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Kopi Stig Ø. Kvarsnes v/REMA 1000 

Aashild Mariussen v/Spor Arkitekter 

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE-

MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN 

 

1. Bakgrunn 

REMA Eiendomsutvikling Øst AS har ønske om å etablere ny REMA 

1000-butikk ved Sjøskogenveien i Ås kommune. I dette notatet 

vurderes trafikale konsekvenser av tiltaket. Dette gjelder konse-

kvenser i forholdende til trafikksikkerhet, fremkommelighet og fy-

siske løsninger. Som en del av dette beregnes belastningsgrad og 

kølengde for rundkjøringen Nessetveien x Sjøskogenveien som føl-

ge av tiltaket. To ulike alternativer er vurdert: 

 

 Tiltak 1: Etablering av ny REMA 1000-butikk uten utbyg-

ging av Vinterbrosenteret 

 Tiltak 2: Etablering av ny REMA 1000-butikk med utbygging 

av Vinterbrosenteret 

 

Dette notatet er en revidering av foregående versjon datert 14. 

september 2011. Notatet inneholder nye trafikktall fra en korttid-

stelling gjennomført 27. august 2014. Dette som følge av kryssom-

bygging.  I tillegg inneholder denne versjon en kapasitetsberegning 

av selve adkomsten til planområdet.  

 

2. Definisjoner 

Tur Forflytning av person eller kjøretøy fra et start-

punkt til et endepunkt. En reise til og fra f.eks. et 

kjøpesenter er to turer. 

Biltur Forflytning av et kjøretøy fra et startpunkt til et 

endepunkt uavhengig av hvor mange personer 

som er i bilen. Gjennomsnittlig antall personer per 

bil (belegg) som benyttes i beregninger varierer 
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avhengig av type virksomhet som er mål for turen og tid på døgnet. 

Turgenerering En tur genereres (skapes) i sitt startpunkt. 

Turattrahering En tur attraheres (tiltrekkes) i sitt endepunkt. 

Turproduksjon Summen av generert og attrahert trafikk. 

Kapasitet Øvre teoretiske grense for hvor mye trafikk som kan avvikles i et snitt eller 

kjørefelt innen et gitt tidsrom. 

Belastningsgrad Forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet.  

Belastningsgrad er et mål for avviklingsstandard. 

 

3. Forutsetning/beregningsgrunnlag 

Den forrige versjonen av notatet baserte seg på tellinger av rundkjøringen mellom Nesse-

tveien og Sjøskogenveien fra 2007, da den kun hadde tre armer. Nå er en fjerde arm etab-

lert, noe som medfører omfordeling av trafikkstrømmene. Den nye veiarmen ble etablert for 

å gi bedret veitilknytning til et boligområde sør for rundkjøringen. Feltinndeling til den fire-

armede rundkjøringen er vist i Figur 1. 

 

  
Figur 1 Feltinndeling i rundkjøringen Nessetveien x Skogenveien. 

 

Det er utført en trafikktelling onsdag 27. august 2014 av rundkjøringen. Trafikktellingen er 

brukt som utgangspunkt for videre beregninger. Tungtrafikkandelen ble ikke talt men er es-

timert til 10 % på hovedveien og 5 % på sideveiene.  

 

Nessetveien V 
Nessetveien Ø 

Sjøskogenveien N  

Ny veiarm  
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PROSAM rapport nr. 121 "Turproduksjonstall for dagligvarebutikker", tabell 0-3, er lagt til 
grunn for beregninger av nyskapt trafikk til butikken med oppgitt bruttoareal på 1 350 m2. 

Det er antatt at andel bilturer i makstimen utgjør 15 %, noe som erfaringsmessig er litt i 

overkant av hva som registreres (normalt mellom 10 og 12 %), men er på den sikre siden 

for ikke å undervurdere konsekvensene. Det er også antatt en 20 % reduksjon av bilturer i 

makstimen som følge av samhandel med bensinstasjonen og/eller Vinterbrosenteret i områ-

det. Denne antagelsen og turproduksjon til det nye Vinterbrosentret på sørsiden av Nesse-

tveien er hentet fra et tidligere notat som Rambøll har utført i forbindelse med utarbeiding 

av konsekvensanalyse for Kommunedelplan Vinterbro, notat nr. 1, versjon 5.1. 

 

4. Etablering av ny REMA 1000-butikk 

Figur 2 viser beliggenhet til en eventuelt ny REMA 1000-butikk, merket med blått. 

 

 
Figur 2 Beliggenhet av en evt. ny REMA 1000-butikk (Kilde: Statens kartverk, Geovekst og kommuner - Li-

sensnummer 41720). 

 
Turproduksjon som følge av forutsetningene i kap. 3 blir som vist i Tabell 1. 

