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Ordliste  
Plasskrevende handel Plasskrevende handel er et begrep som er benyttet i statlige og regionale retningslinjer for etable-

ring av varehandel. Som regel omfatter definisjonen trelast, motorkjøretøy, landbruksmaskiner og 
planteskoler. Noen fylker har også inkludert møbler og hvitevarer. 

Faghandel Faghandel benyttes mest av bransjene og omfatter fagrelaterte varer, for eksempel klær, sko, ur, 
optikk mv. Faghandel benyttes som regel som samlebetegnelse for den delen av detaljhandelen 
som ikke selger dagligvarer. 

ÅDT Årsdøgntrafikk (ÅDT) er gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn beregnet ut fra total trafikk-
mengde for hele året, delt på antall dager i året. Trafikken er summen av kjøretøy for begge ret-
ninger som passerer et punkt.  

Transportarbeid Persontransportarbeidet er et mål på omfanget av persontransporten, og betegner det arbeidet 
som blir utført når et transportmiddel transporterer et visst antall personer en bestemt reise-
lengde. 

Trafikkarbeid Trafikkarbeidet er et mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet som blir utført av ett 
eller flere kjøretøy under en transport fra et sted til et annet. Det omfatter både gods- og person-
transport. Trafikkarbeidet måles vanligvis i kjøretøykilometer, og påvirkes ikke av antall personer 
eller godsmengde som fraktes 

CO2 Kjemisk formel for karbondioksid. Karbondioksid er en klimagass som blant annet oppstår på grunn 
av forbrenning av fossilt brennstoff. Veitrafikken er en betydelig utslippskilde av CO2. 

Lokal luftforurens-
ning 

Lokal luftforurensning er partikler, gasser og stoffer i lufta som er skadelige for mennesker og/eller 
økosystemer. Lokal luftforurensning fra veitrafikk består ofte av nitrogenoksider (NOX), svoveldiok-
sid (SO2) og svevestøv (PM2,5 og PM10).  
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Sammendrag og konklusjoner 
Nygård utvikling AS og Nygård Næringspark Nord AS planlegger å utvikle 39 000 m2 med handel på 

Nygård Næringspark i Ås kommune. Gjeldende regulering av Nygård Næringspark tillater plasskre-

vende varehandel. Ås kommune fattet et vedtak den 25.11.2020 der definisjonen av plasskrevende va-

rer ble fastsatt til følgende varehandel/varegrupper: motorkjøretøy, landbruksmaskiner, tre-

last/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler. Det åpnes også for andre for-

retninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA forutsatt at det er gjennom-

ført handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for eksisterende sentrumshandel, samlet 

trafikkmønster, og klima- og miljøkonsekvenser. 

Denne rapporten, sammen med en handelsanalyse, inngår i arbeidet å vurdere virkningene av endret 

handelsvirksomhet på Nygård Næringspark. Vi finner at trafikkarbeidet i forbindelse med handlereiser 

for bosatte i Follo kan reduseres dersom handelsvirksomhet i næringsparken bidrar til å redusere han-

delslekkasjen fra Follo. Dermed vil også utslipp knyttet til transport kunne reduseres. 

Tre alternativer for handel på Nygård Næringspark er analysert 

Ås kommune har definert tre alternative definisjoner av plasskrevende varer som de ønsker analysert i 

handelsanalysen og trafikkanalysen. Definisjonene er: 

A. Uendret definisjon av plasskrevende varer som innebærer at det tillates salg av biler og mo-

torkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra plantesko-

ler/hagesentre 

B. Definisjon som i A og som i tillegg omfatter hvitevarer, brunevarer og møbler 

C. Definisjon som i B og som i tillegg omfatter faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 

BRA 

For å beregne konsekvensene av dette har våre oppdragsgivere definert sannsynlig arealfordeling til 

type handel i de ulike alternativene, jf. Tabell S.1. Dette er en sentral parameter i analysen, og på det 

nåværende tidspunktet er ikke dette kjent. Fordelingen av areal må derfor ses på som eksempler, da 

endelig fordeling kan være annerledes. 

