2015
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har forventninger til kommunal planlegging både
når det gjelder kommunens ansvar som planmyndighet og hvilke overordnede føringer
som skal ivaretas i planene som vedtas av kommunestyrene. Fylkesmannens rolle i
planprosessen, er først og fremst å påse at regionale og nasjonale interesser ivaretas.
Hovedstadregionen er et pressområde og fylkesmannen påpeker at det er viktig at
boligbyggingen forsterkes på de rette stedene.
Det er et nasjonalt mål at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtransport,
sykkel og gange. Det er vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen vil prioritere oppfølgingen av disse.
Signalene fra Fylkesmannen er i stor grad sammenfallende med prioriteringene i
regional plan for areal og transport og vil for Eidsvoll innebære at den største veksten
skal legges i tilknytning til de prioriterte tettstedene Sundet og Råholt.
Kommuneplanens arealdel 2015 -2026
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 6.9.2011, mens arealdelen ble vedtatt
10.3.2015. For å realisere visjonen og hovedmålsettingen er det i kommuneplanens
samfunnsdel satt fokus på fire områder med tilhørende hovedmål. Et av disse er:
Arealbruk og utbyggingsmønster (kap. 4.2)
Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig
utbyggingsmønster i all arealplanlegging. De største nye utbyggingsområdene ligger i
Råholt området (hovedsakelig øst for Trondheimsvegen) innenfor planområdet. Det
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foreslås nye arealer til boligområder, næringsområder, offentlige- og private tjenester
og kombinerte bebyggelse og anleggsformål.

Figur 17; Kommuneplanens arealdel 2015 -2026. Kilde; Eidsvoll kommune.

I planbeskrivelsen fremgår følgende i pkt. 4.4 Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur.
Transportsystemet skal videreutvikles slik at kollektivtrafikken kan ta en større andel
av reisene. Vegsystemet skal bygges ut med sikte på å tilrettelegge for at flere kan gå
eller sykle i et trafikksikkert miljø. Jernbanen skal være ryggraden i
kollektivtransportnettet, og konkurransekraften for tog og buss skal økes i forhold til
privatbilen gjennom samordnet areal- og transportplanlegging. Målene i kommunens
trafikksikkerhetsplan skal legges til grunn for TS-arbeidet og utbygging. Også i et
folkehelse- og miljøperspektiv skal gang- /sykkelvegene bygges ut, og det skal særlig
legges til rette for attraktive og sammenhengende traseer slik at flere kan gå og sykle
til og fra daglige gjøremål og kollektivknutepunkter. Det skal arbeides for å sikre gode
og hensiktsmessige parkeringsløsninger både for sykkel og bil ved
jernbanestasjonene.
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Gjeldende kommunedelplan for Råholt – Sagmoen, 06.10.97
Gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret 6.10.1997. Rammeplan for behandling
av avkjørsler inngår, hvor det blant annet avkjørsler til Trondheimsvegen skal
behandles «strengt».

Figur 18; Gjeldende kommunedelplan for Råholt-Sagmoen Kilde; Eidsvoll kommune.

