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1.

INNLEDNING
Borthen Gruppen AS har engasjert Rambøll til å utføre en trafikkanalyse i forbindelse med
reguleringsplanforslag for Nylende park i Ytre Enebakk. Formålet med reguleringsplanen er å
legge til rette for boligbebyggelse på et større område. Området består i dag av enkelte
eneboliger og et ubebygd areal som benyttes som friluftsområde. Området er avsatt til fremtidig
bolig i kommunedelplan. Det planlegges minimum 61 boenheter i form av frittliggende eneboliger,
eneboliger i kjede og leilighetskompleks med 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Trafikkanalysen skal
vise de trafikale og trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av reguleringsplanen.

Figur 1: Situasjonsplan av planområdet
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2.

DAGENS SITUASJON
Planområdet ligger i Nylendeveien i Ytre Enebakk. Ytre Enebakk er et tettsted i Enebakk
kommune i Viken, omtrent 30 km sørøst for Oslo og 15 km øst for Ski. Stedet har per januar
2021 ca. 4500 innbyggere. Ytre Enebakk har et butikksenter (Vågsenteret), en barneskole, en
ungdomsskole og fem barnehager. Enebakk kommune er en typisk pendlerkommune til Oslo og
Ski kommune. Raskeste adkomst til Ytre Enebakk fra Oslo er via E6 til Klemetsrud, deretter via
fv. 155 Enebakkveien til Ytre Enebakk. Raskeste adkomst fra Ski er via fv. 154 Kollerøysveien.

Figur 2: Oversiktskart
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Figur 3: Oversiktskart Ytre Enebakk

Planområdet ligger helt nord i Ytre Enebakk, med Østmarka som nærmeste nabo i nord og øst.
Det ligger en barnehage i nærheten av området (Nylende barnehage), ellers er de fleste tjenester
ca. 3 km sørøst i Ytre Enebakk sentrum. Nylende barnehage er en relativt stor barnehage, med
ca. 80 barn og 25 ansatte.

Figur 4: Reguleringsplankart og flyfoto av planområdet
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Området er i dag regulert til fremtidig boligformål i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2015
(figur 4). Figur 4 viser plangrense for reguleringsplanforslaget. Området er i dag for det meste
ubebygd, men enkelte eneboliger samt spesialboligene i Nylendevegen 12 og parkeringsplassen til
Nylende barnehage havner innenfor reguleringsplangrensen. Kommunen har foreløpig ikke
bestemt hva som skal skje videre med Nylendeveien 12.
2.1 Vegnett og adkomst
Planområdet ligger i enden av Nylendeveien. Adkomst til området blir via både den kommunale og
private delen av Nylendeveien. Det er i hovedsak kommunale veier i området. Det er stigning fra
fylkesveien og opp til byggegrensa mot skogen; det varierer mellom 30 og 40 m høydeforskjell.
Nylendeveien har 7 % stigning fra fv. 155 opp til krysset Sløssåsveien, deretter noe helning mot
barnehagen før den flater ut mot planområdet. Krysset Sløssåsveien x Nylendeveien ligger på en
liten bakketopp, som figur 8 viser.
Både Nylendeveien og Sløssåsveien er smale, med vegbredde 5 m. Fortauet, som går fra krysset
fv. 155 til krysset Sløssåsveien, er ca. 2 m bredt.
Nylendeveien nord for x Sløssåsveien er kun ca. 4,3 m bred.

Figur 5: Vegnett i området
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Figur 6: Nylendeveien mot nord og Nylendevegen og Sløssåveien mot nord

2.2 Trafikale forhold
Vegnettet rundt planområdet inngår for det meste i 30-sonen som starter ved krysset
Nylendeveien x fv. 155. Det er to fartsdempere i sørlig ende av Sløssåsveien.
Det ble i 2020 gjennomført radarregistreringer like sør for krysset Nylendeveien x fv. 155 i
forbindelse med trafikkanalyse for Nylendeveien 121. ÅDT ble beregnet til ca. 6500 på fylkesvegen
med grunnlag i radartellingene. Det ble også gjennomført manuelle tellinger i krysset
Nylendeveien x fv. 155. ÅDT ble beregnet å være 900 i Nylendeveien. Dette er inkludert trafikken
til og fra Nylende barnehage.
ÅDT i øvrige boliggater i området er beregnet med utgangspunkt i PROSAM-rapport 137:
Turproduksjon for Oslo og Akershus (2006), samt tellinger i kart av antall boliger. Vi har gått ut
fra en turproduksjon per bolig på 6,5.
I følge PROSAM-rapport 242: Reisevaner i Oslo og Viken 2018/2019 (2021), er kollektivandelen i
akkurat dette området i Ytre Enebakk 8 %. I Follo (Vestby, Ås, Frogn, Ski, Nesodden, Oppegård
og Enebakk) har hver husstand i snitt 1,5 biler, og 41 % av husstandene har to biler eller mer. I
følge RVU 2018/2019 gjennomfører hver person i Follo i snitt 2,6 reiser per dag, hvorav 49 % av
disse utføres med bil. Vi antar at denne andelen er høyere for dette området i Ytre Enebakk, på
grunn av lange avstander til blant annet sentrumsfunksjoner og togstasjon. Vi legger derfor til
grunn en bilandel på ca. 70 %. I en husholdning med 3,5 personer, hvor totalt antall turer per
dag er 9,1, blir dette 6,3 bilturer per dag, noe som samsvarer med tall fra PROSAM-rapport 137.