Tabell S.1 Oversikt over handelsareal i de ulike alternativene. Areal er oppgitt i m2 BRA 

 Byggevare/trelast 
Motorkjøretøy/Land-

bruksmaskiner/planter 
og hageartikler 

Hvitevarer, brunevarer 
og møbler 

Faghandel Sum 

A 34 000 5 000 0 0 39 000 

B 23 000 0 16 000 0 39 000 

C 11 000 3 000 13 500 11 500 39 000 

Kilde: Vista Analyse AS 

I denne rapporten har vi sett nærmere på sannsynlig reisemiddelfordeling på handlereiser til Nygård 

Næringspark, endring i bilreiser, trafikkarbeid og klima- og miljøkonsekvenser. Tabell S.2 viser hovedre-

sultatene fra analysen av alternativene. Resultatene er endringer fra dagens situasjon, og beregnet med 
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utgangspunkt i planlagt utvidet areal som vist i Tabell S.1. Endringen i bilreiser er summen av reiser til 

og fra næringsparken. 

Tabell S.2 Endring i bilreiser, trafikkarbeid og klimagassutslipp og lokale utslipp 

 
Endring i bilreiser, 

ÅDT  

(sum reiser til og fra) 

Endring i bilreiser per 
år  

(sum reiser til og fra) 

Endring i tra-
fikkarbeid, 

mill. km. per 
år 

Klimagassutslipp, 
tonn CO2 per år i 

2030 

Lokale utslipp, tonn 
NOX, SO2 og PM per år i 

2030 

A 2 684 980 000  -3,2 -238 -0,8 

B 3 469 1 266 000 -12,1 -895 -2,9 

C 4 400 1 606 000 -22,1 -1 586 -5,0 

Kilde: Vista Analyse AS 

Beliggenhet og type vareslag legger til rette for bruk av bil på handlereisen 

Nygård Næringspark ligger tilgjengelig til langs E18 gjennom Viken i retning Ørje. Det betyr at nærings-

parken har en ideell plassering for adkomst med bil fra omliggende områder. Tilgjengeligheten med 

kollektiv, sykkel og gange er derimot ikke like god. Ski og Vinterbro har en direkte bussrute med stopp 

rett i nærheten av næringsparken, så handlereiser derifra kan gjennomføres med kollektiv. Sykkelav-

standen fra Ski er også kort nok til at dette er en mulighet. I alternativ A og B er likevel varekategoriene 

av en slik art at bil fremstår som det foretrukne valget. Dette er store og tunge varer som skal fraktes 

mellom butikk og bosted. I alternativ C, der det inkluderes areal til faghandel, er det større grad mulig å 

få med seg varer på andre måter enn med bil. Likevel mener vi at beliggenheten til næringsparken gjør 

at denne andelen er liten. Bilen vil være dominerende i transportmiddelfordelingen. 

Økt vareutvalg lokalt reduserer behovet for lange handlereiser 

Handelsrapporten peker på at økt bredde i vareutvalget på Nygård Næringspark kan bidra til å redusere 

handelslekkasjen ut av Follo handelsregion. Reduksjonen av handelslekkasjen er økende med bredden i 

vareutvalget, og reduksjonen er dermed lavest i alternativ A og høyest i alternativ C. Dette vises i antall 

kjøretøykilometer (trafikkarbeid) der alternativ C har størst reduksjon. Mindre handelslekkasje for vare-

gruppene fører til at bosatte i regionen får dekket en større del av behovet lokalt, og dermed slipper å 

foreta lengre handelsreiser ut av regionen. I alternativ A er det lagt opp til en økning i arealet til bygge-

vare og trelast som i praksis fører til at det blir en overdekning i Follo. Det kan føre til at handelslekkasjen 

reverseres og at handlereiser importeres inn fra områder utenfor Follo isteden. Denne effekten fanges 

ikke opp i vår analyse, der endringen i handlevaner er avgrenset til Follo. Vi mener at det er sannsynlig 

at trafikkarbeidet kan øke i dette alternativet, og ikke reduseres som vist i Tabell S.2. 