Trafikksikkerhetsplan 2015-2024
Planen ble vedtatt i kommunestyret 10.november 2015. Det ble samtidig vedtatt at
den skal rulleres innen 1. oktober 2016. Planen legger opp til å registrere trafikkfarlige
steder og lage en utbedringsstrategi for disse. Planen er nært knyttet opp mot aksjon
skoleveg og det gis utbedringstilskudd fra fylkeskommunen til prosjekter knyttet opp
mot dette.
Trafikksikkerhetsplanen er svært viktig for det arbeidet som gjøres med å bedre
trafikksikkerheten i kommunen. Av planen fremkommer det at andelen ulykker på riksog fylkesveger er prosentvis høyere i Eidsvoll kommune enn for gjennomsnittet i
Akershus. På de kommunale vegene har det derimot vært en svært positiv utvikling
med langt færre ulykker i denne perioden, og med en prosentandel av alle ulykkene
som ligger vesentlig under Akershustallene. I Eidsvoll kommune ble det registrert fire
ulykkesbelastede punkter og en strekning. Alle områdene er knyttet til
Trondheimsvegen i sørbygda og tiltak er allerede gjennomført eller foreslått
gjennomført.
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For Råholt fremgår det i kapitel 6. 3 fysiske tiltak, en prioritering av tiltak på
kommunale og fylkeskommunale veger.
Mobilitetsplan for Øvre Romerike, august 2016
Følgende er relevant for planområdet:
- 2 200 personer i Eidsvoll pendler inn til Oslo og toget er her det viktigste
transportmiddelet.
- Bilen er det mest brukte transportmiddelet for de bosatte i Øvre Romerike.
- Råholt/ Eidsvoll Verker er det tredje største befolkede tettstedsområde
innenfor Øvre Romerike med rundt 12 000 innbyggere.
- Eidsvoll – Råholt kan koples sammen med sykkel eller el-sykkel grunnet
topografi og avstand.
- Gang- og sykkelvegnettet i Råholt er relativt godt utbygget, men det mangler
enkelte lenker mellom boligområder og sentrum.
- For å kunne øke sykkelandelen er det viktig å unngå spredt utbygging og
lange avstander mellom bolig, arbeid, handel og fritidsaktiviteter.
- Det er stor etterspørsel etter pendlerparkering ved togstasjonene og
pendlerparkeringen ved Eidsvoll Verk stasjon er nesten full. For å redusere
dette må flere sykle og gå. Det tar 30 min med toget fra Eidsvoll Verk til
Oslo S.
- Sentrumsstrengen på Råholt er formet på bilen og vegens premisser, og
innbyr ikke til gåing og sykling, selv om avstandene er relativt korte.
- Kommunedelplanen på Råholt skal forsøke å finne en løsning for en
«sentrumsstreng» mellom Eidsvoll Verkstasjon og AMFI.
Folkehelse, Eidsvoll kommune, 2016
Følgende er relevant for planområdet:
- Råholt blir eksponert for flystøy da luftrommet over blir brukt som
innflyvingstrase for Oslo lufthavn Gardermoen samt støy fra motorvegen.
- Tettstedene Eidsvoll verk-Råholt har utviklet seg til sentrale og attraktive
kollektivknutepunkter hvor det er mulig å pendle raskt i sørgående retning mot
Oslo.
- Tettstedene Råholt, Eidsvoll Verk og Sundet har i hovedsak godt utbygde
veganlegg tilpasset myke trafikanter.
- Eidsvoll har en stor andel eneboliger. Det legges opp til fortetting hvor det
tilrettelegges for og bygges mer konsentrert bebyggelse
(tomannsbolig/rekkehus/boligblokk).
- Det legges opp til mer sykling og det er satt ut sykkelstativer ved Eidsvoll Verk
stasjon samt ved Eidsvoll Amfi.
Reguleringsplaner
Råholt er blitt et populært område for utvikling og fortetting. Råholt sentrum opplever
stor vekst og det er stor vilje til å investere i Eidsvoll sentrum har en rik historie som
regionalt sentrum, men utfordringer med å styre utviklingen i konkurranse med andre
steder.
Nye områder som er lagt til boligutvikling i kommuneplanens arealdel og er
detaljregulert er Ladderudsletta. Området ligger relativt sentralt i forhold til Eidsvoll
Verk stasjon og er i tråd med ønsket utvikling på Råholt.
Mulighetsstudier utarbeidet innenfor planområdet
- Mulighetsstudie for Råholt, Asplan Viak, september 2015
- Analyse og anbefalinger til plangrep Råholt og Sundet, Pir II, januar 2017
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AREALPOTENSIALE GJELDENDE
KOMMUNEPLAN

