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Denne rapporten beskriver dagens situasjon og konsekvenser av planforslaget med hensyn til
trafikkbelastning og trafikkflyt i krysset Sentralveien/Hogstvetveien samt forholdene for fotgjengere og
syklister i Hogstvetveien.
Dagens trafikale situasjon i kryssområdet mellom Sentralveien og Hogstvetveien er preget av mye blandet
trafikk mellom biltrafikk og myke trafikanter. Fotgjengeroverganger som krysser Sentralveien to steder
mellom REMA 1000 og Ås videregående skole forårsaker en del redusert flyt for biltrafikken. Bidraget
prosjektet gir til biltrafikken isolert sett forårsaker ikke noen nye problemer knyttet til redusert flyt og
køoppbygging på Sentralveien. Likevel bidrar prosjektets nygenererte biltrafikk med noe lengre
tilbakeblokkerende køer og forsinkelse på veien enn det som alt eksisterer i dag i rushtidsperiodene.
Reisetider i modellen øker for visse ruter inntil 20 sekunder.
Antall fotgjengere og syklister i makstimen før utbygging av 135 boenheter er beregnet til å være 75 (38
fotgjengere og 37 syklister). Dagens antall fotgjengere og syklister har dermed allerede nå sannsynligvis
oversteget antallet for hva en ny veg vil krevet en høyere standard for. Antall fotgjengere og syklister i
makstimen etter utbygging av 135 boenheter er 92 (46 fotgjenger og 46 syklister). Ifølge håndbok N100 for
nye gang og sykkelveger er det anbefalt separat gang og sykkelveg. Anbefalt bredde på sykkelveg og fortau
er henholdsvis 2,5 og 1,5 meter eksklusiv skulder. Siden Hogstvetveien ikke skal bygges som en ny veg,
men som en eventuell utbedring av veien, så er det ikke naturlig at kravene for utbygging er like strenge.
Gang‐ og sykkelvegen som finnes i dag gir et greit tilbud, men det vurderes midlertidig som fornuftig å
opprettholde en høy standard for gående og syklende på sikt. Da ansvarsfordelingen fremstår utydelig for
om det er utbygger eller vegmyndigheter som skal innarbeide en full standard med egen sykkelveg ved
siden av fortau jfr. krav til ny veg, så anbefales det også at ansvarfordelingen bør ses i sammenheng med
senere videreutvikling av Dyster Eldor området og eventuelle andre prosjekter som kobler seg på
Hogstvetveien. Dagens antall fotgjengere og syklister har sannsynligvis allerede nå oversteget 15
fotgjengere og 15 syklister, som er grensen for å benytte gang‐ og sykkelveg.
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Bakgrunn og hensikt
Solon Eiendom AS er en eiendomsutvikler med hovedsatsningsområde i Oslo og Akershus.
Eiendomsselskapet er med i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger. Solon Eiendom
har som målsetning å være den foretrukne samarbeidspartner for alle leverandører. Ås Boligutvikling
AS er et heleid datterselskap av Solon Eiendom.
Multiconsult Norge AS er engasjert av Ås Boligutvikling AS til fagutredning og prosjektering innenfor
flere fagområder i forbindelse med detaljreguleringsplanen for Dyster Eldor II.
Detaljreguleringsplanen for Dyster Eldor II omfatter felt B2 i områdereguleringsplanen for Dyster
Eldor II, vedtatt 21.06.2017 i Ås kommune. Hovedhensikten med planen er å utvikle området med
flere moderne boliger med høy kvalitet samtidig som en følger opp plankravet som er stilt i
områdereguleringen fra 21.06.2017. Felt B2 er det første feltet som detaljreguleres.
Ås kommune har i oppstartsmøte bedt om at det i forbindelse med detaljreguleringen skal gjøres en
vurdering av trafikale forhold i forbindelse med etablering av 135 nye boenheter. Utbyggingen vil
generere nyskapt trafikk og i denne analysen ser vi på hvilke konsekvenser dette vil ha for
trafikkavviklingen i krysset [Sentralveien (fv. 152) X Hogstvetveien (fv. 1382)].

