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TRAFIKKNOTAT

Figur 1 Flyfoto av Huken fra år 2016 (kilde: FINN kart).
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1 INNLEDNING
I forbindelse med planlagt arealbruksendring ved Huken er Asplan Viak engasjert av
Eiendoms- og Byfornyelsesetaten (EBY) for utredning av trafikale konsekvenser. Utredningen er utarbeidet av Tomislav Salopek med Bjørn Haakenaasen som kvalitetssikrer.
Kontaktperson hos EBY er Brynjar Fredheim.
Huken pukkverk ligger i bydel Grorud i nordøstre del av Oslo, innenfor markagrensa. I
kommuneplanens arealdel foreslås omregulering fra spesialområde stenbrudd til
grøntstruktur.
Gjennom en virkedag genererer pukkverket ca 700 bilturer, hvorav mye er tungtransport.
Trafikken belaster Ammerudveien og Hukenveien-Bergensveien, der det er mange boliger.
Dette har konsekvenser for støy og luftkvalitet og for beboernes opplevelse av utrygghet.
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2 PLANOM RÅDET
Huken pukkverk ligger i nordøstre del av Oslo, i bydel Grorud. Området ligger innenfor
markagrensen, nær Lillomarka arena (jf. Figur 2). Pukkverket og asfaltproduksjonen skal
avvikles i løpet av 2018, og arealbruken endres til rekreative formål (en pågående prosess).

Huken

Lillomarka
arena

Figur 2 Beliggenhet en til planområde (kilde: AV-kartet) .

3 DAGENS SITUASJON
De siste uttakene av steinmasser pågår, samtidig som det pågår oppfyllingsarbeid for å sikre
området. Aktiviteten i Huken genererer ca. 700 bilturer gjennom en virkedag (tur og retur),
hvorav en stor andel er tungtrafikk. Det gir en ÅDT på 450 kjøretøy. Massetransporten skjer
via Ammerudveien og Hukenveien-Bergensveien, noe som innebærer økt støybelastning for
boliger og stor trafikk forbi barnehager og skoleområder.
Døgntrafikken på de største veier på Ammerud er vist i Figur 3. Tallene er hentet fra
National vegdatabank (NVDB) og Statens vegvesen vegkart.
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Figur 3 Døgntrafikk i veinettet (ÅDT 2016) - NVDB

I Ammerudveien er det fortau på begge sider, og fartsgrensen er 40 km/t. Det er ensidig
fortau langs Hukenveien og Bergensveien ned mot Grorud T; fartsgrensen er 40 km/t.
Også turveinettet er godt utbygget i området, med kontakt ut mot det øvrige turveinettet i
Groruddalen og mot løypenettet i marka.
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4 FRAMTIDIG TRAFIKK
Etter arealbruksendring fra pukkverk og asfaltproduksjon til rekreativt formål vil lastebiltransporten opphøre. Trafikksituasjonen i øvre del av Ammerudveien og HukenveienBergensveien vil uansett bli langt roligere enn før, med konsekvenser både for
støysituasjonen og for beboernes opplevelse av utrygghet.
Kommunens parkeringsnormer gir ingen føringen for en arealbruk som planlegges i området.
Det er gode parkeringsmuligheter i området med utfartsparkering ved badedammen, og i
Lilloseterveien. I reguleringsplan for Lillomarka arena er det også regulert inn eget
parkeringsareal. Etterbruken av Huken skal i første rekke rettes mot lokale brukere, og det
legges opp til at besøkende med bil kan benytte eksisterende parkeringsmuligheter i
området. I planforslaget avsettes parkeringsareal til om lag 20 biler lokalisert ved innkjøring
til Huken. Med det forventes ikke økt trafikk som følge av besøkende til området. Framtid
trafikk til/fra Huken er beregnet til underkant av 100 kjt ÅDT, dvs. at trafikken i veiene på
Ammerud blir lik dagens.
Gode gangforbindelser og et godt kollektivtilbud skal bidra til god tilgjengelighet - uten mye
parkeringsplasser.

