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Trafikkvurderinger Kikkut terrasse 
 

1. Bakgrunn 
Rambøll har bistått utbygger med trafikkvurderinger for Kikkut terrasse i 
flere omganger fra 2006 og fram til i dag. Planen ble opprinnelig vedtatt 
av Drammen bystyre 28.08.2007. 
 
Prosjektet har ennå ikke kommet til utførelse, men er nå igjen 
aktualisert, og man har fra høsten 2021 og fram til våren 2022 vært i 
dialog med kommunen om en mindre vesentlig endring av reguleringsbestemmelsene og 
igangsetting. 
 
Et sentralt moment i reguleringsplanen fra 2007 er kravet om rekkefølgebestemmelser. Utbygger 
ønskt å bygge de regulerte boligene i Kikkut terrasse før første del av tilfartsvei vest (ny 
vegforbindelse fra Professor Smiths allé til Kreftings gate) var etablert som en del av 
Buskerudbypakken. Tilfartsveg vest var den gang en viktig brikke i Buskerudbypakka og i det 
overordnede vegsystemet for byen. Senere er denne vegpakka blitt utsatt, og tilfartsveg vest har 
derved en usikker framtid i forhold til gjennomføringstidspunkt og finansiering. Om 
rekkefølgebestemmelsene opprettholdes vil man i praksis være avskåret fra å gjennomføre den 
vedtatte utbyggingen på Kikkut. 
 
Slik vi ser saken er det særlig følgende forhold som tilsier utbygging på Kikkut nå: 
 
• Den tidligere antatte trafikkveksten lokalt i Baker Thoens allé og Professor Smiths allé 

har uteblitt. Trafikkmengdene har vært stabile over en lang tidsperiode. Dette er også 
tilfellet uavhengig av en evt Coronaefekt de siste to årene. 

• Kikkututbyggingen representerer en marginal mertrafikk i nærområdet. Selv 
trafikkveksten i Prof. Smiths allé som følge av tiltaket er uten betydning for 
framkommeligheten i denne. 

• Nyere tids politiske retningslinjer om nullvekstmål i biltrafikk i byer og pressområder 
tilsier ikke vegutbygging av den størrelsesorden man tidligere la opp til gjennom 
vegpakka. Slik sett er økt boligbebyggelse nært Gulskogen stasjon en fordel. Økt 
satsning på bysykler, sparkesykler og sykkelvegutbygging vil være viktige avbøtende 
tiltak for å redusere bilbruken. Økt bruk av hjemmekontor er en sannsynlig utvikling som 
også vil redusere vekst i bilbruk, bl.a. ved at trafikken kan fordeles over dagen på en 
annen måte. 
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Prosjektet har ennä ikke kommet til utforelse, men er na igjen
aktualisert, og man har fra høsten 2021 og fram til våren 2022 vært i
dialog med kommunen om en mindre vesentlig endring av reguleringsbestemmelsene og
igangsetting.

Et sentralt moment i reguleringsplanen fra 2007 er kravet om rekkefølgebestemmelser. Utbygger
ønskt å bygge de regulerte boligene i Kikkut terrasse før første del av tilfartsvei vest (ny
vegforbindelse fra Professor Smiths alle til Kreftings gate) var etablert som en del av
Buskerudbypakken. Tilfartsveg vest var den gang en viktig brikke i Buskerudbypakka og i det
overordnede vegsystemet for byen. Senere er denne vegpakka blitt utsatt, og tilfartsveg vest har
derved en usikker framtid i forhold til gjennomføringstidspunkt og finansiering. Om
rekkefolgebestemmelsene opprettholdes vil man i praksis vere avskäret fra ä gjennomfore den
vedtatte utbyggingen pä Kikkut.

Slik vi ser saken er det serlig folgende forhold som tilsier utbygging pä Kikkut nä:

• Den tidligere antatte trafikkveksten lokalt i Baker Thoens alle og Professor Smiths alle
har uteblitt. Trafikkmengdene har vært stabile over en lang tidsperiode. Dette er også
tilfellet uavhengig av en evt Coronaefekt de siste to årene.