 
Tabell 1 Turproduksjon ved etablering av ny REMA 1000-butikk 

Turproduksjon  

Bilturer per virkedøgn per 100 m2 109 

Bruttoareal ny REMA 1000 (m2) 1 350 

Beregnet antall bilturer 1 472 

Bilturer i makstimen (15 %) 221 

Totalt turproduksjon i makstimen  

(bilturer sum inn/ut i makstimen inkl. 20 % reduksjon) 

177 

 

Antall tilgjengelige parkeringsplasser vil kunne være begrensende for hvor mange turer som 

kan genereres til en butikk. Beregningen av turproduksjon kontrolleres derfor gjennom be-

regning av turer basert på antall parkeringsplasser. Planforslaget legger opp til 56 parke-
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ringsplasser. Med en antagelse på en halvtimes gjennomsnittlig ståtid per kunde gis fire bil-

turer per time per plass. Antas det videre at plassene er utnyttet til 90 % gir dette 202 bil-

turer per time.  

 

Beregningen viser at det vil være god tilgjengelighet på parkeringsplasser i forhold til be-

regnet antall bilturer på bakgrunn av butikkarealet.  

 

Innenfor forretningsarealet er det mulighet for å etablere bevertning, eksempelvis mindre 

bakeriutsalg eller lignende med servering. Dette antas ikke å påvirke trafikkgrunnlaget nev-

neverdig da det stort sett vil betjene kunder som allerede er der.  Det kan likevel påvirke 

hvor lenge enkelte vil være i forretningen, og derved øke behovet for antall p-plasser noe.   

 

 

4.1 Kapasitetsberegning av rundkjøring med ny REMA 1000-butikk uten videre 

utbygging av Vinterbrosenteret 

En kapasitetsberegning er gjort for rundkjøringen Nessetveien x Sjøskogenveien med hjelp 

av beregningsprogrammet SIDRA. Kapasitetsberegningen viser hvordan trafikkavviklingen 

forventes å være i rundkjøringen. 

 

Trafikktellingen utført onsdag 27. august, er brukt som utgangspunkt for beregningene av 

kapasitet. Med en prosentvis fordeling av turproduksjon i Tabell 1, inn og ut Sjøskogen-

veien, gir dette en trafikkbelastning i makstime (onsdag) som vist i Figur 3.   
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Figur 3 Trafikkbelastning makstime med ny REMA 1000-butikk. Figuren viser total trafikk, tungtrafikkan-

del og fotgjengertrafikk.  

 
 

 

Resultatet av beregningen er angitt i Tabell 2 i form av kapasitet, belastningsgrad og 

kølengde. Belastningsgraden er et mål på trafikkavviklingen. Med belastningsgrader opp mot 

0,7 vurderes trafikkavviklingen å være stabil uten merkbare køer. Belastningsgrader opp 

mot 0,8 anses som uproblematiske da det kun tidvis vil være kortvarig kødannelse som lø-

ser seg opp i roligere perioder. En belastningsgrad på over 0,8 betyr gradvis mer ustabil av-

vikling med kødannelse. Kølengden vises som 95-prosentil, det vil si at det er 95 % sann-

synlighet for at denne ikke overskrids. 
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Tabell 2 Kapasitet, belastningsgrad og kølengde i makstime uten utbygging av Vinterbrosenteret 

Veiarm og kjørefelt 
Kapasitet  

(kjøretøy/time) 
Belastningsgrad 

Kølengde 95-prosentil 

(antall kjøretøy) 

Sjøskogenveien N    

V, R og H 794 0,47 3,4 

Nessetveien V    

V 872 0,25 1,7 

H og R 1081 0,29 2,2 

Ny veiarm    

V, R og H 745 0,02 0,1 

Nessetveien Ø    

V og R 1093 0,44 3,6 

H 1272 0,39 3,1 

 

Som tabellen viser er høyeste belastningsgrad 0,47 for veiarm Sjøskogenveien. Lengste 

kølengde på 3,6 kjøretøy er for rett frem- og venstresvingende fra Nessetveien Ø. Belast-

ningsgrader og kø i denne størrelsesorden er av liten betydning for trafikkavviklingen og re-

sultatet betyr ubetydelige køproblemer.  

 

Belastningsgraden i Sjøskogenveien uten ny dagligvareforretning er 0,40. Det vil si at ut-

bygging av ny REMA 1000-butikk gir en økning som har minimal betydning.  

 

4.2 Kapasitetsberegning av rundkjøring med ny REMA 1000-butikk og med utbygging 

av Vinterbrosenteret 

I dag er den nye fjerde armen i rundkjøringen kun benyttet av noen boliger som ligger sør 

for rundkjøringen. I fremtiden vil den også blir benyttet til en mulig utbygging av Vinterbro-

senteret på sørsiden av Fv156. Feltinndeling er den samme som tiltak 1 vist i Figur 1. 