Reduksjonen i trafikkarbeidet i alternativene fører til endringer i klimagassutslipp (CO2) og lokale utslipp 

(NOX, SO2 og PM). Vi har beregnet disse endringene med utgangspunkt i kjøretøyparken slik den er an-

slått i 2030, der andelen nullutslippskjøretøy er høyere enn i dag. Alle alternativene er beregnet til å 

føre til en reduksjon i klimagassutslippene (CO2) og lokale utslipp. Usikkerheten knyttet til alternativ A, 

som er beskrevet i det forrige avsnittet, påvirker også klimagassutslipp og lokale utslipp. Siden er det 

sannsynlig at dette alternativet vil føre til en økning i trafikkarbeidet, så vil dette også føre til økte utslipp, 

og ikke reduserte slik vi har beregnet. 
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1 Bakgrunn for oppdraget 
På oppdrag fra Nygård Utvikling v/ Oslo Pensjonsforsikring AS og Nygård Næringspark Nord AS v/Løven-

skiold Eiendom AS har Vista Analyse gjennomført en trafikkanalyse av forslag til endringer i regulerings-

planen for Nygård Næringspark. Endringene i reguleringsplanen går ut på at det skal tillattes endret 

definisjon av plasskrevende varehandel/varegrupper på næringsområdet. 

Ås kommune fattet et vedtak den 25.11.20 om definisjonen av begrepet plasskrevende varehandel. 

Ifølge dette vedtaket omfatter plasskrevende varehandel/varegrupper: motorkjøretøy, landbruksmaski-

ner, trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler. Det åpnes også for 

andre forretninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA forutsatt at det er 

gjennomført en handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for eksisterende sentrumshan-

del, samlet trafikkmønster og klima- og miljøkonsekvenser. 

Ås kommune har presisert krav til både handelsanalysen og trafikkanalysen. Begge analysene skal ta 

utgangspunkt i tre ulike situasjoner som følge av endret definisjon av plasskrevende varer: 

A. Uendret definisjon av plasskrevende varer som innebærer at det tillates salg av biler og mo-

torkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra plantesko-

ler/hagesentre 

B. Definisjon som i A og som i tillegg omfatter hvitevarer, brunevarer og møbler 

C. Definisjon som i B og som i tillegg omfatter faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 

BRA 

Endringer i definisjonen av plasskrevende varer påvirker hvilke butikker/konsepter som kan etableres i 

næringsparken. Nygård Utvikling planlegger å videreutvikle Nygård Næringspark med flere forretnings-

konsepter. Dette innebærer utvikling av 26 000 m2 handelsareal som tilrettelegges for regional handel 

innen areal- og plasskrevende konsepter. Nygård Næringspark Nord AS vil samtidig utvikle de arealene 

de eier. I dag bygges 8 000 m2 til byggevare og trelast som suppleres med ytterligere 5 000 m2, til sam-

men 13 000 m2. Totalt planlegges det å utvide næringsparken med 39 000 m2. 

Trafikkanalysen skal vurdere virkninger av de tre definisjonene av plasskrevende varer på transport og 

klima i kommunen og relevante omliggende områder. Ås kommune ønsker å unngå en utvikling som 

fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet. Spørsmål som kommunen ønsker vur-

dert i trafikkanalysen er: 

• Hvilket transportarbeid skaper handelen som følge av de tre definisjonene av plasskrevende varer 

som nevnt over, og hva er forventet reisemiddelbruk på disse reisene.  

• Hvilke endringer i transportbehov skjer som følge av å endre definisjon av plasskrevende varer.  

• Analysen må belyse betydningen de transportmessige konsekvensene får for klimagassutslipp 

(CO2). 

1.1 Rapportens oppbygging 

I kapittel 2 gjennomgår vi Nygård Næringspark slik det er i dag, og ser på området med tanke på omlig-

gende areal, veiadkomst og tilgjengelighet med kollektiv, sykkel og gange. Kapittel 3 tar for seg utgangs-

punktet for analysen, og ser på planer og føringer og de alternative utnyttelsene av det nye 
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handelsarealet. I kapittel 4 går vi igjennom resultatene fra trafikkanalysen innenfor temaene reisemid-

delfordeling, trafikkarbeid og klima- og miljøkonsekvenser. 
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2 Dagens situasjon 

2.1 Næringsområdet 

Nygård Næringspark ligger ca. 5,5 km vestover fra Ski sentrum og 9 kilometer nord for Ås langs vegnet-

tet. Næringsparken består i dag av eksisterende virksomheter som omfatter Coop Obs Bygg, Jula Norge, 

Møbelringen Follo og Plantasjen Norge. Til sammen utgjør dette et næringsareal på omtrent 20 000 m2.  