1.1

Planforslag
Ås boligutvikling ønsker å legge til rette for etablering av boligbebyggelse innenfor planområdet som
omfatter felt B2 fra områdereguleringsplanen for Dyster Eldor II. Planområdet er lokalisert i Ås
kommune, ca. 1,6 km sørøst for Ås sentrum og like sør for Gneisveien. Planområdet er omtrent 30
dekar stort.
Ås boligutvikling ønsker å bygge ca. 135 boenheter på feltet B2 som utgjør detaljreguleringsplanen
for Dyster Eldor II. Det planlegges moderne boligbebyggelse på omtrent tre etasjer med parkering i P‐
kjeller og en utnyttelsesgrad på 35%‐BYA. Atkomst er planlagt fra Gneisveien og ny etablert
Grunnfjellsvei. Se planbeskrivelsen for ytterligere beskrivelse av tiltaket.
Planforslagets infrastruktur kobler seg til vegnettet via Fv. 1282 (Hogstvetveien) som igjen primært
kobler seg til resten av vegnettet via krysset med Fv. 152 (Sentralveien). Se figur 1 under for lokasjon
på planområdet i forhold til krysset med Fv. 152.
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Figur 1 ‐ Kartet viser planområdet for Dyster Eldor felt B, sammen med kryssområdet rundt tilknytning til Sentralveien.

2

Dagens situasjon

2.1

Dagens kryss utforming
2.1.1 Sentralveien/Fv. 152
Sentralveien er en fylkesveg med vegbredde mellom 12 og 13 meter ved kryssområdet, eksklusiv
fortau på begge sider av vegen med bredde ca. 2,6 meter. Vegen er skiltet som forkjørsveg. Ca. 116
m vestenfor krysset med Hogstvetveien, fins et annet forkjørsregulert T‐krysset.
2.1.2 Hogstvetveien/Fv. 1382
Hogstvetveien er en fylkesveg med bredde 6 meter. Vegen har et langsgående fortau som med
bredde 2,5 meter.
2.1.3 Kryssutforming
Krysset mellom Sentralveien og Hogstvetveien er forkjørsregulert, og sidevegen Hogstvetveien har
vikeplikt. Krysset har kanalisering med venstresvingfelt og trafikkøyer i Sentralvegen og
Hogstvetveien. Venstresvingfeltet har lengde 55 meter.
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Figur 2 –Ortofoto av kryssutformingen av krysset [Sentralveien X Hogstvetveien]

Vest for krysset er det bussholdeplass på begge sider av Sentralveien. Her er det et signalregulert
gangfelt, som ligger ca. 80 m fra krysset med Hogstvetveien.
Gangfeltet betjener busspassasjerer, studentene og andre fotgjenger fra boligfeltene i nærområdet.

2.2

Dagens trafikkmengde
Trafikken i krysset ble registrert ved tellinger med 2‐timers varighet i morgen‐ og
ettermiddagsrushet. Trafikkmengden fra disse korttidstellingene kan omregnes til døgntrafikk ved å
benytte erfaringstall for trafikkvariasjon for tilsvarende vegtype.
Gjennomsnittlig døgntrafikk (årsdøgntrafikk, ÅDT) for Hogstvetveien beregnes med utgangspunkt i
trafikktellingene og håndbok V714 Veileder i trafikkdata. Metoden som er benyttet for beregning av
ÅDT for dagens situasjon tar utgangspunkt i følgende beregningsformel:
Å
Korreksjonsfaktor tar hensyn til andel av døgntrafikk den registrerte trafikkmengden tilsvarer,
ukedagens andel av uketrafikk, samt årsvariasjon, fordelt etter ukenummer. I beregningen av
korreksjonsfaktor er det antatt at Hogstvetveien er vegtype M1.
Årlig døgn trafikk beregnes med en faktor på 0,9, da ÅDT er tall på gjennomsnittlig trafikk gjennom
alle dager per år, mens virkedøgn trafikk er trafikk fra mandag til fredag. Dagens ÅDT for
Hogstvetveien er beregnet til å være på 4000.
Det foreligger registreringer av trafikkmengde i Sentralveien, som er en fylkesvei. ÅDT er beregnet
basert på registreringer fra det nærmeste automatiske trafikktellepunktet. ÅDT i Sentralveien øst er
10 637 og 11 266 i Sentralveien vest (iht. NVDB).
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3

Turproduksjon basert på planforslag

3.1

Boliger
Det er planlagt ca. 135 nye boenheter på stedet, størrelsen på leilighetene er planlagt med stor
variasjon. Oversikten over nye boenheter med t16ilhørende areal er oppsummert i tabellen under:
Tabell 1 Oversikt over planlagte boenheter i planområdet.