Eidsvoll kommune har hatt en sterk befolkningsvekst de senere år ifølge tall fra
kommunen. I den siste femårsperioden har gjennomsnittlig vekst vært i overkant av to
prosent. I gjeldende kommuneplan var det tatt sikte på en årlig vekst på inntil to
prosent. Ved årsskiftet 2010/2011 var det 21 128 innbyggere i Eidsvoll. Det er ventet
en fortsatt sterk befolkningsvekst, og det er lagt til grunn at sannsynlig befolkningsvekst blir på 2,5 % per år fremover. Framskrivninger av befolkningsveksten viser at
innbyggertallet vil nærme seg 30 000 i 2024.
I følge kommuneplan er det er bygd om lag 200 boliger i gjennomsnitt per år i Eidsvoll
kommune de siste årene. Med en befolkningsvekst basert på 2,5 % hvert år framover,
og ca. 2,4 personer per boenhet vil det erfaringsmessig bli behov for 200-240 nye
boliger i året i hele kommunen. Dersom en antar at halvparten av veksten vil skje på
Råholt vil det være behov for at det bygges i gjennom snitt 100-120 boenheter i per år
fremover.
Basert på en grov vurdering av arealtall fra kommunen er det et totalt boligpotensial i
Eidsvoll kommune på ca. 7 100 boenheter basert på eksisterende kommuneplan.
Innenfor planområdet er det et grovt vurdert et boligpotensiale på ca. 3 000 boenheter
(noe som utgjør ca. 45 % av totalen). Vi gjør imidlertid oppmerksom på det det er
knyttet stor usikkerhet til tallen for fremtidig boligpotensiale.
Som det fremgår av figur 19 vil hovedvekten av fortetting innenfor planområdet kunne
skje i nordvest iht mulige arealreserver. I søndre del av planområdet fra pkt. 1-8
legges det opp til ca. 600 boenheter hovedsakelig øst for Trondheimsvegen, med
hovedvekt av eneboliger og rekkehus. I nord og nordvest legges det opp til ca. 2 400
boenheter hvorav hovedvekten er leiligheter. Totalt legges det opp til ca. 2 065 er
leiligheter, ca. 820 rekkehus og ca. 130 eneboliger innenfor planområdet.
De største boligprosjektene ligger rundt kollektivknutepunktet, nærme E6 ved
Tyskerud og Manerud i sørvest. Hovedvekten av utbygging kommer på vestsiden av
Trondheimsvegen og en antar at store deler av trafikkveksten fra nye boligområder vil
berører hele eller deler av Trondheimsvegen gjennom planområdet.
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Figur 19; Grov vurdering av planreserven innenfor planområdet. Kilde; Eidsvoll kommune.
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FREMTIDIG TRAFIKK