Næringsparken er lokalisert langs E18 gjennom Viken i retning Ørje og riksgrensen til Sverige. Lokalise-

ringen til næringsparken gjør at den er lett tilgjengelig fra nærliggende tettsteder som Ås, Ski og Vinter-

bro, samt tettsteder som Vestby, Oppegård, samt Drøbak og Nesoddtangen via E134. 

Eksisterende reguleringsplan for Nygård Næringspark innebærer at området er regulert til forret-

ning/kontor/industri. En oversikt over næringsparken er vist i Figur 2.1.  

Figur 2.1 Nygård Næringspark 

  
Kilde: Ås kommune planinnsyn (utsnitt av kart 26.2.21). Norkart AS. 

2.1.1 Omliggende areal 

• På motsatt side av Kveldroveien mot E18 ligger det en bensinstasjon (YX 7-Eleven Nygårdskrysset), 

en Charge and Drive ladestasjon for elbiler og en hurtigmatkjede (McDonald’s Nygårdskrysset). 

• På nordsiden av reguleringsområdet ligger det en trafostasjon og store lagerområder (Rema 1000 

og Jernia), samt Follo Taxi. 

• Øvrige omliggende arealer er jordbruksområder og skog. 

2.1.2 Veiadkomst og trafikktall på omliggende veier (ÅDT) 

Næringsparken ligger rett ved E18 og er dermed svært tilgjengelig med bil fra de fleste stedene i nær-

området. Tabell 2.1 viser avstander og reisetider med bil fra omliggende steder til Nygård Næringspark. 
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Tabell 2.1 Avstander og reisetider med bil til Nygård Næringspark 

 Avstand (km) Reisetid (min) Rute 

Ski 5,5 10 via Fv154 (avstanden er noe kortere via Nordbyveien) 

Ås 9,2 14 via Fv152 og E18 

Oppegård 7,6 10 via Fv152 og E18 

Vinterbro 4,2 9 via Kveldroveien 

Vestby 18,7 16-20 via E6 og E18 eller E6 og Sundbyveien 

Drøbak 16 20-24  via E134 og Sundbyveien 

Note: Avstander og reisetider tar utgangspunkt i at destinasjon er Jula på Nygård Næringspark og et sentralt punkt i 
stedene som det reises fra, fra Google Maps.  

Kilde: Google Maps. Antatte kjøretider er for torsdag 11.3.21 kl. 10:00 

Trafikkmengden i Nygårdskrysset er vist i Figur 2.2. Tallene er årsdøgntrafikk (ÅDT)1. Trafikken er størst 

på E18 på nordsiden av krysset, etterfulgt av på Fv154 mot Ski.  

Figur 2.2 Trafikkmengde (ÅDT) i 2019 

Kilde: Web Feature Service (WFS) fra GeoNorge basert på statistikk for trafikkmengde fra Statens vegvesen. Grunnkart fra 

OpenStreetMap og OpenStreetMap Foundation. 

Det mangler registrert ÅDT på Kveldroveien som er veien inn til næringsparken fra Nygårdskrysset. I 

forbindelse med reguleringsplanen for E18 Retvet – Vinterbro ble det i 2016 gjennomført trafikkbereg-

ninger blant annet for Nygårdskrysset (Asplan Viak AS, 2016). Utgangpunktet for trafikkberegningene 

av ÅDT i denne rapporten er 2014. For Kveldroveien gir beregningen 4 400, og 4 500 for Fv56/Konge-

veien. Dersom vi benytter dette forholdstallet på tallene for 2019 så får vi anslag på ca. 4 100 ÅDT på 

Kveldroveien dette året. Dette er et usikkert anslag, og det kan være endringer i trafikkbildet som gjør 

at trafikken kan være høyere og lavere. Som beskrevet i kapittel 2.1.1 så ligger det virksomheter på 

 
1 Summen av alle kjøretøy i begge retninger som passerer et punkt i løpet av et år, dividert med antall dager per år. 
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motsatt side av Kveldroveien fra næringsparken som tiltrekker seg trafikk (bensinstasjon og ladestasjon 

og hurtigmatkjede). 