5 KOLLEKTIVTRANSPORT
Syd for dagens pukkverk, i Ammerudveien, ligger bussholdeplassen Huken. Den ligger
ca. 1.6 km nord for Ammerud T-banestasjon og 1,3 km fra Grorud kollektivknutepunkt
med T-banestasjon og bussterminal (4 – 6 min reisetid med buss). Busslinje 62
Ammerud ring betjener Ammerud og knytter Huken til Ammerud og Grorud. Busslinjen
har 15 minutters frekvens i rush og 30 minutters frekvens utenom rush og i helgen. Tbanelinjene 4 og 5 betjener Ammerud og Grorud, og det er flere bussruter som betjener
bussterminalen på Grorud og holdeplassene langs Trondheimsveien. Overgang mellom
buss og T-bane er relativt god. Med dette kan det konkluderes at det er gode
kollektivforbindelser mellom Huken og resten av Grorud bydel.

6 TRAFIKKSIKKERHET
De siste ti årene er det registrert 13 personskadeulykker i Ammerudveien og 12 i Hukenveien-Bergensveien, jf. tabell 2 og Figur 4.
Krysset Bergensveien/Romsåsveien peker seg ut med i alt seks ulykker, to av dem med
alvorlig skade. Alle de seks ulykkene rammet fotgjenger i oppmerket gangfelt, på dagtid.
Ulykkesfrekvensen i krysset er med dette beregnet til Uf=0,151, noe som er over normalverdien for høyreregulert kryss, jf. vedlegg 1( Trafikksikkerhetshåndboka 2005).

1

Ulykkesfrekvens = personskadeulykker per mill kjøretøypasseringer; dette er et mål på risiko
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Redusert lastebiltrafikk i Ammerudveien og i Hukenveien-Bergensveien vil bidra positivt til å
redusere ulykkesrisikoen og ikke minst opplevelsen av utrygghet i nærmiljøet. Det er imidlertid utfordrende å tallfeste dette.
Uavhengig av dette bør en se nærmere på utformingen av krysset Bergensveien/Romsås veien. Av hensyn til de mange kryssende fotgjengere (blant annet til og fra bussterminalen)
bør en vurdere lyssignaler. Dette krysset ligger imidlertid utenfor planområdet for dette
planarbeidet.

Figur 4 Personskadeulykker (2007 – 2016) – nummerering samsvarer med tabell 1.
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Tab ell 1 Personskadeulykker i Ammerudveien og Hukenveien-Bergensveien 2007-2016.

Nr.

Uhell
kategori

1●

Bilulykke

2●

Bilulykke

3●

Fotgjenger

4●

Bilulykke

5●

Sykkelul.

6●

MC ulykke

7●

Bilulykke

8●

Sykkelul.

9●

Fotgjenger

Uhellskode
Påkjøring bakfra
Uhell med uklart forløp ved kryssende
kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger
av
Fotgjenger påkjørt på fortau
(Utkjøring fra Rema 1000)
Møting på rett vegstrekning
Venstresving foran kjørende i motsatt
retning
Kryssende kjøreretninger (uten
avsvinging)
Kryssende kjøreretninger (uten
avsvinging)
Avsvinging til venstre foran kjørende i
motsatt retning
Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor
kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Møting under forbikjøring på rett
vegstrekning
Kryssende kjøreretninger (uten
avsvinging)
Kryssende kjøreretninger (uten
avsvinging)

Antall skadet
/ skadegrad
3 lettere skadd
2 lettere skadd
1 lettere skadd
2 lettere skadd
1 lettere skadd
1 lettere skadd
2 lettere skadd
1 lettere skadd
1 lettere skadd

10 ●

Bilulykke

11 ●

Sykkelul.

12 ●

Bilulykke

13 ●

Bilulykke

14 ●

Bilulykke

15▲

Sykkelul.