• Kikkututbyggingen representerer en marginal mertrafikk i nærområdet. Selv
trafikkveksten i Prof. Smiths alle som folge av tiltaket er uten betydning for
framkommeligheten i denne.

• Nyere tids politiske retningslinjer om nullvekstmäl i biltrafikk i byer og pressomräder
tilsier ikke vegutbygging av den størrelsesorden man tidligere la opp til gjennom
vegpakka. Slik sett er økt boligbebyggelse nært Gulskogen stasjon en fordel. Økt
satsning på bysykler, sparkesykler og sykkelvegutbygging vil være viktige avbøtende
tiltak for å redusere bilbruken. Økt bruk av hjemmekontor er en sannsynlig utvikling som
ogsä vil redusere vekst i bilbruk, bl.a. ved at trafikken kan fordeles over dagen pa en
annen mäte.
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I tillegg er det en kjent sak at flere andre større og mindre utbyggingsprosjekter på 
Sundland/Gulskogen er igangsatt de siste årene uten at det er blitt satt de samme 
begrensningene med rekkefølgebestemmelser som man tidligere hadde på Kikkut. 
 
 

2. Dagens trafikksituasjon 
2.1 Trafikktall 

Trafikksituasjonen er litt endret siden forrige trafikkanalyse i 2006.  
 
Figur 1 er hentet fra Rambølls notat i 2006, og viser daværende trafikksituasjon, på basis av 
tellinger og tall fra Statens vegvesen. 
 

 
Figur 1, Trafikkmengder i 2005/2006 på nærliggende vegnett 

 
Utviklingen av trafikkmengder på nærliggende vegnett siden 2005/2006 viser følgende  
(bygger på tall fra Statens vegvesens tall i Nasjonal vegdatabank): 
 

Veg 
ÅDT 

2005/06 
Beregnet 

trafikk 
etter utb. 

Prognose 
2016 

Registrert trafikk 
2008 - 2015 

Registrert 
trafikk pr 

2017 

Registrer
t trafikk 
pr 2019 

Registrert 
trafikk pr 

2021 

 

Prof.  
Smiths allé 10.000   7.400 – 8.200 

8 850 
(1 dag) 
8.314  

(2. halvår) 

7.700 7.526 

 

Skogliveien 
øst for 
Bjørkelia 

1.000 1.200 1.400    
  

Skogliveien  
v/nr 59b 1.250 1.450 1.670      

Nederst i  
Bjørkelia 675 950 1.100      

 
Tallene er forelagt kommunen, som finner de opprinnelige tallene i Prof. Smiths allé fra 2005/06 
lite troverdige. Den påviste utviklingen i trafikkmengdene fra 2006 og fram til nyere 
registreringer i 2017 er derfor beheftet med betydelig usikkerhet. Om man ser bort fra det 

R A M B LL

I tillegg er det en kjent sak at flere andre større og mindre utbyggingsprosjekter på
Sundland/Gulskogen er igangsatt de siste årene uten at det er blitt satt de samme
begrensningene med rekkefolgebestemmelser som man tidligere hadde pä Kikkut.

2. Dagens trafikksituasjon
2.1 Trafikktall

Trafikksituasjonen er litt endret siden forrige trafikkanalyse i 2006.

Figur l er hentet fra Rambolls notat i 2006, og viser daværende trafikksituasjon, på basis av
tellinger og tall fra Statens vegvesen.

Trafikktall, dagens situasjon

Figur 1, Trafikkmengder i 2005/2006 pä naerliggende vegnett

Utviklingen av trafikkmengder pä naerliggende vegnett siden 2005/2006 viser folgende
(bygger pä tall fra Statens vegvesens tall i Nasjonal vegdatabank):

ÅDT Beregnet Prognose Registrert trafikk Registrert Registrer Registrert
Veg 2 0 0 5 / 0 6 trafikk 2016 2008 - 2015 trafikk pr t trafikk trafikk pr

etter utb. 2017 r 2019 2021
Prof. 8 850
Smiths alle 10.000 7.400 - 8.200 (l dag) 7.700 7.5268.314