1
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Figur 7: ÅDT-kart, dagens situasjon

2.3 Parkering
Parkering i området foregår stort sett på privat grunn. Barnehagen i Nylendeveien 8 har et
parkeringsareal som flyter sammen med vegarealet i Nylendeveien, uten fysisk skille mellom (se
figur 10 og 11). Det er markert opp parkeringsplasser langs skillet mot kjørebanen.

Figur 8: Parkeringsplass ved barnehagen i Nylendeveien 8
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2.4 Tilbud til gående og syklende
Det er et begrenset tilbud til gående og syklende i området. Det finnes gang- og sykkelveg langs
fv. 155 og fv. 120 (fra rundkjøring ved Vangslistubben til Berger), samt fortau et stykke langs
Nylendeveien (til kryss Sløssåsveien). Det er også en gang- og sykkelveg fra fv. 155 ved
Gaupeveien, som knytter seg til Beverveien.
2.5 Skoleveg
Det finnes ikke tilgjengelige barnetråkkregistreringer i Ytre Enebakk. Det er gangveg langs fv. 155
helt frem til skolen, som innebærer én kryssing av fv. 120 like ved skolen. Det gås ut fra at
skolebarna benytter boliggatene eller gangvegen langs fylkesvegen til og fra skolen. Planområdet
ligger omtrent 3,5 km fra skolen, noe som vil si at førsteklassinger har rett på gratis skoleskyss.
2.-10. klassinger må betale for skyss eller gå.
2.6 Kollektivtilbud
Nærmeste holdeplass er Kjellås (ca. 500 m unna), som betjenes av linje 520 (Nordby-SkiEnebakk), 550 (Enebakk-Oslo) og skolelinje 2933 (Gran-Tangen bru). Tangen bru er nærmeste
holdeplass til Ytre Enebakk skole. Linje 520 har avganger omtrent hver 15. min fra kl. 06.57 til
07.57, deretter hvert 30. min til kl. 23.57. Turen til Ski stasjon tar 30 min.
Linje 550 har avganger fra Ytre Enebakk hvert 10. min i rush, hvert 30. min på dagtid, og hver
time på kveldstid. Turen til Oslo tar ca. 50 min. Skolelinje 2933 har én avgang til skolen om
morgenen og tre avganger hjem fra skolen på ettermiddagen. Reisetid er 13 min.
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3.

PLANLAGT SITUASJON
3.1 Planområdet
Planen omfatter bygging av 61 enheter på planområdet. Boligene består av eneboliger i kjede,
frittliggende eneboliger og leilighetskomplekser bestående av 2-, 3- og 4-roms leiligheter.
Leilighetene ligger i B2, B3 og B4. Eneboligene ligger i område B1 og B5. Det er planlagt en pkjeller under leilighetsbyggene i B4. Øvrige boliger har parkering på bakkeplan. Det er to
eksisterende boliger som havner innenfor planområdet; begge tomtene er markert med grønn
farge i figur 10. Tabell 1 viser antall boliger av hver type og størrelse.