Sum

Antall boenheter

Areal

16

142

11

188

11

131

29

156

11

106

16

113

7

126

21

123

13

95

135

Det er planlagt ca. 180 parkeringsplasser fordelt på 135 boenheter, hvorav 34 boenheter vil ha
tilgang til 2 parkeringsplasser og 101 boenheter vil ha tilgang til 1 parkeringsplass.
I Prosam‐rapport nr. 137 er erfaringstall for bilturer fra boliger i Oslo og Akershus samlet. Denne er
benyttet for å vurdere sannsynlig trafikkmengde som skyldes boligutbyggingen.
Ved vurdering av sannsynlig turproduksjon/biltrafikk tar vi utgangspunkt i at planområdet har
middels tetthet/urbant og ligger 1,6 km fra ÅS sentrum, mens avstanden til Oslo sentrum er større
enn 20 km.
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Figur 3 – Bilturproduksjon for boliger. Kilde: Prosam‐rapport nr. 137

Tabellen er basert på historiske erfaringstall, og kan være noe endret i områder dersom
transporttilbud og trafikkrestriksjoner er annerledes enn da disse tallene ble innsamlet. Det hentes ut
følgende informasjon for antall bilreiser fra PROSAM sin tabell over:
I følge PROSAM rapport 137 kan boliger med fire personer per husholdning ha gjennomsnittlig
turproduksjon mellom 5,4 – 6,9 bilturer per virkedøgn.
Antall turer for boliger med 5 beboere er antatt å være lik den øvre grensen for antall bilturer per
hushold for boenheter med 4 personer.
Antall turer for boliger med 6 beboere er antatt å være lik den øvre grensen for antall bilturer per
hushold for boenheter med 4 personer i en bebyggelse med lav tetthet/urbant.
Antall personer fordelt på boenhetene er basert på antall soverom i de ulike boligstørrelsene hentet
fra illustrasjonsprosjektet utarbeidet av A‐Lab.
Tabell 2 oppsummerer fordelingen av antall personer på de ulike boenhetene sammen med fordeling
av boenhetenes størrelse som er tenkt i planforslaget på Dyster Eldor og genereringsfaktorene som
benyttes for å beregne turproduksjon.
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Tabell 2 ‐ Oversikt over planlagte boenheter faktorer som benyttes for å beregne antall bilturer

Antall
boenheter

Areal

Antall personer per
husholdning

Antall bilturer per
bolig per døgn

ÅDT

16

142

4

5,4

86,4

11

188

6

7,9

86,9

11

131

5

6,9

75,9

29

156

5

6,9

200,1

11

106

4

5,4

59,4

16

113

4

5,4

86,4

7

126

5

6,9

48,3

21

123

5

6,9

144,9

13

95

4

5,4

70,2

Sum

630

859

Antall beboere som skal benytte de planlagte boenhetene i planområdet er beregnet med
utgangspunkt i antall boliger, antall personer per husholdning og prosentandelen for antall
aleneboende og par uten barn. Totalt vil det være ca. 630 personer fordelt på 135 boenheter i
planområdet.
Antall personer = antall boliger * antall personer per husholdning
Antall personer = (16*4)+(11*6)+(11*5)+(29*5)+(11*4)+(16*4)+(7*5)+(21*5)+(13*4)=630 personer

Trafikkmengden er beregnet ved å multiplisere antall boliger med antall bilturer per bolig per døgn.
Totalt beregner vi trafikkmengden til å være på ca. 859 bilturer per døgn til/fra Hogstvetveien, ved
utbygging av 135 boenheter
((16*5,4)+(11*7,9)+(11*6,9)+(29*6,9)+(11*5,4)+(16*5,4)+(7*6,9)+(21*6,9)+(13*5,4)= 859 bilturer).