 

Trafikktellingen utført onsdag 27. august, sammen med turproduksjon i Tabell 1, er brukt 

som utgangspunkt for beregningene av kapasitet. I tillegg er en prosentvis fordeling av tur-

produksjon som følge av utbygging av Vinterbrosentret lagt til (hentet fra konsekvensanaly-

se for Kommunedelplan Vinterbro, notat nr. 1, versjon 5.1). Planene for utvidelse av Vinter-

brosentret er gamle, og det er uvisst om/når en slik stor utbygging eventuelt vil komme i 

gang. Våre beregninger gjøres likevel for et alternativ med utbygging for å synliggjøre et 

mulig vekstpotensial. Den samlede trafikkbelastning for makstime (onsdag) vises i Figur 4. 
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Figur 4 Trafikkbelastning makstime med utbygging av Vinterbrosenteret. Figuren viser total trafikk, tung-

trafikkandel og fotgjengertrafikk.  

 
Kapasitet, belastningsgrad og kølengde for rundkjøringen er angitt i Tabell 3.  
 
Tabell 3 Kapasitet, belastningsgrad og kølengde i makstime med utbygging av Vinterbrosenteret 

Veiarm 
Kapasitet  

(kjøretøy/time) 
Belastningsgrad 

Kølengde 95-prosentil  

(antall kjøretøy) 

Sjøskogenveien N    

V, R og H 784 0,77 9,6 

Nessetveien V    

V 632 0,35 2,3 

H og R 849 0,49 4,5 

Ny veiarm    

V, R og H 559 0,51 4,5 

Nessetveien Ø    

V og R 1131 0,64 7,1 

H 906 0,55 5,0 
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I alternativet med ny REMA 1000 og utbygging av Vinterbrosentret er belastningsgradene 

fortsatt uproblematiske men med tidvis kødannelse. Veisystemet vil dog ikke klare noen 

større økninger av trafikken før vi oppnår ustabil avvikling. Høyeste verdi er 0,77 for Sjø-

skogenveien. Lengste kølengde er 9,6 kjøretøy i den samme veiarmen. Som nevnt foran in-

neholder dette alternativet betydelig nyskapt trafikk til Vinterbrosentret.  

 

Det er også gjort en beregning for en fremtidig situasjon med utbygging av Vinterbrosentret 

men uten ny REMA 1000-butikk. Sjøskogenveien vil da få en belastningsgrad på 0,67, noe 

som fremdeles er høyt sammenlignet med situasjonen uten utbygging av Vinterbrosentret. 

Dette indikerer at turproduksjon som følge av ny REMA 1000 ikke gir store endringer i be-

lastningen på veinettet.  

 

5. Veiutforming 

For å unngå mulig tilbakeblokkering i Sjøskogenveien etter rundkjøringen er det skissert et 

venstresvingefelt her for trafikk til bensinstasjon og nye REMA 1000.  En enkel skisse av 

svingefeltet er vist i Figur 5. Svingefeltet lar seg løse innenfor dagens opparbeidede vegg-

runn, men krever justering av øya. Svingefeltet er forutsatt malt i vegbanen.  

 

Gangfeltet er trukket nærmere rundkjøringen, noe som er en fordel for de gående og syk-

lende. Vegnormalene sier at gangfelt bør trekkes 5-10 m ut fra sirkulasjonsarealet. Per i dag 

er avstanden ca. 15 m, i ny løsning 10 m. Forslaget er dermed i henhold til vegnormalene. 

 

Løsningen innebærer et mer tydelig definert atkomstområde, med markert venstresvingefelt 

og markerte sperreområder. Tydeligheten vil bedre trafikksikkerheten sammen med en mer 

hensiktsmessig løsning for gangfeltet nærmere rundkjøringen.   

 

  
Figur 5 Skisse som viser mulig venstresvingefelt i Sjøskogenveien. 
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6. Trafikkvurdering av planområdet 

 

Figur 6 nedenfor viser gjeldende skisse til situasjonsplan for planområdet. Ny REMA 1000-

butikk etableres bak eksisterende bensinstasjon. Parkering planlegges på bakkenivå hoved-

sakelig foran og nord for den nye butikken. Varelevering vil foregå fra sørvestsiden av byg-

get. Vareleveringstransporten ledes på nordsiden av bensinstasjonen, inn på området og 

mellom parkeringsrekkene fram til varelevering. Vareleveringen er i hovedsak konsentrert til 

morgenen og vil ikke være i nevneverdig konflikt med øvrig besøkstrafikk.  
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Figur 6 Situasjonsplan for planområdet med ny REMA 1000-butikk. Blå piler er foreslått gangmønster. 