(2. halvär)
Skogliveien
øst for 1.000 1.200 1.400
Bjorkelia
Skogliveien 1.250 1.450 1.670v / n r 59b
Nederst i 675 950 1.100Bjorkelia

Tallene er forelagt kommunen, som finner de opprinnelige tallene i Prof. Smiths alle fra 2005/06
lite troverdige. Den påviste utviklingen i trafikkmengdene fra 2006 og fram til nyere
registreringer i 2017 er derfor beheftet med betydelig usikkerhet. Om man ser bort fra det
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upålitelige tallet fra 2006 kan man ikke finne dokumentasjon på at trafikkmengden har endret 
seg signifikant siden den gang. Etter 2017 har Statens vegvesen hatt et nivå 1-tellepunkt i 
Professor Smiths allé (teller hele døgnet alle dager). Dette viser en stabil trafikkmengde på 
mellom 7.300 og 8.300 uten noen særlig økende tendens de siste årene. Kommunen konkluderer 
med: 
 
«Telledataene som er funnet indikerer at trafikkmengden i Professor Smiths allé gjennom mange 
år har ligget i størrelsesorden 8 000 kjt/døgn, med noen fluktuasjoner opp og ned. At det er 
mange korttidstellinger kan forklare en del av fluktuasjonene, det er vanskelig å fastslå med 
sikkerhet om det er tilfeldigheter som gir disse variasjonene i telleresultatene eller om det er 
andre årsaker. Grovt sett kan en konkludere med at tallene ikke indikerer store endringer i 
trafikkbelastningen i Professor Smiths allé.» 
 
Vi legger derfor til grunn en trafikkmengde i dag på 8.000 kjøretøy pr døgn i Prof. Smiths allé. 
Dette tallet ansees som stabilt de siste 10 – 12 årene. 
 
Selve Kikkut-utbyggingen var i 2006 antatt å være på 88 leiligheter, fordelt med omtrent 
halvparten til Skogliveien og halvparten til Bjørkelia. Dette var altså en noe større utnyttelse enn 
det det nå søkes om. 
 
 

2.2 Trafikkulykker 
Figuren under viser ulykkessituasjonen i området, basert på politiregistrerte ulykker med 
personskade de siste 10 årene. 
 

 
 
Figur 2, Ulykkessituasjonen de siste 10 år (siden 01.01.2011). Politiregistrerte ulykker med personskade. 

 
I «rimelig nærhet» til det omsøkte utbyggingsområde har det skjedd tre trafikkulykker de siste 
10 årene. Alle disse skjedde i krysset Prof. Smiths allé x Arboalléen. Av disse var en påkjøring 
bakfra (bil og moped), en påkjørt fotgjenger som krysset vegbanen og ytterligere en påkjørsel 
bakfra (to personbiler). 
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upålitelige tallet fra 2006 kan man ikke finne dokumentasjon på at trafikkmengden har endret
seg signifikant siden den gang. Etter 2017 har Statens vegvesen hatt et nivå l-tellepunkt i
Professor Smiths alle (teller hele døgnet alle dager). Dette viser en stabil trafikkmengde på
mellom 7.300 og 8.300 uten noen særlig økende tendens de siste årene. Kommunen konkluderer
med:

«Telledataene som er funnet indikerer at trafikkmengden i Professor Smiths alle gjennom mange
fir har ligget i størrelsesorden B 000 kjt/dogn, med noen fluktuasjoner opp og ned. At det er
mange korttidstel/inger kan forklare en del av fluktuasjonene, det er vanskelig fl fasts/fl med
sikkerhet om det er tilfeldigheter som gir disse variasjonene i telleresultatene eller om det er
andre firsaker. Grovt sett kan en konkludere med at tallene ikke indikerer store endringer i
trafikkbelastningen i Professor Smiths alle.»

Vi legger derfor til grunn en trafikkmengde i dag på 8.000 kjøretøy pr døgn i Prof. Smiths alle.
Dette tallet ansees som stabilt de siste 10 - 12 årene.