Antall bilreiser til/fra Hogstvetveien i morgenrushet og ettermiddagsrushet kan beregnes ut fra
døgntrafikk. I dette prosjektet bruker vi en rushtimeandel på 20 % som utgangspunkt for
morgenrushet (07‐09) og 20% for ettermiddagsrushet (15‐17). Ut fra disse prosentene beregner vi ca.
172 (859*0,2= 172) bilturer til/fra Hogstvetveien om morgenen og ettermiddagen. Dette gjelder
virkedøgntrafikk. Vi antar at 80 % av bilene i ettermiddagsrushet vil svinge inn mot Hogstvetveien og
20 % vil kjøre ut fra Hogstvetveien. I morgenrushet er det antatt at 100 % av bilene kjører ut fra
Hogstvetveien. Vi antar dette på grunn av at veien fører til et område med kun boliger. Ved fordeling
av trafikken på de ulike svingebevegelsene i krysset er det antatt at fordelingen holder seg slik det er
registrert ved telling i dagens situasjon.
Årlig døgntrafikk i Hogstvetveien er beregnet til å være på 3797. Etter utbygging av 135 boenheter vil
ÅDT være på 4655 kjøretøy per døgn (ÅDT for dagens situasjon + nyskapt trafikk).
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Fotgjenger og syklister
Det er ikke gjennomført tellinger for antall syklister og fotgjengere langs Hogstvetveien. For å
beregne ny trafikk av gående og syklende er Norconsult sin rapport, Trafikkanalyse Dyster Eldor II
lagt til grunn.
Ifølge håndbok V713 er gjennomsnittlig genereringsfaktor for bolig 3 turer per person. Ved utbygging
av 135 boenheter med 630 beboere vil total antall personturer generert fra planområdet være 1890
(630*3=1890), hvorav 859 er bilturer. Dette tilsvarer en bilandel på 46% (576/1068=0,54). Vi antar at
dagens situasjon har samme bilandel.
I Norconsult trafikkanalyse utgjør andel fotgjengere og syklister av personturer 9%. Med
utgangspunkt i denne verdien vil vi anta at andel fotgjengere og syklister langs Hogstvetveien utgjør
9% for dagens situasjon og fremtidig situasjon.
Med utgangspunkt i ÅDT for dagens situasjon og bilandel på 46% beregner vi antall personturer til å
være på 8358 turer (3797/0,46 = 8358). For dagens situasjon er antall syklister og fotgjengere
beregnet til å være på 752 (8358*0,09 =752). Vi antar at antall fotgjengere i makstimen utgjør 10%,
dette tilsvarer 75 fotgjengere og syklister (752*0,1=75).
Antall personturer ved utbygging av 135 boenheter er 1890 (se avsnitt 3.1), med andel fotgjenger og
syklister på 9% og en makstime på 10% er antall myketrafikanter beregnet til å være på 17
(1890*0,09*0,1=17).
Totalt antall fotgjengere og syklister vil være på 92 (75+17). Det er videre antatt en 50/50 fordeling
mellom syklister og fotgjengere, dette tilsvarer 46 syklister og 46 fotgjengere i makstimen.
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Trafikksimulering

4.1

Trafikale forutsetninger for simulering
Det er etablert en mikromodell i simuleringsverktøyet Aimsun for dagens vegnett, hvor matriser med
trafikk fra trafikktelling er lagt til. For at nettverket i høyest mulig grad skal gjenspeile dagens
situasjon er det behov for kalibrering av modellen. Dette innebærer justering av parametere og
sammenlikning med trafikktall innhentet fra trafikkregistrering i området. Trafikkregistreringene ble
utfør 04.09.2019.
4.1.1 Beskrivelse av modell
Dagens vegsituasjon
Modell for dagens situasjon brukes til kalibrering av modellen, samt for å vurdere nullalternativet.
Det vil si hvordan dagens vegnett takler endringer av prosjektets foreslåtte utbygginger uten at det
utføres noen tiltak.

Figur 4 ‐ Modell for dagens situasjon ‐ og nullalternativet

Fotgjengerovergangen mellom REMA 1000 og Ås stasjon er i dag signalregulert. Krysset styres slik at
bilene alltid har grønt, ved mindre fotgjengere kaller på prioritering ved å bruke trykknappen. Det
lengste fotgjengerne vil kunne måtte vente på grønt er 30 sekunder. Tidene fra eksisterende
signalvekslingsskjema for fotgjengerfase og bilfase er oppsummert under.
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Tabell 3 ‐ Tider for den signalregulerte fotgjengerovergangen slik det er styrt per i dag. Kilde: SK‐skjema for
krysset.