Basert på fremtidig arealvekst i og rundt planområde antas det at trafikken på Råholt
vil øke i fremtiden, selv ved en betydelig fortetting i nord og nordvest i område rundt
Eidsvoll Verk stasjon. En økt trafikkvekst vil trolig være resultatet uavhengig om målet
i flere overordnede planene er at «all» trafikk skal ta på kollektiv, sykkel og gang.
Det er imidlertid mulig å redusere trafikkveksten dersom en satser på en fortetningsstrategi hovedsakelig rundt kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk stasjon med tilhørende
gode og sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelser. Jernbanene spiller en
viktig rolle hovedsakelig i forhold til arbeidsreiser i dag og vil trolig spille en viktigere
rolle i fremtiden, men vil også kunne spille en mer sentral rolle for fritidsreiser til/fra
Gardermoen og Oslo.
Videre er det viktig at en legger opp til at gang- og sykkeltrafikken får enkle, enhetlige
og raske forbindelser til/fra handle og kollektivknutepunktet, samtidig som en bør
vurdere å legge restriksjoner på parkering (avgift) eller gjøre det «vanskeligere» å
benytte bilen generelt på korte reiser og arbeidsreiser. For å bedre trafikksikkerheten
bør en også sanere adkomster til/fra Trondheimsvegen og vurdere «flere»
rundkjøringen med fotgjengeroverganger i plan, gjerne opphøyd.
Fremtidig trafikk.
I følge Håndbok V100, veg og gateutforming, er det det satt en grense på tofeltsgater
med 50 km/t på 15 000 kjt/d. Når trafikken overskrider 15 000 vil det kunne bli
fremkommelighetsproblemer i kryss, spesielt i morgen- og ettermiddagsrushet.
Dersom trafikken øker ytterligere kan det ha en avvisende effekt, ved at trafikanter
velger andre kjøreruter, kjører til andre tidspunkt eller at noen velger å la bilen stå og
velger andre transportmiddel.
Legger en til grunn at trafikken i Trondheimsvegen forutsetter å øke i tråd med
vegvesenets prognoser på hovedvegnettet slik det fremgår av PROSAM rapport 2015
«trafikkutvikling i Oslo og Akershus 2008-2014» betyr det et vekst på ca. 23 % frem til
2030. Det betyr at trafikken på Tronheimsvegen vil være på ca. 15 000 kjt/d i 2030 i
det mest kritiske snittet. Trondheimsvegen er imidlertid en forkjørsveg med en del
kanaliserte kryss og rundkjøringer. Ytterligere økt trafikk vil medføre mer venting for å
komme inn på vegen og kan medføre noe kø om venstresvingene trafikk må vente på
grunn av trafikk imot. Dette kan blokkere for trafikken som skal rett frem.
Dersom en bygger ut med ca. 100 boenheter i året de neste 15 årene tilsvarer dette
ca.1 500 nye boenheter frem til 2032. Dette utgjøre ca. 50% av det totale
utbyggingspotensialet på Råholt ihht kommuneplanen. For å beregne trafikk fra ny
bebyggelse legges turproduksjonstall fra Håndbok V713 til grunn. For fremtidig
bebyggelse legges det til grunn en lavere gjennomsnittlig turproduksjon (i dag 3,5), på
3,0 per boenheter. Dette medfører totalt 4 500 nye kjt/d innenfor planområdet. Ved en
retningsfordeling på 70 % mot syd vil trafikken øke med ca. 3000 kjt/d på søndre del
av Trondheimsvegen. En kan anta at vegkapasiteten i noen kryss/rundkjøringer
begynner å nå kapasitetsgrensen og kan til tider medføre kapasitetsproblemer i
morgen- og ettermiddagsrushet. Dette gjelder spesielt rundkjøringen nord i
planområde ved Trærudvegen og Sagmovegen.
Ser en isolert på trafikkutviklingen ved full utbygging innenfor planområde med ca.
3 015 boenheter som ligger inne i kommuneplan vil trafikken øke ytterligere. Det
forutsettes at en legger til grunn en lavere gjennomsnittlig trafikkgenerering (i dag 3,5),
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på 2,5 per boenheter. Dette medfører totalt 7500 kjt/d innenfor planområdet. Ved en
retningsfordeling på 70% vil trafikken i søndre del av Trondheimsvegen øke med
5 250 kjt/d. Dette vil medføre en betydelig trafikkøkning på Trondheimsvegen og en
kan anta at kapasiteten begynner å bli sprengt og behovet for å redusere
gjennomgangstrafikken og etablere nye adkomstveger/ avlastningsveger fra de nye
utviklingsområdene kan bli aktuelt, samt å sanere avkjørsler/kryss på vestsiden av
Trondheimsvegen og koble de mot nye avlastningsveger.
Totalt sett vil trafikken på Trondheimsvegen øke i årene fremover på grunn av en
forvente befolkningsvekst på Råholt. Dersom en antar at dagens gjennomgangstrafikk
utgjøre ca. 25% kan en i fremtiden forvente at denne blir redusere noe på grunn av
fortettingen innenfor planområdet. På sikt kan en forvente at opptil 80% av all trafikken
på Tronheimsvegen er trafikk som skal til/fra eller intern på Råholt.
For å redusere trafikken/ trafikkøkning mest mulig på Råholt kan en legge grønn
mobilitet til grunn for videre utvikling innenfor planområdet.
Grønn mobilitet
Som del av fremtidig utvikling kan en vurdere en strategi med Grønn mobilitet. Grønn
mobilitet bør være et satsingsområde i forbindelse med kommuneplanarbeider på
Råholt. Mobilitet, hvordan de som bor i et område velger å reise, styres i stor grad av
hvordan området er planlagt. Grønn mobilitet er et hjelpemiddel for å utarbeide en
samlet strategi som kan bidra til redusert bilbruk i et gitt område. Dersom en lykkes
med å planlegge nye utviklingsområder med høy tetthet, sentral- eller kollektivvennlig
lokalisering og en funksjonsblanding, viser forskning at en vil reise mindre med bil. For
å lykkes med grønn mobilitet må en gjennomføre tiltak på flere nivåer. Grønn mobilitet
legger opp til at en snur på det tradisjonelle trafikkhierarkiet, hvor G/S kommer øverst,
så kollektivtrafikk og personbilen til slutt.
Under er det nevnt ulike tiltak som kan fremme grønn mobilitet for gang, sykkel,
kollektiv og bil og som bør vurderes i det videre arbeidet med kommunedelplan:
-