Selve Kikkut-utbyggingen var i 2006 antatt å være på 88 leiligheter, fordelt med omtrent
halvparten til Skogliveien og halvparten til Bjørkelia. Dette var altså en noe større utnyttelse enn
det det nå søkes om.

2.2 Trafikkulykker
Figuren under viser ulykkessituasjonen i området, basert på politiregistrerte ulykker med
personskade de siste 10 ärene.
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Figur 2, Ulykkessituasjonen de siste 10 är (siden 01.01.2011). Politiregistrerte ulykker med personskade.

I «rimelig nærhet» til det omsøkte utbyggingsområde har det skjedd tre trafikkulykker de siste
10 ärene. AIie disse skjedde i krysset Prof. Smiths alle x Arboalleen. Av disse var en påkjøring
bakfra (bil og moped), en påkjørt fotgjenger som krysset vegbanen og ytterligere en påkjørsel
bakfra ( to personbiler).
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I lokalt vegnett (Skogliveien og tilliggende vegnett) er det registrert en ulykke, vest for Rødgata 
de siste 10 årene. Dette var en velteulykke med moped. 
 
Det er ingen forhold som tilsier at ulykkessituasjonen er spesielt vanskelig i dette området, 
snarere tvert imot. Utviklingen over tid viser at det her som ellers i Norge har vært en betydelig 
reduksjon i antall ulykker de siste 10 årene. Dette gjelder spesielt i professor Smiths allé. 
 

2.3 Oppsummering av trafikksituasjonen 
Trafikkveksten som ble anslått i 2005/2006 har ikke slått til. Trafikkmengden har over lang tid 
vært nokså stabil, men har de senere årene gått noe ned. Dette gjelder også årene før 
koronapandemien. Trafikkmengden i dag er derfor noe lavere enn tidligere, og betydelig lavere 
enn prognosene fra 2005/2006 tilsa. 
 
Trafikken i Prof. Smiths allé har ikke endret seg særlig de senere årene, og det legges fortsatt til 
grunn en trafikkmengde på 8.000 biler (ÅDT). 
 
Ulykkessituasjonen de siste 10 årene viser få ulykker og en stabil situasjon uten behov for 
spesielle tiltak. 
 

3. Status for utbyggingsprosjektet på Kikkut 
Prosjektet Kikkut terrasse legger nå opp til at det bygges ut 75 leiligheter. 
 

 
Figur 3, Vedtatte reguleringsplan fra 2007. 

 
Det er lagt opp til at ca halvparten av leilighetene på B1 får atkomst nedenfra (Skogliveien), og 
halvparten (+ B2) får sin atkomst fra Bjørkelia. Dette vises i illustrasjonsplanen under. 
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I lokalt vegnett (Skogliveien og tilliggende vegnett) er det registrert en ulykke, vest for Rødgata
de siste 10 ärene. Dette var en velteulykke med moped.

Det er ingen forhold som tilsier at ulykkessituasjonen er spesielt vanskelig i dette området,
snarere tvert imot. Utviklingen over tid viser at det her som ellers i Norge har vært en betydelig
reduksjon i antall ulykker de siste 10 ärene. Dette gjelder spesielt i professor Smiths alle.

2.3 Oppsummering av trafikksituasjonen
Trafikkveksten som ble anslått i 2005/2006 har ikke slått til. Trafikkmengden har over lang tid
vert noksä stabil, men har de senere ärene gätt noe ned. Dette gjelder ogsä ärene for
koronapandemien. Trafikkmengden i dag er derfor noe lavere enn tidligere, og betydelig lavere
enn prognosene fra 2005/2006 tilsa.

Trafikken i Prof. Smiths alle har ikke endret seg særlig de senere årene, og det legges fortsatt til
grunn en trafikkmengde på 8.000 biler ( D T ) .

Ulykkessituasjonen de siste 10 ärene viser få ulykker og en stabil situasjon uten behov for
spesielle tiltak.

3. Status for utbyggingsprosjektet på Kikkut
Prosjektet Kikkut terrasse legger nå opp til at det bygges ut 75 leiligheter.
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Figur 3, Vedtatte reguleringsplan fra 2007.