Hovedfaser
Fase 1 ‐ Bilfase

Fase 2 ‐ Fotgjengerfase

Maks grønntid: 30 sek, men holdes videre dersom
ingen fotgjengere.

Maks grønntid: 12

Min grønntid: 10 sek

Min grønntid: 12

Tiltak – fjerning av signalregulert fotgjengerovergang mellom REMA 1000 og Ås stasjon
Kjøring av dagens situasjon har gitt grunn til å tro at den signalregulerte overgangen for myke
trafikanter mellom REMA 1000 og Ås stasjon – nord for Ås videregående skole, gir en del problemer
for trafikksystemet på Sentralveien i dag.

Figur 5 – Modell for tiltaket med å fjerne signalregulert fotgjengerovergang mellom REMA 1000 og Ås stasjon.
Legg merke til at overgangen er simulert til å gå under veibanen.
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4.1.2 Aimsun – kalibrering
Trafikktellinger gir et utgangspunkt for modellene. Køregistrering under trafikktellingene er brukt
som hovedparameter for kalibrering. Idealet for modellen under kalibrering har derfor vært at
simuleringen viser omtrent like lange kø som det som ble observert under trafikkregistreringen.
Enkelte parametere i programmet blir justert inntil likhet mellom modell og idealet er av
tilfredsstillende kvalitet.
Hastighet for fotgjengere er satt til 1,2 m/s. Syklister har en hastighet på snitt 4 m/s. Ved gangfelt vil
syklister krysse parallelt med fotgjengere og bruker kortere tid på å passere.
De myke trafikantene som krysser fotgjengerovergangen er modellert til å komme med høyest
hyppighet rundt start av skolen rundt kl. 08, for å gjenspeile observert situasjon.
Alle adferdsparametere i modellen er like i morgen‐ og ettermiddagsrushet. Parameterne som har
blitt endret fra standardverdier i Aimsun NEXT 8.2.3 under kalibreringen av Dyster‐Eldor‐modellen
oppsummeres under:

4.2

‐

Endrede globale parametere: [Reaction time at stop – 1,3s], [Reaction time at traffic light –
1,3s],

‐

Endrede individuelle parametere i Aimsun fra standardverdier: [detailed speed] inn mot
fotgjengerovergang og kryss i begge retninger armer fra 50 km/t til 40 km/t, [Additional
reaction time at stop] og [Additional reaction time at traffic light] satt på 0,2s inn mot
fotgjengerovergang.

Trafikkregistreringer
Onsdag den 04. september (2019) ble det gjennomført en trafikkregistrering av krysset [Sentralveien
X Hogstvetveien] og den signalregulerte overgangen mellom REMA 1000 og Ås Videregående Skole.
Trafikkregistreringene ble gjennomført i rommet fra 0700‐0900 og 1500‐1700. Simuleringene har
blitt simulert for hele to‐timersperioden for både morgen og ettermiddag. Timen med høyest
registrert trafikk kalles makstimen, og er visualisert i figur 6 og figur 7 under.
Morgen

Figur 6 ‐ Figur viser makstime fra trafikkregistreringer om morgenen (07:15‐08:15).
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Ettermiddag

Figur 7 ‐ Figur viser makstime fra trafikkregistreringer om ettermiddagen (15:15‐17:15).

4.3

Resultater
4.3.1 Dagens trafikksituasjon – til bruk for validering av kalibrert modell
Hastigheter
I Tabell 4 under, vises kalibrert resultater for dagens situasjon, om morgenen mellom klokken 07 og
09. Resultatene viser gjennomsnittshastighet for ulike deler av veinettet, i og rundt kryssområdet.
Kalibreringen har gitt godt samsvar med de observasjoner som ble gjort under trafikktellingen.
Som det fremkommer av den grafiske fremstillingen er det strekingen inn mot det signalregulerte
gangfelt vest for krysset [Sentralveien X Hogstvetveien], samt venstresvingene ut på Sentralveien
som får lavest gjennomsnittshastighet.
Tabell 4: Gjennomsnittshastigheter med dagens trafikktall, morgen