 

Beregning av antallet bilturer sammenlignet mot antall tilgjengelige parkeringsplasser viser 

at det normalt er flere plasser enn hva behovet tilsier. Plassene nærmest inngangen fylles 

opp først. 
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Foreslått gangmønster vises med blå piler i 

 

Figur 6. Fotgjengere nordfra får atkomst fra gangveg langs Sjøskogenveien, og opparbeidet 

gangsti langs planområdets nordside.   Gang- og sykkelatkomst sydfra kobles direkte til 

gangbrua over Nessetveien med en ny sti/snarvei. Gang og sykkeltrafikk langs Nessetveien 

leder myke trafikanter østfra/vestfra inn til området. 

 

 

6.1 Kapasitetsberegning av atkomst  

I tillegg til kapasitetsberegning for rundkjøringen er det også gjort en beregning for selve 

adkomsten. For denne beregning legges geometrien for ny veiutforming til grunn (Figur 5), 

det vil si med eget venstresvingefelt fra sør.  

 

Beregningene er gjort med og uten ny REMA 1000-butikk. Det er gjort en prosentvis forde-

ling av turproduksjonen. Den samlede trafikkbelastning for makstime (onsdag) uten ny RE-

MA 1000-butikk vises i til venstre. Trafikkbelastning for makstime med ny REMA 1000-

butikk vises til høyre.  
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Figur 7 Trafikkbelastning i makstime uten trafikk til ny REMA 1000-butikk til venstre, og med nytrafikk til 

høyre. Figuren viser total trafikk, tungtrafikkandel og fotgjengertrafikk.  
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Kapasitet, belastningsgrad og kølengde for adkomsten er angitt i Tabell 4.  
 

Tabell 4 Kapasitet, belastningsgrad og kølengde i makstime uten og med ny REMA 1000-butikk.  

Veiarm 
Kapasitet  

(kjøretøy/time) 
Belastningsgrad 

Kølengde 95-

prosentil  

(antall kjøretøy) 

 Uten REMA Med REMA Uten REMA Med REMA Uten REMA Med REMA 

Adkomst       

V og H 357 185 0,07 0,64 0,2 2,9 

Sjøskogenvn N       

R og H 1956 1948 0,34 0,40 0,0 0,0 

Sjøskogenvn S       

V 812 671 0,02 0,07 0,1 0,3 

R 1889 1889 0,33 0,36 0,0 0,0 

 

Beregningene viser at det vil være god trafikkavvikling ved adkomsten, både med og uten 

ny REMA 1000-butikk. Høyeste belastningsgrad i adkomsten på 0,64 er uproblematisk, og 

vil kun medføre en kortvarig kø på maksimalt 3 biler.  

 

Det er også gjort en beregning av adkomsten med eksisterende veigeometri og inkludert 

nytrafikk til REMA 1000. Beregningen viser liten forskjell i belastningsgrad for avkjørselen, 

men høyere belastningsgrad for veiarm Sjøskogenveien S med kun ett kjørefelt. Her vil da 

belastningsgraden gå opp til 0,44, med 7,7 kjøretøy i dimensjonerende kø (95-prosentil). 

 

7. Konklusjon 

Rundkjøringen har tilfredsstillende kapasitet for etablering av ny REMA 1000-butikk ved Sjø-

skogenveien. Trafikkavviklingen vil være god uten at det dannes kø i rundkjøringen. REMA 

1000s andel av dagens trafikk er ubetydelig og medfører 8 % vekst i trafikk gjennom rund-

kjøringen (dagens trafikk for øvrig, uten utbygging av Vinterbrosenteret).  

 

I en fremtidig situasjon med både ny trafikk til REMA 1000 og til utbygget Vinterbrosenter 

nærmer man seg kapasitetsgrensen i rundkjøringen. Trafikkavviklingen vil fortsatt være 

stabil, men med tidvis kødannelse.  

 

Det kan med fordel etableres et eget venstresvingefelt i Sjøskogenveien inn til bensinstasjon 

og butikk. Dette vil gjøre atkomstområdet tydeligere og bedre forholdene for myke trafikan-

ter gjennom en sikrere gangfeltløsning.   

 

Med den nye veigeometrien for adkomsten er det beregnet god trafikkavvikling både med 

og uten ny REMA 1000-butikk. 

 

Opparbeidet gangsti nord i planområdet, videre til parkeringsarealet, er en god løsning for 

forgjengere. I tillegg opparbeides gangsti fra sørvestenden av planområdet med kobling til 

gangbrua over Nessetveien. 