Det er lagt opp ti l at ca halvparten av leilighetene på Bl får atkomst nedenfra (Skogliveien), og
halvparten (+ B2) får sin atkomst fra Bjørkelia. Dette vises i illustrasjonsplanen under.
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Figur 4, Ny illustrasjonsplan (2017).  

 
 

4. Konsekvens av tiltaket 
 
I trafikkanalysen fra 2006 prognostiserte man en trafikkvekst på 440 biler, basert på 5 bilturer 
pr boenhet. Det planforslaget som foreligger nå inneholder nærmere detaljer om boligenes 
størrelse, og det er også kommet grunnlagstall som gir bedre tallmateriale for å prognostisere 
trafikk fra ulike boenheter (bl.a. PROSAM-rapport nr 137 Turproduksjon for boliger i Oslo og 
Akershus) som antas å ha en viss relevans også for Drammen. Fordeling av boliger etter 
størrelse, og med beregnet turproduksjon er vist i tabellen under. Turgenereringen er basert på 
områder av middels tetthet/urbant og en avstand på 3 – 4 km fra sentrum. 
 
Leilighetstype Antall Turgenerering 

pr leilighet 
Antall 
biler 
ÅDT 

2 roms 10 2,8 28 
3 roms 45 4,0 180 
4/5 roms 16 4,8 77 
5 roms 4 5,0 20 
Sum 75  305 

 
Beregningen over viser at det nå er grunn til å tro at omsøkte utbygging vil generere vesentlig 
færre biler enn det man trodde i 2006. Dette både fordi utbyggingen blir mindre, leilighetene 
gjennomsnittlig blir mindre og nye erfaringstall tilsier lavere trafikk enn før. Samtidig er den da 
stipulerte trafikkveksten i vegnettet da uteblitt. Det beregnes at 75 leiligheter nå vil generere en 
trafikk på 305 bilturer. 
 
Av den beregnede trafikkveksten i ÅDT på 305 biler antas ingen veger å få over 200 flere biler i 
døgnet, eller tilsvarende ca 30 flere biler i maxtime. Dette kan være godt merkbart på veger 
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Figur 4, Ny illustrasjonsplan (2017).

4. Konsekvens av tiltaket

I trafikkanalysen fra 2006 prognostiserte man en trafikkvekst på 440 biler, basert på 5 bilturer
pr boenhet. Det planforslaget som foreligger nå inneholder nærmere detaljer om boligenes
størrelse, og det er også kommet grunnlagstall som gir bedre tallmateriale for å prognostisere
trafikk fra ulike boenheter (bl.a. PROSAM-rapport nr 137 Turproduksjon for boliger i Oslo og
Akershus) som antas ä ha en viss relevans ogsä for Drammen. Fordeling av boliger etter
størrelse, og med beregnet turproduksjon er vist i tabellen under. Turgenereringen er basert på
omräder av middels tetthet/urbant og en avstand pa 3- 4 km fra sentrum.

Leilighetstype Antall Turgenerering Antall
pr leilighet biler

ÅDT
2 roms 10 2,8 28
3 roms 45 4,0 180
4 / 5 roms 16 4,8 77
5 roms 4 5,0 20
Sum 75 305

Beregningen over viser at det nå er grunn til å tro at omsøkte utbygging vil generere vesentlig
færre biler enn det man trodde i 2006. Dette både fordi utbyggingen blir mindre, leilighetene
gjennomsnittlig blir mindre og nye erfaringstall tilsier lavere trafikk enn før. Samtidig er den da
stipulerte trafikkveksten i vegnettet da uteblitt. Det beregnes at 75 leiligheter nå vil generere en
trafikk pa 305 bilturer.

Av den beregnede trafikkveksten i / D T pa 305 biler antas ingen veger ä fä over 200 flere biler i
døgnet, eller tilsvarende ca 30 flere biler i maxtime. Dette kan være godt merkbart på veger
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med meget liten trafikk i dag, men har ingen praktisk betydning for kapasitet og trafikksikkerhet 
i det nærliggende vegnettet.  
 
Trafikkens fordeling ut på vegnettet vises i figurene under. 
 