Dagens vegsituasjon morgen,
gjennomsnittshastigheter
(km/t)
Tegnforklaring:
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I Tabell 5 under, vises kalibrerte resultater for dagens situasjon, om ettermiddagen mellom klokken
15 og 17. Trafikksituasjonen minner mye om den for morgenrushet, med lave hastigheter inn mot
signalregulert gangfelt, samt for venstresvingende ut på Sentralveien.
Tabell 5: Gjennomsnittshastigheter med dagens trafikktall, ettermiddag

Dagens vegsituasjon
ettermiddag,
gjennomsnittshastigheter
(km/t)
Tegnforklaring:

4.3.2 Fremtidig trafikksituasjon – til bruk for å se effekt for utbygging av B2 på Dyster Eldor
Hastigheter ‐ Morgen
Ved utbygging av B2 på Dyster Eldor forblir hastighetsprofilen mer eller mindre den samme som for
dagens situasjon. Hvis en fjerner det signalregulerte gangfeltet, oppnås bedre trafikkavvikling. Dette
gjelder også sammenlignet med dagens situasjon. For å tydeliggjøre forskjellen ser vi på
gjennomsnittlig reisetid for aktuelle strekninger. Disse er vist i figur 8.
Fra vest mot øst ser vi ingen så å si ingen forskjell i reisetid. Fra sør mot vest gir den økte
trafikkmengden som følge av utbyggingen en økning i reisetid på om lag 13 sekunder. Fra øst mot
vest ser vi en økning i reisetid, på om lag 9 sekunder. Felles for strekningene er at vi ser en tydelig
reduksjon i reisetid om vi fjerner det signalregulerte gangfeltet. Merk at dette også gjelder
sammenlignet med dagens situasjon.
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Tabell 6: Gjennomsnittshastigheter med fremtidige trafikktall, morgen

Dagens vegsituasjon morgen,
hastigheter (km/t)
Tegnforklaring:

Tiltak, fjerne
fotgjengerovergang
hastigheter (km/t)
Tegnforklaring:

4.3.3 Fremtidig trafikksituasjon – til bruk for å se effekt for utbygging av B2 på Dyster Eldor
Hastigheter – Ettermiddag
Som for beregningene av morgenrushet, er det liten forskjell å spore i gjennomsnittshastighet
mellom dagens situasjon og utbygging av B2 på Dyster Eldor. Ved fjerning av signalregulert gangfelt
blir situasjonen betydelige bedre, både sammenlignet med dagens situasjon og ved utbygging av B2.
Beregning av gjennomsnittlig reisetid, vist i figur 9, viser en økning i reisetid for alle målte strekinger,
på mellom 14 og 21 sekunder ved utbygging av B2. Hvis det signalregulerte gangfeltet fjernes, er det
mulig å nærme seg tilsvarende reisetid som uten utbyggingen.
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Tabell 7: Gjennomsnittshastigheter med fremtidige trafikktall, ettermiddag

Dagens vegsituasjon
ettermiddag,
hastigheter (km/t)
Tegnforklaring:

Tiltak, fjerne
fotgjengerovergang
hastigheter (km/t)
Tegnforklaring:

102121138‐RIT‐NOT‐01

23.09.19 / Revisjon 01

Side 18 av 23

Dyster Eldor
Trafikkanalyse

Multiconsult.no
4 Trafikksimulering

Reisetider

Figur 8 ‐ Reisetider for morgenen med fremtidig trafikksituasjon. Nullalternativet og tiltaks‐alternativet har
dermed med ny utbyggelse på Dyster Eldor. Reisetider for dagens trafikk‐ og vegsituasjon er tatt med av hensyn
til sammenlikning.

Figur 9 ‐ Reisetider for ettermiddagen med fremtidig trafikksituasjon. Nullalternativet og tiltaks‐alternativet har
dermed med ny utbyggelse på Dyster Eldor. Reisetider for dagens trafikk‐ og vegsituasjon er tatt med av hensyn
til sammenlikning.