-

-

Gang
o Tetthet
o Funksjonsblanding
o Sammenkoblet og dimensjonert gangnett
o Direkte gangveger
o Trafikksikkerhet og trygghet
o Fasader og kvartalsrom
o Handel og restauranttilbud
Sykkel
o Trafikksikkerhet
o Sykkelnett
o Tilgang til sykkelparkering
o Skilting
o Lånesykkelordning
o Sykkeldeling
o Sykkelservice og mye tiltak for syklister
Kollektivtrafikk
o Tilgjengelighet og nærhet til kollektivtrafikk
o Reisetid
o Holdeplassens kvalitet
o Kombinert transport
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-

Bilbruk
o Tilgang og pris parkering
o Avstand til parkering
o Effektiv bruk av parkering
o Bildeling
o Ladestasjoner
o Trafikkreduserende tiltak

En viktig forutsetning for at en skal lykkes med å få mest mulig av trafikkveksten over
på kollektiv, gang og sykkel på Råholt er at en fortetter i en radius av 0 til 1000/1500
meter fra jernbanestasjon, samt at en legger til rette for gode gang- og sykkelveger
forbindelser til stasjon, lavere parkeringsdekning og parkering/innfartsparkering ved
stasjon. Videre må det legges opp til et bedre utbygd gang- og sykkelvegnett til viktige
målpunkter med sikker sykkelparkering. Dette kan bidra til å dempe trafikken på
Trondheimsvegen og få flere til å gå og sykle på korte turer lokalt til handel, idrett og
friluftsliv samt at flere velger kollektiv på arbeids og fritidsreiser. Dersom en samtidig
sanerer bort avkjørsler kan en bedre trafikksikkerheten og brukerne kan få økt
opplevd trygghet for de som ferdes på gang- og sykkelvegen langs Trondheimsvegen.
I dag er parkeringskapasiteten rundt Eidsvoll Verk stasjon delvis sprengt. På sikt bør
en vurdere å utvide parkeringskapasiteten for pendelparkering, gjerne integrert i ny
arealutvikling langs med stasjonen. Dette vil øke trafikken lokalt, men kan bidra til en
total bedre situasjon langs Trondheimsvegen. Løsningen kan imidlertid medføre
redusert kapasitet i rundkjøringen på Trondheimsvegen.
Et annet tiltak kan være å «tvinge» mer av gjennomgangstrafikken ut på E6 som har
en bedre kapasitet og et sikrere vegnett. Men for å få det til må det gjøres grep på
Trondheimsvegen gjennom Råholt som vil ha nødvendig avvisende effekt på
gjennomgangstrafikken.
Elementene som inngår i grønn mobilitet er med på å påvirke hverdagslivet til hver
enkelt beboer og kan bidra med å gjøre hverdagen eklest mulig for alle, både de som
bor i/inntil planområdet i dag, og de som skal flytte inn i fremtiden. Det er viktig at
dette vurderes og at nødvendige tiltak innarbeides som del av planarbeidet dersom en
skal lykkes med å skape et område med stor grad av grønn mobilitet og derigjennom
minimal trafikkvekst.

