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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Sweco Norge AS er engasjert av Jarle Hopland for å bistå med et trafikknotat i forbindelse med 

detaljregulering av Nygårdsveien 24 og 33 i Ås kommune. Eiendommene ligger i Nygårdsåsen 

grunnkrets, like ved Nygårdskrysset, Solberg skole og Da Vinci-broen, se Figur 1.  

 

Figur 1 Nygårdsveien 24 med næring og Nygårdsveien 33 med boliger (kartkilde: finn.no) 
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1.2 Planene 

Det er startet opp arbeid med detaljregulering av Nygårdsveien 24 og 33. Planens formål er å 

tilrettelegge for bygging av boliger (Nygårdsveien 33) og næring (Nygårdsveien 24). Figur 2 

viser forslag til detaljreguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33.  

 

Figur 2 Forslag til detaljregulering for Nygårdsveien 24 og 33 

Det er forutsatt etablering av ca. 4000 m2 BRA bolig tilsvarende 45-55 leiligheter. Det 
planlegges 1,3 parkeringsplasser pr. boenhet inkl. gjesteparkering. Forutsatt 50 leiligheter gir 
dette 65 p-plasser. 
 
I tillegg skal det etableres 2000 m2 BRA næring, der det tillates forretning med plasskrevende 
varer, industri og lager. Det tillates ikke kontor og detaljhandel. Administrasjon knyttet til 
næringsvirksomheten kan tillates. Det kan etableres 1 p-plass per 100 m2 BRA næringsareal, 
og dette vil utgjøre 20 p-plasser.  

1.3 Oppdraget 

Arbeidet med trafikknotatet har bestått av følgende arbeidsoppgaver:  

- Innsamling av og gjennomgang av foreliggende relevante grunnlagsdokumenter. 
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- Innsamling av opplysninger om trafikktellinger, trafikkulykker, veinettet og 

kollektivtilbudet.  

- Befaring  

- Beskrivelse av dagens trafikksituasjon (basert i sin helhet på innsamlede data) 

- Beregning av nyskapt trafikk basert på foreliggende opplysninger om planlagte boliger 

og planlagt næringsbygg. Vurdering av hvordan den nyskapte trafikken vil kunne fordele 

seg på Nygårdsveien og Nordbyveien.  

- Vurdering av overordnede trafikale konsekvenser detaljreguleringen vil kunne ha, som 

omfatter vurdering av forhold for gående og syklende fra planområdet til E18 og Søndre 

Tverrvei inkl. skoleveien til Solberg skole. 

- Vurdering av merbelastning på adkomstveinettet på døgnnivå og ev. 

trafikksikkerhetsmessige konsekvenser av dette.  

  

2 Dagens situasjon 

2.1 Veisystem og tilbud i området 

Planområdet ligger like ved krysset mellom Nygårdsveien og Nordbyveien. Fartsgrensen er 30 

km/t både i Nygårdsveien og i Nordbyveien. Det er ikke et eget tilbud for gående og syklende 

langs Nygårdsveien, se Figur 3 og Figur 4. Det er mye næring i Nygårdsveien, men det er noen 

boliger nærmest planområdet.  
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Figur 3 Nygårdsveien ved planområdet sett mot Nordbyveien (bilde: Sweco Norge AS) 

 
Figur 4 Nygårdsveien sett fra rundkjøring nord for planområdet (bilde: Sweco Norge AS) 

I Nordbyveien er det bussholdeplass rett ved de aktuelle eiendommene. Tilbudet til gående og 

syklende er fortau og gang- og sykkelvei langs sørsiden av Nordbyveien med en bruforbindelse 

over E18 vestover (Leonardo da Vinci-broen). Det er for øvrig nylig (2016) etablert en 

pendlerparkering ved bussholdeplassen langs E18 rett vest for planområdet. 

 

Figur 5 Krysset Nordbyveien X Nygårsdveien sett fra Nygårdsveien fra sør. Nygårdsveien går rett fram «til 
venstre» mens Nordbyveien med tilhørende bussholdeplasser på hver side går høyre (kilde: google 
streetview fra august 2010 før etablering av pendleparkeringsplasser ved E18). 
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Figur 6 Oversikt over trafikksituasjonen ved planområdet (kartkilde: finn.no). 

Solbergtunet barnehage og Solberg skole ligger ca. 500 meter fra planområdet. Nærmeste 

dagligvarebutikk ligger ca. 1,4 km øst for planområdet (Kiwi Nordbyveien). Ski storsenter i Ski 

sentrum ligger ca. 4 km øst for planområdet, mens Vinterbro senter ligger ca. 4 km nord for 

planområdet. 

2.2 Trafikkmengder 

Det er ikke tilgjengelige døgntrafikktall for Nygårdsveien i NVDB/vegkart.no. Det ligger inne 

trafikktall for Nordbyveien, men disse trafikktallene er fra 2005. Det er før fylkesvei 154 Søndre 

Tverrvei og dagens Nygårdskryss ble etablert, og trafikktallene er dermed ikke relevante lengre. 

Vi antar at trafikkmengden har gått betydelig ned i Nordbyveien siden 2005. 