Figur 9: Situasjonsplan for Nylende Park
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Tabell 1: Oversikt over antall boliger og størrelse

2-roms
3-roms
4-roms
5-roms
Sum

Antall
8
31
20
5
64

Størrelse (m2)
63
59-71
97-133
153
5548

3.2 Innspill til planen
Kommunen har spilt inn følgende til planen:
Nylendeveien fra krysset Sløssåsveien reguleres som en del av planen
Det må vurderes konkrete løsninger for fortau fra Sløssåsveien og nordover til
Nylendeveien 12
Det må tas høyde for at all trafikken fra nytt boligområdet skal gå via Nylendeveien
Nylendeveien er dels smal, dels utflytende, og det må tas hensyn til at deler av veien blir
samlevei, og deler blir adkomstvei (herunder vegbredde i henhold til normalene)
Det må vurderes hvordan fortau skal legges forbi parkering
Nylende barnehage har også spilt inn behov for at det ryddes i parkeringsområdet, da det ikke er
ønskelig å rygge ut i Nylendeveien. Dette har frem til nå vært løst med at man rygger seg inn på
p-plassene heller enn å rygge ut.
3.3 Vegplan
Enebakk kommunes vegnorm sier at samleveg skal ha kjørebanebredde 6 m. Adkomstveg skal ha
kjørebanebredde 5 m. Etter utbygging kan Nylendeveien klassifiseres som samleveg fram til
krysset Sløssåsveien (ÅDT 1200), derfra adkomstveg videre nordover forbi barnehagen (ÅDT
700). Fra og med Nylendeveien 12 kan den klassifiseres som boligveg, som skal ha 4 m
kjørebredde (inntil 80 boliger).

Figur 10: Bilde som viser bredde på vegen fra x Sløssåveien til barnehagen
Figur 11: Utklipp fra situasjonsplan for vegstrekningen x Sløssåveien - barnehagen

Det er foreløpig skissert 2 m fortau fra krysset Sløssåsveien fram til barnehagen. Dette gir
mulighet for vegbredde 5 m, uten at det er behov for å ekspropriere grunn på vestsiden av vegen.
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Det planlegges ny separat adkomst til eneboligene i B1 omtrent fra Nylendeveien 9. Nylendeveien
er også planlagt forlenget fra Nylendeveien 27 i nordlig retning, som blir adkomst til resten av
boligene og p-kjeller. Det vil ikke være gjennomkjøringsmulighet mellom adkomst til B1 og de
øvrige områdene. Det planlegges en gangveg mellom områdene.
Adkomst til B6 (eksisterende enebolig helt
nordøst i området) er lagt parallelt med
og tett inntil Nylendeveien. Det må sikres
tilstrekkelig sikt i krysset, da spesielt
syklister som er på veg sørover langs
Nylendeveien vil kunne havne i blindsone
for kjørende som kommer fra B6.
3.4 Parkering
P-kjelleren i B4 har 40 parkeringsplasser,
tiltenkt leilighetene i B4 samt eneboligene
i rekke i B5, totalt 28 enheter. Dette gir
en parkeringsdekning på 1,4 p-plasser per
boenhet. Det er for de øvrige boligene
planlagt 1 p-plass per bolig.
Det er planlagt seks
Figur 12: Vegkryss inne på boligområdet
gjesteparkeringsplasser i den sørlige
enden av feltet, inkl. to HC-plasser. Det er i tillegg syv plasser for gjesteparkering i p-kjelleren.
3.5 Renovasjon
Det er lagt opp til avfallshåndtering to steder på området. Den ene vil være sør for felt B3 og B4,
hvor det er planlagt en vendehammer. Den østlige armen på vendehammeren vil også fungere
som nedkjøring til p-kjeller (se figur 15). Det er også planlagt renovasjon i sørenden av området,
som vil være felles for boligene lengst sør og Nylendeveien 12 i fremtiden.

Figur 13: Skisser som viser renovasjonsløsninger på området
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3.6 Turproduksjon
Beregning av turproduksjon for de nye boligene i Nylende Park er, tilsvarende som i kapittel 2.2,
gjort med utgangspunkt i PROSAM-rapport 137: Turproduksjon for Oslo og Akershus fra 2006.
Det er lagt følgende til grunn for beregningen:
-

Området (Ytre Enebakk) tilsvarer område 20 km + utenfor Oslo i PROSAM-rapport 137
Området kan i snitt kategoriseres som middels tett bebygd

I tillegg tas det utgangspunkt i følgende tall for beregningen:
Tabell 2: Turproduksjonsfaktor minimum og maksimum per bolig

2-roms
3-roms
4-roms
5-roms

Personer i husholdet
Turprod.faktor min.
Turprod.faktor maks.
1,5
2
2,4
2
3,4
5
3,5
4,9
6,9
4
5,9
8,1

Turproduksjonsfaktor min. og maks. er minste og største turproduksjonfaktor for en husholdning
av en gitt størrelse; i henhold til PROSAM-rapport 137.
Dette gir følgende turproduksjon per døgn (hverdag) fra de planlagte boligene i planområdet:
Tabell 3: Turproduksjon minimum og maksimum per bolig