102121138‐RIT‐NOT‐01

23.09.19 / Revisjon 01

Side 19 av 23

Dyster Eldor
Trafikkanalyse

Multiconsult.no
4 Trafikksimulering

4.3.4 Forsinkelse mellom T‐kryss og signalregulert fotgjengerovergang
Resultater er tatt ut av modellen med tanke på forsinkelse som registreres for hver enkelt bil som
passerer lenken mellom T‐krysset [Sentralveien X Hogstvetveien] og den signalregulerte
fotgjengerovergangen mellom REMA 1000 og Ås stasjon.

Figur 10 ‐ Bildet viser veilenken som det har blitt tatt ut forsinkelse på for hver av modellalternativene.

Forsinkelsen som tas ut i dette avsnittet er begrenset av størrelsen på veilenken mellom de to
kryssområdene. De gangene kjøretøyene står i en kø lengre enn veglenken, det vil si forbi T‐krysset,
så vil ikke forsinkelsene her gjenspeiler den fulle forsinkelsen. Likevel gjenspeiler resultatene her
forsinkelse basert på 2 timer, som blant annet inneholder perioder med vesentlig mindre kø enn i
“makstimen”.
Tabell 8 ‐ Gjennomsnittlig forsinkelse som har blitt registrert på veglenke per passerende bil i løpet av
simuleringsperioden for morgen og ettermiddagsrushet.

Forsinkelse [sekunder]
per passerende bil

Morgen

Ettermiddag

14

11

Nullalternativ

17

13

Tiltak – fjerne FG‐overgang

1

0

Dagens trafikk‐ og
vegsituasjon (dvs. dagens
forsinkelse)

Som vi ser så forventes det noe mer forsinkelser på veglenken etter utbyggingen i Dyster Eldor enn i
dagens trafikk‐ og vegsituasjon. Vi ser også vesentlig mindre forsinkelser som følge av
implementering av tiltaket.
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Vurdering
Dagens trafikale situasjon i kryssområdet mellom Sentralveien og Hogstvetveien er i dag preget av
mye blandet trafikk mellom biltrafikk og myke trafikanter. Fotgjengeroverganger som krysser
Sentralveien to steder mellom REMA 1000 og Ås videregående skole forårsaker en del redusert flyt
for biltrafikken. Bidraget prosjektet gir til biltrafikken isolert sett forårsaker ikke noen nye problemer
knyttet til redusert flyt og køoppbygging på Sentralveien. Likevel bidrar prosjektets nygenererte
biltrafikk med noe lengre tilbakeblokkerende køer og forsinkelse på veien enn det som alt eksisterer i
dag i rushtidsperiodene. Reisetider i modellen øker for visse ruter inntil 20 sekunder.
Observasjoner under trafikkregistrering, sammen med studering av modell, viser at den
signalregulerte fotgjengerovergangen stort sett vil resultere i tidvis oppstuing av biler i løpet av
rushtidene. Denne modellen viser særlig at tilbakeblokkerte biler oppstår hyppig mot krysset ved
Hogstvetveien, men dette faktum gjelder nok også avkjørselskrysset inn mot Langbakken ved REMA
1000. Det naturlige tiltaket som har blitt foreslått i dette prosjektet har derfor vært å gjøre den
signalregulerte plankryssingen om til en planskilt kryssing for de myke trafikantene. Andre tiltak ‐
som eksempelvis ombygging av krysset til en rundkjøring, vil trolig ikke løse hovedårsaken til
køoppstuing på Sentralveien.
Modellen for tiltaket viser at køen forsvinner fra Sentralveien, at forsinkelse på Sentralveien
reduseres drastisk og at hastighetene øker. Effekten av tiltaket anses som en god løsning dersom kø
på Sentralveien må unngås. De myke trafikantene vil også kunne nyte godt av en planskilt krysning da
de selv også slipper å vente på rødt lys for å kunne krysse. Ulemper som plass og geometri, universell
utforming, etc. er ikke vurdert her.