Ifølge SSB rommer grunnkrets 02140107 Nygårdsåsen totalt 699 bosatte i 2019. I tillegg viser 

tall fra RTM-modellen ca. 697 arbeidsplasser i den samme grunnkretsen. Grunnkretsen rommer 

også områder utenfor Nygårdsveien og Nordbyveien. Det anslås grovt en bilturproduksjon via 

disse veiene på ca. ÅDT 6000 (+/-) hvorav ca. 2000 (1/3) antas å kjøre via Nygårdsveien og 

ÅDT 4000 (2/3) ut via Nordbyveien.  

Det understrekes at trafikkvolumet forbi planområdet er langt lavere enn dette og at disse 

trafikkoverslagene gjelder ved rundkjøringene ved hovedveien. Ved planområdet er kanskje 

biltrafikken i størrelsesorden ÅDT 300-500 (+/-). 

Figur 7 viser en oversikt over trafikkmengder (årsdøgntrafikk) på fylkesvei 154, fylkesvei 1378 

Nordbyveien og E18 i henhold til vegkart.no. 
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Figur 7 Oversikt over årsdøgntrafikk på fylkesvei 154, fylkesvei 1378 og E18. Stjerne markerer 
planområdet (kartkilde: vegkart.no) 

Det er et trafikkregistreringspunkt på fylkesvei 154, se Figur 8. Figur 9 viser hvordan trafikken i 

trafikkregistreringspunktet fordeler seg over døgnet onsdag 5.2.2020. Trafikkmengden varierer 

fra dag til dag, men det går igjen at timen kl. 15 – 16 har mest trafikk (makstime). Om morgenen 

er det timen kl. 7 – 8 som har mest trafikk.  
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Figur 8 Trafikkregistreringspunktet ved Nygårdskrysset xf (kilde: trafikkdata.no) 

 

Figur 9 Diagram over timestrafikk onsdag 5.2.2020, i tellepunktet Nygårdskrysset xf (kilde: trafikkdata.no) 
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2.3 Trafikksikkerhet 

Det er ikke registrert ulykker hverken på den kommunale Nygårdsveien og Nordbyveien i 
Nasjonal vegdatabank (NVDB) de siste 10 årene (1.1.2009 – 31.12.2018). Det er registrert fem 
trafikkulykker langs fylkesvei 154 i samme periode.  Alle ulykkene hadde «lettere skadd» som 
alvorligste skadegrad. Fire av ulykkene var bilulykker, der 3 var møteulykker på rett 
strekning/kurve og en var ulykke i kryss. En ulykke var sykkelulykke, der ulykken skjedde i kryss 
(i rundkjøringen fv. 1378 Nordbyveien x fv. 154 Søndre Tverrvei).  
 

 

Figur 10 Oversikt over trafikkulykker de siste 10 årene (kilde: vegkart.no) 

Trafikkulykkene indikerer ikke at lokalveinettet ved planområdet er spesielt ulykkesutsatt. 
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2.4 Kollektivtrafikk 

Bussholdeplassen Nygård ligger rett ved planområdet, se Figur 11. Bussrute 520 Ytre Enebakk 

– Ski – Nordby stopper her. Frekvensen på bussruten er hvert 15. minutt fra kl. 6 til kl. 20, ellers 

hvert 30. minutt. Bussruten stopper blant annet på holdeplassene Ski næringspark, Ski stasjon 

og Vinterbro senter. Når Follobanen åpner i desember 2022 vil omfanget av bussmating til Ski 

stasjon antagelig øke.  

 

Figur 11 Bussholdeplassen Nygård (bilde: Sweco Norge AS) 

Bussrute 9 mellom Mysen og Oslo bussterminal stopper ved bussholdeplassen Nygårdskrysset 

på E18. Planområdet ligger rett ved stoppestedet i retning Oslo. Bussrute 9 har 6 avganger i 

rushtid morgen og ettermiddag, i begge retninger. I reguleringsplan for ny E18 Vinterbro - 

Retvet er denne bussholdeplassen foreslått flyttet til rampene ved Nygårdskrysset. 
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Figur 12 Bussholdeplassen Nygårdskrysset, stoppestedet i retning Oslo kan skimtes til høyre bak Da 
Vinci-broen (bilde: google street view) 

3 Framtidig situasjon 

3.1 Planene 

Det planlegges 4000 m2 BRA boligformål, med 45 – 55 boenheter. Det skal være p-kjeller under 
bygningskroppen med adkomst fra Nygårdsveien. Parkeringsdekningen vil være 1,3 p-plasser 
per bolig.  
 
Det planlegges også for 2000 m2 næringsformål (forretning med plasskrevende handel, industri, 
lager). Det skal ikke være tillatt med kontor og detaljhandel. For næringsformålet er det lagt til 
grunn et «worst case»-scenario i forhold til hvor mye biltrafikk planområdet vil skape, med 
100 % plasskrevende varer. Det legges til grunn 1 p-plass per 100 m2 BRA næringsareal 
inkludert gjesteparkering, som vil utgjøre 20 p-plasser. Det skal også etableres p-kjeller under 
næringsbygget.  