Antall
2-roms
3-roms
4-roms
5-roms
Sum

Turproduksjon min
8
31
20
5
64

16
105,4
98
29,5
290,2

Turproduksjon maks
19,2
155
138
40,5
409,4

Dette gir ny turproduksjon fra området (gamle og nye boliger) på mellom 290 og 409 envegs
bilturer per dag. Vi runder av til 300 turer daglig.
Det er fra før sju eneboliger med adkomst Nylendeveien nord for barnehagen. Legger vi til grunn
samme forutsetninger som over (4 personer per husholdning), vil disse gi en turproduksjon på
mellom 41 og 56 envegs bilturer per dag. Eksisterende Nylende barnehage genererer fire envegs
bilturer per barn daglig, og de ansatte kommer i tillegg med to envegs turer per dag. 80 barn og
25 ansatte gir en turproduksjon på 350 envegs turer per dag. Det er trolig en liten andel som
også følger barna sine til barnehagen til fots, men på grunn av relativt høy bilandel og lav
kollektivandel, går vi ut ifra at de fleste barna blir kjørt. Dagens trafikk til barnehagen er inkludert
i telt trafikk, jfr. kapittel 2.2.
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Figur 14: Fremtidig ÅDT (etter utbygging)

Trafikken i Nylendeveien øker med 300 som følge av utbyggingen. Ny ÅDT lengst sør i
Nylendeveien blir 1200.
3.7 Tilbud til gående og syklende
Planforslaget legger opp til forlengelse av fortauet på sørøstsiden av Nylendeveien opp til
barnehagen. Dagens fortausbredde på 2 meter skal videreføres nordover, og fortauet skal føres
på baksiden av p-plass ved barnehagen. På grunn av at fremtidig bruk av Nylendeveien 12 ikke er
avklart vil fortauet foreløpig kun etableres fram til nordenden av barnehagen.
Inne i boligfeltet er det planlagt gang- og sykkelveg mellom felt B1 og B3/B4, så vel som rundt
området på nordsiden. I de øvrige boligvegene blir det blandet trafikk, hvor myke trafikanter må
ferdes i vegen. Dette anses uproblematisk da trafikkmengden inne i området er lav og spredt på
to veger. Vegbredde er 4 m og det vil trolig være lav hastighet på området.
3.8 Løsning for Nylende barnehage
Det er utarbeidet en løsning for parkering ved barnehagen. Ansattparkering er i dette alternativet
flyttet til høyden øst for barnehagen (36 plasser + 2 HC), mens levering og henting vil foregå på
dagens parkeringsareal (7 plasser + 2 HC). Det er skissert inn et fysisk skille mellom p-areal og
kjørebane (refuge/kantstein). Innkjøring planlegges i sørenden av arealet, mens utkjøring er i
nordenden. Det er lagt opp til parkering på langs, som gir mindre behov for manøvrering og
rygging inne på området.
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Figur 15: Løsning for parkering og fortau ved Nylende barnehage

Fortauet føres på østsiden av p-plassen. Varelevering og renovasjon er planlagt på en av de
langsgående p-plassene lengst sør på p-plassen. Snøopplag er planlagt lengst nord på området.
3.9 Andre planer i området
Det er per nå ingen tilstøtende planer med
direkte konsekvenser for planområdet. Det er
foreløpig ikke bestemt hva eiendommen nord
for barnehagen (spesialboligene) skal brukes
til.
Nordøst for boligområdet ble det vedtatt en
større reguleringsplan (BY20 og BY21) i 2011.
Planen omfatter et stort område avsatt til
boliger, og blant annet et område avsatt til
barnehage. Området er koblet på fylkesveien
via Gaupeveien, og vil sånn sett ikke påvirke
Nylendeveien eller Nylende park.
Figur 16: Reguleringsplaner i området
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4.