5

Prosjektets påvirkning av Hogstvetveien

5.1

Biltrafikk
Som nevnt tidligere er Hogstvetveien en fylkesvei med fartsgrense på 50 km/t og en beregnet ÅDT på
3798 kjt.
I henhold til håndbok N100 bør boliggate/boligveg ha en bredde mellom 5,5 og 6 meter. Anbefalt
fartsgrense for denne type veg er 30 – 40 km/t.
Lokale veger har en ÅDT lavere enn 1500, dermed vil Hogstvetveien ikke være en lokalveg.
Kapasitetssterk gate er en type veg som danner en viktig forbindelse internt i byen. Hogstvetveien er
en samleveg som fører trafikken fra boligområdene til en hovedveg (Sentralveien). I henhold til
Statens vegvesen håndbok N100 har Hogstvetveien dimensjoneringsklasse boliggate/boligveg.
For veger med dimensjoneringsklasse boliggate/boligveg er det krav til fortau med minimum bredde
på 1,5 meter.

5.2

Gang‐ og sykkeltrafikk
I dag eksisterer det en delt gang‐ og sykkelveg på 2,5 meter langs Hogstvetveien.
Antall fotgjengere og syklister i makstimen, beregnet i avsnitt 3.2, er benyttet for å vurdere tilbudet
for gående og syklende i henhold til Statens vegvesen håndbok N100.
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Figur 11 ‐ Anbefalt bredde på gang og sykkelveg. Kilde: Hb. N100, Statens Vegvesen.

Antall fotgjengere og syklister i makstimen før utbygging av 135 boenheter er beregnet til å være 75
(38 fotgjengere og 37 syklister). Kravene nevnt over gjelder for utbygging av en ny veg. Dagens antall
fotgjengere og syklister har dermed allerede nå sannsynligvis oversteget antallet for hva en ny veg vil
krevet en høyere standard for.
Antall fotgjengere og syklister i makstimen etter utbygging av 135 boenheter er 92 (46 fotgjenger og
46 syklister). Ifølge håndbok N100 for nye gang og sykkelveger er det anbefalt separat gang og
sykkelveg. Anbefalt bredde på sykkelveg og fortau er henholdsvis 2,5 og 1,5 meter eksklusiv skulder.
Siden Hogstvetveien ikke skal bygges som en ny veg, men som en eventuell utbedring av veien, så er
det ikke naturlig at kravene for utbygging er like strenge. Gang‐ og sykkelvegen som finnes i dag gir et
greit tilbud, men det vurderes midlertidig som fornuftig å opprettholde en høy standard for gående
og syklende på sikt. Da ansvarsfordelingen fremstår utydelig for om det er utbygger eller
vegmyndigheter som skal innarbeide en full standard med egen sykkelveg ved siden av fortau jfr.
krav til ny veg, så anbefales det også at ansvarfordelingen bør ses i sammenheng med senere
videreutvikling av Dyster Eldor området og eventuelle andre prosjekter som kobler seg på
Hogstvetveien.
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Oppsummering
Det er beregnet noe økt reisetid og økt forsinkelse i kryssområdet mellom Hogstvetveien og
Sentralveien som følge av prosjektets planforslag. Resulterende forsinkelser og reduserte hastigheter
i alle alternativene anses dog som akseptable. Til tross for en merkbar forskjell fra dagens situasjon,
så forlenges ikke reisetider i modellen med mer enn 20 sekunder i snitt i rushtidene i visse ruter.
Utenfor rushtidene vil prosjektets påvirkning være mindre merkbar.
Dersom tiltak ønskes iverksatt for å minimere kø i vegsystemet, så anbefales det tiltak som fokuserer
på redusert konflikt mellom myke trafikanter og biltrafikken mellom REMA 1000 og Ås Videregående
(skole). Simulering har vist at dersom den signalregulerte overgangen omdannes til en planskilt
krysning for myke trafikanter ‐ så vil det være mulig å minimere dagens køproblemer innenfor
modellområdet i Sentralveien til et minimum.
Utbygging av 135 boenheter vil øke antall fotgjengere og syklister langs Hogstvetveien med 17 turer i
makstimen (9 syklister og 8 fotgjengere). Det er en eksisterende gang og sykkelveg med en bredde på
2,5 meter langs Hogstvetveien. I henhold til håndbok N100 er det behov for separat gang og
sykkelveg. Dagens antall fotgjengere og syklister har sannsynligvis allerede nå oversteget 15
fotgjengere og 15 syklister, som er grensen for å benytte gang‐ og sykkelveg.

102121138‐RIT‐NOT‐01

23.09.19 / Revisjon 01

Side 23 av 23