3.2 Nyskapt biltrafikk 

Boligformål: 

Detaljreguleringen vil tilrettelegge for ca. 50 (45 -55) leiligheter. Med 4000 m2 BRA blir det 80 m2 

per boenhet. Vi antar 45 m2 per bosatt, som gir ca. 1,8 bosatte per bolig. Dette gir totalt 90 

bosatte i planområdet. Parkeringsdekningen for boligene gir 65 p-plasser, og vil ikke være 

begrensende for bilbruk.  

Prosam-rapport 137 Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus angir et variasjonsområde 

(lav tetthet / urban i mer enn 20 km fra Oslo) mellom 1,4 og 2,5 bilturer per bosatt per hverdag 

(mandag til fredag, yrkesdøgntrafikk – YDT). Vi anslår YDT 1,8 per bosatt. Nyskapt 

yrkesdøgntrafikk fra boligformål blir da 162 kjøretøy per yrkesdøgn. Vi anslår at 

årsdøgntrafikken er ca. 90 % av yrkesdøgntrafikken for boligområder, og blir ca. ÅDT 146 

kjøretøy per døgn.  
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Næringsformål: 

Næringsområdet skal reguleres til formål kombinert bebyggelse og anleggsformål, der forretning 

med plasskrevende handel, lager og industri er tillatt. Det vil også være tillatt med 

administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet.  Det er forskjell på hvor mye trafikk de ulike 

næringsformålene skaper, lager/industri vil føre til minst nyskapt trafikk per 100 m2 og 

plasskrevende handel mest. Det er lagt til grunn 100 % plasskrevende handel, men dette vil 

sannsynligvis bli lavere. Nyskapt biltrafikk fra planområdet vil derfor sannsynligvis bli mindre enn 

det beregningen under viser.   

Det forutsettes at turproduksjonsfaktoren for plasskrevende varehandel (f.eks. bilforhandler) er 

10 bilturer per 100 m2 per yrkesdøgn. Med 2000 m2 plasskrevende varehandel gir dette ca. 200 

bilturer per yrkesdøgn. Det anslås at årsdøgntrafikken er ca. 86 % av yrkesdøgntrafikken (åpent 

6 dager i uken), som blir 172 kjøretøy per døgn.  

Nyskapt biltrafikk fra planområdet: 

Tabell 1 viser hvor mye ny biltrafikk planområdet vil skape. Totalt skaper planene ca. ÅDT 320 

(YDT 360). Det antas grovt at den nyskapte biltrafikken vil fordele seg med ca. 50 % i 

Nygårdsveien og ca. 50 % i Nordbyveien. De som skal i retning Ski vil mest sannsynlig kjøre 

Nordbyveien og enten videre i Nordbyveien eller Søndre Tverrvei etter rundkjøringen på 

fylkesvei 154. De som skal ut på E18 eller til Vinterbro/Nordby vil mest sannsynlig kjøre 

Nygårdsveien. Dette gir en mertrafikk på ca. ÅDT 160 i hver av de kommunale veiene. 

Tabell 1 Nyskapt trafikk fra planområdet 

Formål Bilturer per yrkesdøgn Bilturer per årsdøgn 

Bolig 162 146 

Plasskrevende handel 200 172 

Totalt  362 318 

 
 

3.3 Trafikale konsekvenser 

Det er, slik vi vurderer det, ikke store forsinkelser i kryssene på fylkesvei 154 som gjør at man 

har preferanser for et bestemt kryss og kjører enten Nygårdsveien eller Nordbyveien uavhengig 

av hvor man skal.  

Planforslaget omfatter fortau på nordsiden av Nordbyveien.  Dette vil bedre forholdene for 

gående i området.   

Vi tar utgangspunkt i makstimen (ettermiddag) for å vurdere merbelastningen på veinettet. Vi 

forutsetter at 10 % av nyskapt biltrafikk fra boligformålet og at 15 % av nyskapt biltrafikk fra 

næringsformålet er i makstimen, se Tabell 2. Den trafikken forutsetter vi videre deler seg likt 

mellom Nygårdsveien og Nordbyveien.  
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Tabell 2 Oversikt over bilturer i makstimen 

Formål Bilturer i makstimen 

Bolig 16 

Plasskrevende handel 30 

Totalt  46 

Nygårdsveien + Nordbyveien 23 + 23 

 

Ca. 20 bilturer ekstra i makstimen i hvert av kryssene Nygårdsveien x fylkesvei 154 og 

Nordbyveien x fylkesvei 154 utgjør en økning på ca. 1 % av trafikkmengden i makstimen på 

fylkesvei 154. Siden trafikkregistreringspunktet Nygårdskrysset xf er plassert mellom kryssene, 

vil trafikkmengden i maksimaltimen i kryssene være større enn det som fremgår av den 

maskinelle tellingen. Dermed vil den nyskapte trafikken fra planområde utgjøre en mindre andel 

enn dette.  

Det vurderes at den nyskapte biltrafikken fra planområdet ikke vil medføre en vesentlig 

merbelastning på veinettet. Det vil heller ikke påvirke forholdene for gående, syklende og 

skolebarn eller trafikksikkerheten. 