VURDERING
4.1 Trafikkmengde og trafikkavvikling
Trafikkmengden i Nylendeveien øker med 300 som følge av utbyggingen. Dette vurderes å ikke
ha noen vesentlig effekt på avvikling eller kapasitet i krysset Nylendeveien x fv. 155.
4.2 Vegløsning og adkomst
Adkomst til B6 (eksisterende enebolig helt nordøst i området) er lagt parallelt med og tett inntil
Nylendeveien. Det må sikres tilstrekkelig sikt i krysset, da spesielt syklister som er på veg sørover
langs Nylendeveien vil kunne havne i blindsone for kjørende som kommer fra B6 (se figur 15).
Det kan eventuelt gjøres tiltak for å senke hastigheten inn mot krysset.
4.3 Fortau
Det er foreløpig skissert 2 m fortau fra krysset Sløssåsveien fram til barnehagen. Prosjektet har
sammen med kommunen kommet til enighet om at fortausbredde 2 m er akseptabelt. Dette gir
mulighet for vegbredde 5 m, uten at det er behov for å ta privat grunn på vestsiden av vegen. Til
tross for dette anbefaler vi likevel at det reduseres på vegbredde heller enn fortausbredde, for å
ivareta trafikksikkerhet for fotgjengere og mulighet for vintervedlikehold.
4.4 Renovasjon
Renovasjon inne på boligområdet er planlagt løst på vendehammer mellom B3, B4 og B5, hvor
den ene armen også fungerer som nedkjøring til p-kjeller. Det bør sikres tilstrekkelig sikt ut fra pkjeller slik at trafikken inn og ut herfra ikke kommer i konflikt med eventuell renovasjonsbil.
Det er også planlagt renovasjon helt sør i området ved Nylendeveien. Oppstillingsplass for
avfallsbil er i kjørebanen og etter høyrekurve. Det må derfor sikres tilstrekkelig sikt for kjørende
som kommer sørfra i Nylendeveien for å unngå konflikt med parkert avfallsbil, også i fremtiden
dersom Nylendeveien 12 bygges ut.
4.5 Gående og syklende
Gående og syklende langs Nylendeveien opp til barnehagen er i planen ivaretatt av fortau. Inne
på planområdet må gående gå i kjørebanen. Dette vurderes som akseptabelt på grunn av lite
trafikk. Det planlegges etablert en gangforbindelse mellom den østlige og vestlige adkomsten til
boligområdet, så vel som fram til boligene og en gs-veg som går rundt området i utkanten.
4.6 Nylende barnehage
Det vil etter utbygging av området være en vesentlig økning av trafikk forbi barnehagen
sammenlignet med i dag. Det er derfor nødvendig med tiltak for å bedre trafikksikkerheten og
lesbarheten. Det er skissert en løsning for fortau og parkering ved Nylende barnehage.
Parkeringsløsningen vurderes som en vesentlig bedre løsning enn den som finnes i dag. Separat
inn- og utkjøring og parallell parkering vil minimere behovet for rygging inne på
parkeringsplassen, som vil forbedre trafikksikkerheten. Det vil etableres en refuge eller lignende
mellom parkeringsplassen og kjørebanen; det vil dermed ikke bli mulig å rygge ut i kjørebanen.
Fortauet legges på østsiden av parkeringsarealet, noe som medfører at gående og syklende må
gå i en bue rundt parkeringsplassen. Dette kan oppfattes som en omveg noe som kan medføre at
noen vil velge å gå tvers over parkeringsarealet (myke trafikanter velger som regel minste
motstands veg). Løsningen legger imidlertid opp til at man slipper å krysse inn- og utkjøring til
parkeringsarealet. Dette er en mer trafikksikker løsning enn om fortauet følger Nylendeveien forbi
området.
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4.7 Trafikk i anleggsfasen
Det skal bygges 61 boliger i Nylende park, noe som vil si betydelig anleggstrafikk langs
Nylendeveien i en periode. Nylendeveien er smal og ikke bred nok til at to anleggskjøretøy kan
møtes. Det bør etableres midlertidige møteplasser for å unngå at store anleggskjøretøy må rygge.
Eventuelt bør det etableres trafikkvakt i perioder hvor det er mange myke trafikanter som ferdes i
området.
4.8 Adkomst til eiendommene
For enkeltstående eneboliger som i felt B2 er det viktig å ivareta sikt for trafikk inn og ut til
private parkeringsplasser. Carporter og garasjer må utformes og plasseres slik at privatbiler har
sikt til gående, syklende og kjørende om de rygger eller kjører ut fra sin private p-plass.
Høydeforskjell mellom veg og parkeringsplass må tas med i betraktning.
For flere av boligene vil en sannsynligvis stoppe på vegen nærmest mulig huset ved henting og
levering av varer og tunge gjenstander. Det er viktig at det overalt tilfredsstiller siktkrav for
stoppsikt i forhold til forventet hastighet. Sonereguleringen her er 30 km/t.
Siktkrav avkjørsel 30 km/t:
L2 settes til 3-4 m fra øyepunkt til kant kjørebane. L2 er satt til 20 m for 30 km/t.

Figur 17: Sikttrekant ved fartsgrense 30 km/
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