37 av 45
Trafikkanalyse kommunedelplan Råholt.docx

7

VURDERING AV ALTERNATIVT VEGNETT

Det har i flere sammenhenger vært oppe forslag til ny(e) kryss og
«gjennomkjøringsveger» innenfor planområdet, vest for Trondheimsvegen.
Begrunnelsen for nye kryss og veger har vært å avlaste Trondheimsvegen for
trafikk/gjennomgangstrafikk samt å knytte nye utviklingsområder til vegen som kan
bidra til redusert fremtidig trafikk- og trafikkøkning på Trondheimsvegen. Figur 20 viser
forslag til kryss og omkjøringsveger som er blitt foreslått tidligere i sammenheng med
nye utviklingsområder.

Figur 20; Kart over tidligere foreslåtte omkjøringsveger inkludert rampe mot E6 innenfor
planområdet. Kilde; Eidsvoll kommune.

Et av forslagene har vært å tilrettelegge for nytt kryss med ramper til E6 fra
Sundbyvegen. Statens vegvesen akseptert imidlertid ikke en slik løsningen med
begrunnelse i at det medfører for korte strekninger mellom kryssene på E6. Denne
løsningen ville trolig ha avlastet Trondheimsvegen for trafikk gjennom planområde da
det ligger nærmest de største fortettingsområdene, men er ikke omtalt videre. Dette

38 av 45
Trafikkanalyse kommunedelplan Råholt.docx

på grunn av tilbakemeldinger fra Statens vegvesen hvor en kan forvente at en de
neste 10-15 årene må forholde seg til eksisterende kryssløsninger på E6 på
strekingen vest for Råholt. En strekning som nylig er opparbeidet til 4-felts med
fartsgrense 110 km/t.
Det er mange kryss og avkjørsler langs Trondheimsvegen i dag og relativt høy
trafikkbelastning. Det antas at en relativ stor andel av den eksisterende trafikken skal
til målpunkt langs Trondheimsvegen, eller er trafikk fra eksiterende boligområder
innenfor planområdet (ca. 70-80% av totaltrafikken på Trondheimsvegen). Den høye
trafikkbelastningen kan medfører noe forsinkelser i sentrale kryss/rundkjøringer på
strekingen fra Kolonivegen i syd til Eidsvoll Verk stasjon i nord i morgen- og
ettermiddagsrushet. Som omkjøringsveg for gjennomgangstrafikken har de foreslåtte
løsningene trolig liten funksjon. Dette fordi Trondheimsvegen er den naturlige aksen
gjennom Råholt og en ny veg vil medføre en lengre og mer «kronglete» kjøreveg
samtidig som gjennomgangstrafikken utgjøre en mindre del av totaltrafikken på
Trondheimsvegen. En ny veg vil også medføre en dobling av vegkapasitet i området
og kan bidra til en betydelig økt trafikk totalt innenfor planområdet. Statens vegvesen
har også gitt tilbakemelding til Eidsvoll kommune på at de ikke ser behovet for en
fremtidig omkjøringsveg til Trondheimsvegen i området.
For at en rendyrket omkjøringsveg skal ha noen effekt må det gjøres betydelig grep
på Trondheimsvegen som f. eks. nedbygging til miljøgate på deler av strekningen,
redusert hastighet, bom, sanering av kryss og avkjørsler som kobler seg ny veg,
bedre gang- og sykkeltilrettelegging mm.
Det vil imidlertid være aktuelt å vurdere nye adkomstveger/avlastningsveger til de nye
utviklingsområdene som leder trafikken rasker ut på hovedvegnettet uten å belaste
eksisterende boligveger og en lengre strekning av Trondheimsvegen. Dersom det skal
bygges ut inntil 1 500 boenheter på Råholt de neste 15 årene er det viktig å tenke en
mulig fasevis utvikling av det kommunale vegnettet. Det legges opp til økt arealbruk i
kommuneplan i hovedsak vest for Trondheimsvegen og en kan stille spørsmål om
Trondheimsvegen er rustet for å håndtere den fremtidige trafikkveksten som 3 000
boenheter vil generere ved full utbygging, selv med fokus på grønn mobilitet med økt
andel gang, sykkel og kollektiv.
En ny adkomstveg vest for Trondheimsvegen kan ha flere funksjoner. Den kan bidra
til redusert trafikk i Trondheimsvegen hovedsakelig på vestsiden av vegen, redusere
antall kryss og avkjørsler, og skape et triveligere gate- og sentermiljø samt bedre
trafikksikkerheten. Det er viktig å avklare ny trase som oppfyller målsetningene en slik
veg skal ha. Trolig er det også hensiktsmessig å bygge den ut i faser hvor en må
vurdere kobling mot Trondheimsvegen i syd, samt mot jernbanen i nord.
Ulempen er at en ny avlastningsveg trolig kan medfører økt trafikk i området da
Trondheimsvegen er en naturlig og raskeste gjennomkjøringsmulighet. En ny veg
mellom Trondheimsvegen og E6 vil også kunne medføre inngrep og oppsplitting av
sammenhengende natur- og kulturlandskap med viktige frilufts- og landskapsverdier.
Følgende adkomstveger/ avlastningsveger kan være aktuelle å etablere i fremtiden:
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Figur 21; Kart over forslag til nye adkomstveger innenfor planområdet.