16 ●

Bilulykke

Møting på rett vegstrekning

2 lettere skadd

17 ●

Bilulykke

Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre
side i høyrekurve

4 lettere skadd

18 ●

Bilulykke

Påkjøring bakfra

3 lettere skadd

19 ●

Fotgjenger

20 ●

Fotgjenger

21 ●

Fotgjenger

22 ●

Fotgjenger

23 ●

Fotgjenger

24 ●

Fotgjenger

25 ●

Fotgjenger

Påkjøring bakfra
Uhell med uklart forløp hvor enslig
kjøretøy kjørte utfor vegen
Avsvinging til venstre foran kjørende i
motsatt retning

Fotgjenger krysset kjørebanen på
hitsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen i
gangfelt utenfor kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen på
bortsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen foran
høyresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen på
bortsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen på
bortsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen i
gangfelt utenfor kryss
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1 lettere skadd
1 lettere skadd
1 lettere skadd
1 lettere skadd
1 lettere skadd
1 meget alvorlig
skadd

1 lettere skadd
1 lettere skadd
2 lettere skadd
1 lettere skadd
1 alvorlig skadd
1 alvorlig skadd
1 lettere skadd

Ulykkesdato
tidspunkt
2008-11-17
Mandag kl. 11:44
2007-11-17
Lørdag kl. 09:02
2011-01-22
Lørdag kl. 17:00
2007-02-03
Lørdag kl. 13:03
2010-05-31
Mandag kl. 20:10
2008-07-04
Fredag kl. 22:20
2016-01-21
Torsdag kl. 08:00
2010-05-31
Mandag kl. 21:15
2010-01-28
Torsdag kl. 18:01
2016-02-20
Lørdag kl. 15:27
2014-03-18
Tirsdag kl. 17:56
2009-10-15
Tirsdag kl. 09:22
2015-09-14
Mandag 13:54
2013-09-22
Søndag kl. 00:59
2010-06-28
Mandag kl. 12:50
2013-03-14
Torsdag kl. 16:10
2008-03-07
Fredag kl. 01:25
2014-08-18
Mandag kl. 17:30
2014-09-10
Onsdag kl. 17.45
2010-11-02
Tirsdag kl. 14:30
2014-10-22
Onsdag kl. 12:38
2015-10-15
Torsdag kl. 16:05
2013-02-04
Mandag kl. 17:50
2008-11-19
Onsdag kl. 13:05
2011-05-31
Tirsdag kl. 14:00
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7 VEDLEGG 1:
Erfaringstall for risiko i vegkryss; kilde Trafikksikkerhetshandbok a, 20 12 .

Normalverdier er tilgjengelig for år 2005 (kilde: Sakshaug og Johannessen, 2005), og siden
da har det vært en kraftig reduksjon i antall personer drept/skadd i alle typer ulykker i Norge.
I 2005 var i hele Norge registrert 224 personer drept og 10.432 personer skadd i
trafikkulykker, og i 2016 var registrert 135 personer drept i og 5.269 personer skadd (jf. Figur
5). Dvs. at i 2016 var det 40 % mindre drept og 50 % mindre skadd enn i 2005. Sett isolert på
fotgjenger var det en enda større reduksjon, det var 56 % mindre drept og 53 % mindre
skadd fotgjenger i 2005 enn i 2016. I 2005 var i hele Norge registrert 32 fotgjenger drept og
840 fotgjenger skadd i trafikkulykker, og i 2016 var registrert 14 fotgjenger drept i og 397
fotgjenger skadd (jf. Figur 6).

Figur 5 Personer drept eller skadd i Norge, etter skadegrad 2005 – ‘ 15 (2005 = 100) ; kilde: Statistisk sentralbyrå. .
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Fotgjengere Skadde i alt
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Figur 6 Fotgjengere skadd i Norge (2001 - 2016); kilde: Statistisk sentralb yrå.
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