 
Figur 5, Trafikkmengder anslått gjennomsnitt for de siste år før corona, 2010 - 2019 (blå tall) og endring etter utbygging 

(røde tall). ÅDT (døgntrafikk) 

 
 

  
Fiigur 6, Trafikkmengder anslått gjennomsnitt for de siste år før corona (blå tall) og endring etter utbygging (røde tall). 

Maxtimetrafikk.  
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med meget liten trafikk i dag, men har ingen praktisk betydning for kapasitet og trafikksikkerhet
det nærliggende vegnettet.

Trafikkens fordeling ut på vegnettet vises i figurene under.
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Figur 5, Trafikkmengder ans1£tt gjennomsnitt for de siste är for corona, 2010 - 2019 (bl tall) og endring etter utbygging

(røde tall). ÅDT (døgntrafikk)
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Fiigur 6, Trafikkmengder ans1£tt gjennomsnitt for de siste är for corona (bla tall) og endring etter utbygging (røde tall).

Maxtimetrafikk.
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Tiltaket utgjør en trafikkvekst på 2,5 % av trafikken i Professor Smiths allé før nedgangen som 
følge av corona inntrådte. Samtidig har trafikken her gått ned fra 2006 til i dag. 
 
Mertrafikk inn i Konnerudgata vil være svært liten. Trafikkutviklingen de siste 10 årene der har 
vært svært stabil, ca 11.000 biler i ÅDT uten særlig variasjon. Tall fra Statens vegvesens faste 
tellepunkt i Konnerdgata viser ubetydelig utvikling fra 11.200 i 2008 til 11.000 i 2019, deretter 
en coronarelatert nedgang til 9.500 i 2020. Kikkut sitt bidrag her vil være mindre enn 
årsvariasjonen, sannsynligvis under 100 biler i døgnet. Dette utgjør i så fall mindre enn 0,8% av 
trafikken nederst i Konnerudgata. 
 
Samlet vil tiltaket ha svært begrensede trafikale konsekvenser, og mindre enn tidligere beregnet. 
 
 

5. Kilder 
 
Tallmateriale vedr trafikkmengder, trafikkulykker, fartsgrenser m.v. er hentet fra: 
 
• Vegkart.no (nyere trafikktall) 

 
• Norsk vegdatabank NVDB (eldre trafikktall) 

 
Ellers er det også hentet informasjon fra hjemmesiden til Buskerudbyen (Buskerudbypakkene), 
Brakar (informasjon om kollektivtrafikken) og kommunens kartportal (plankart, fartsgrenser 
m.v). 

R A M B LL

Tiltaket utgjor en trafikkvekst pa 2,5 % av trafikken i Professor Smiths alle for nedgangen som
folge av corona innträdte. Samtidig har trafikken her gätt ned fra 2006 ti l i dag.

Mertrafikk inn i Konnerudgata vil være svært liten. Trafikkutviklingen de siste 10 ärene der har
vært svært stabil, ca 11.000 biler i ÄDT uten særlig variasjon. Tall fra Statens vegvesens faste
tellepunkt i Konnerdgata viser ubetydelig utvikling fra 11.200 i 2008 ti l 11.000 i 2019, deretter
en coronarelatert nedgang til 9.500 i 2020. Kikkut sitt bidrag her vil være mindre enn
ärsvariasjonen, sannsynligvis under 100 biler i dognet. Dette utgjor i sä fall mindre enn 0,8% av
trafikken nederst i Konnerudgata.

Samlet vil tiltaket ha svært begrensede trafikale konsekvenser, og mindre enn tidligere beregnet.

5. Kilder

Tallmateriale vedr trafikkmengder, trafikkulykker, fartsgrenser m.v. er hentet fra:

• Vegkart.no (nyere trafikktall)

• Norsk vegdatabank NVDB (eldre trafikktall)

Ellers er det også hentet informasjon fra hjemmesiden ti l Buskerudbyen (Buskerudbypakkene),
Brakar (informasjon om kollektivtrafikken) og kommunens kartportal (plankart, fartsgrenser
m.v).
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