Nye adkomstveger bør anlegges ifm utvikling av området i nordvest inntil E6. Her kan
det for eksempel anlegges en ny veg vest i planområdet mot Sundbyvegen (skissert
lilla strek i figur 21). En slik løsning vil medføre økt trafikk på Sundbyvegen og
Sagmovegen til Trondheimsvegen og på store deler av Trondheimsvegen mot syd.
En kan også vurdere å anlegge en ny adkomstveg som kobler seg til Tærudåsen/
Tærudlia vest for området (skissert grønn strek i figur 21). Dette vil øke trafikken på
disse vegene og østre del av Tærudvegen inn mot Trondheimsvegen. En slik løsning
vil medføre behov for en opprustning av eksisterende vegene med fortau eller g/s-veg.
En annen løsning er å koble ny adkomstveg til Trondheimsvegen ved Kroken (skissert
rød strek i figur 21). Det vil medføre økt trafikk ut i Trondheimsvegen, men dersom en
antar at hovedvekten av trafikken skal sydover på Trondheimsveggen så vil en ikke
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belaste nordre del av Trondheimsvegen i like stor grad forbi det sentrale området som
i de to andre alternativene.
Utbyggingsområdet i sydøst ved Manerud bør vurderes å få adkomst mot Hjeravegen
og koble adkomsten til Trondheimsvegen på Dal (skissert lilla strek i figur 21). I
luftlinje er det ca. dobbelt så kort avstand til Dal stasjon som til Eidsvoll Verk stasjon
fra dette området.
Det er også mulig å etablere en ny adkomstveg fra krysset Kolonivegen x
Trondheimsvegen og etablere rundkjøring her (skissert oransje strek i figur 21).
Fordelen med å etablere en ny adkomstveg sør ved utbyggingsområdene er at den
kan koble seg til Tronheimsvegen mot Kolonivegen. Det bør derfor legges til rette for
at en i fremtiden kan komme seg i gjennom området her med en ny veg. En slik
løsning kan også bidra til at en kan sanere bort kryss og avkjørsler langs vestsiden av
Trondheimsvegen fra Gladbakkvegen til Ladderudåsen. Adkomstvegen kan på sikt
koble seg mot nye utviklingsområder i nord og til slutt mot Eidsvoll verk stasjon. Det er
imidlertid viktig at adkomstvegen får en lav standard slik at den ikke blir en attraktiv
omkjøringsveg på sikt når det er mye trafikk på Trondheimsvegen.
Dersom det etableres en avlastningsveg for boligområdene på vestsiden av
Trondheimsvegen er det viktig at den ses i sammenheng med nye utviklingsområder
samtidig som kan koble seg til eksisterende boligområder. Løsningen bør også
medføre at det gjøres grep i/langs Trondheimsvegen som sanering av avkjørsler og
kryss. Å bygge en lokalveg på kortere strekninger for å samle avkjørsler kan gi god
effekt på trafikksikkerhet og miljø.
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8

VUDERING AV GANG-SYKKELVEGNETT

Løsningen for gående og syklende innenfor område må ses i sammenheng med
eksisterende veger, kryss, avkjørsler og lokalt vegnett samt nye utviklingsområder. På
Råholt bør det planlegges for et sammenhengende nett for gangtrafikk og for
sykkeltrafikk som knytter nye (og eksisterende) boområder til jernbane/
bussholdeplasser, skole barnehage, handel mm. Disse kan være delvis
sammenfallende. For å oppnå et effektive nett må også snarvegene kartlegges og
inngå som en del av nettene. Gang- og sykkelveger planlegges som et
sammenhengende og universelt utformet nett. Dette kan bidra til å redusere de korte
bilreisene lokalt. Figur 22 viser forslag til stiplede linjer for utvidet G/S-vegnett med
hovedfokus på området på vestsiden av Trondheimsvegen samt tosidig G/S-veg langs
med Trondheimsvegen. Behov for økt sykkelparkering ved stasjonen må avklares.

Figur 22; Kart over forslag til nye G/s-veger innenfor planområdet som er stiplet.
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FORSLAG TIL TILTAK

På bakgrunn av kartlegging og vurderinger gjort i denne rapporten bør følgende tiltak
vurderes i det videre arbeidet med kommunedelplan for Råholt.














Styrket fortetting rundt Eidsvoll Verk stasjon og ca. 1-1,5 km radius rundt
stasjonsområdet.
Etablere nye adkomstveger fra større boligområder. Det er viktig at en har en
overordet plan for det «totale» boligutviklingen på Råholt slik at en kan bygget
ut nye veger i faser.
Sanere kryss og adkomstveger langs Trondheimsvegen for å bedre
fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Dette kan også bidra til økt gang- og
sykkeltrafikk langs Trondheimsvegen ettersom en får økt opplevd trygghet.
Vurdere tiltak som kan gjøre Trondheimsvegen mindre attraktiv å kjøre på for
eksempel ved å anlegge miljøgate i sentrum fra Eidsvoll verk stasjon til
Råholtgutua samt redusere hastigheten på strekningen. En kan i den
sammenheng vurdere noe gateparkering på deler av strekningen. På denne
måten kan deler av gjennomgangstrafikken presses ut på E6.
Dialog med Statens vegvesen for vurdere nye ramper fra E6 til Sundbyvegen.
En slik løsning ville kunne avlaste Trondheimsvegen og sammen med andre
tiltak bidra til økt gang- og sykkel lokalt innenfor området.
Reduksjon av parkeringsnormen (differensiering), spesielt i nærheten av
jernbanestasjon og en egen p-norm for leiligheter, legge til rette for parkering
under bakken, spesielt ved sentrumsfunksjonene. P-norm på maks 1 bil per
leilighet.
Vurdere flere bussruter som betjener nærområdet til jernbanestasjon og
næringsområdet sentralt på Råholt.
Pendlerparkering bør samles i et parkeringshus eller flyttes et stykke fra
stasjon (pendelbuss) og ikke oppta flere sentrale tomter til parkeringsplasser
som kunne vært utnyttet til boligutbygging.
Utbygging på Tyskerud bør medføre at det etablere ny adkomstveg. Nye G/Sog turveger anlegges og koples mot det eksisterende G/S- og turvegnett. G/Svegnettet kan kobles sammen med mindre møteplasser innenfor planområdet.
Ved utbygging sør i planområdet på vestsiden av Trondheimsvegen må det
vurderes en ny boligveg fra Kolonivegen. G/S- veg skal anlegges og koples
mot det eksisterende samt at en vurdere flere trafikksikre krysningspunkt.
På lengre sikt basert på en fasevis utbygging kan boligveger/adkomstveger
kobles sammen mellom Kolonivegen i sør og det sentrale området ved
Eidsvoll verk i nord.
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