2.1.3 Kollektiv, sykkel og gange 

Nærmeste bussholdeplass til Nygård Næringspark er Nordeng som ligger langs Fylkesveg 56 og ligger 

ca. 3-4 minutters gange unna (250 meter). Bussholdeplassen betjenes av Rute 520 Ytre Enebakk – Ski – 

Nordby med følgende avgangsfrekvens fra Nordeng. 

Tabell 2.2 Tid mellom avganger for Rute 520 på Nordeng bussholdeplass 

Ukedag Retning Morgen Dagtid Ettermiddag Kveld 

Mandag - fredag Nordby 30/15 15 15/30 30/60 

 Ytre Enebakk 30/15 15 15/30 30 

Lørdag Nordby 60/30 15 15/30 30 

 Ytre Enebakk 60/30 30/15 15 15/30 

Kilde: Gjeldende ruteplan for rute 520 hentet fra Ruter.no2 

 

Tabell 2.3 viser reisetidene fra Nordeng bussholdeplass til utvalgte destinasjoner langs ruten. 

 Tabell 2.3 Reisetid fra Nordeng bussholdeplass 

Destinasjon Minutter (retning Ytre Enebakk/retning Nordby) 

Vinterbro senter 14/16 

Ski stasjon (Jernbaneveien) 11/7 

Ski Næringspark 16/14 

Ytre Enebakk (Tangen Bru) 38/37 

Kilde: Gjeldende ruteplan for rute 520 hentet fra Ruter.no3 

 

Det er ikke mange andre bussholdeplasser i nærområdet som er betjent av andre busslinjer. Holdeplas-

sen Solberg skole, som ligger 15-16 minutters gange fra Nygård Næringspark, betjenes av bestillings-

transport og skoleruter. Holdeplassen Kveldroveien ligger 15 minutters gange fra Nygård Næringspark 

og betjenes av et busstilbud, bussrute 521, mellom Tusenfryd og Ski Skole. Bussrute 521 har et rutetil-

bud som har høyere frekvens i retning fra Ski Skole til Tusenfryd, og motsatt vei er det ikke avganger 

mellom 08:45 og 14:30 på hverdager. I helgene er det tilbudet annerledes innrettet avhengig av retning. 

Det er avganger mot Tusenfryd frem til 13:35 og avganger motsatt vei kun fra 15:30 til 19:30. Bussen 

virker dermed å ha en funksjon rettet mot skolereiser. 

Fra Nygårdskrysset (Nordeng bussholdeplass) til Ås sentrum er det ikke direkte bussforbindelse. Kollek-

tivturer mellom Ås og Nordeng bussholdeplass går via Ski sentrum der det må foretas et bytte. Denne 

reisen tar mellom 29 og 34 minutter fra Ås til Nordeng bussholdeplass avhengig av tiden det tar å bytte 

i Ski. I motsatt retning så tar reisen mellom 34 og 39 minutter.  

 
2 https://ruter.no/globalassets/rutetabeller/buss-akershus/follo-rutetabell-02012021.pdf 

3 https://ruter.no/globalassets/rutetabeller/buss-akershus/follo-rutetabell-02012021.pdf 
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Ifølge Google Maps er sykkelavstanden fra Ås sentrum til Nygård Næringspark ca. 8,6 km og sykkelturen 

tar 32 minutter. Dersom samme tur gjennomføres til fots, tar det rett i underkant av 2 timer. Korteste 

vei med sykkel fra Ski sentrum er 3,8 km og tar ca. 15 minutter. For gangturer er den samme turen 3,6 

km lang og tar ca. 46 minutter. Ås og Ski sentrum benyttes som utgangspunkt for å si noe generelt om 

avstandene. Noen boligområder ligger nærmere og har dermed kortere avstand, og andre boligområder 

ligger lenger unna og har da lenger avstand.   



Trafikkanalyse av Nygård Næringspark 
 

Vista Analyse  |  2021/15 17 
 

3 Utgangspunkt for analysen 

3.1 Kommunens definisjon av plasskrevende varer 

Ås kommune fattet et vedtak den 25.11.20 om definisjonen av begrepet plasskrevende varehandel. 

Plasskrevende varehandel/varegrupper omfatter ifølge vedtaket i kommunestyret følgende vareslag: 

motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og 

møbler. Det åpnes også for andre forretninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum 1500 

m2 BRA forutsatt at det er gjennomført en handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for 

eksisterende sentrumshandel, samlet trafikkmønster og klima- og miljøkonsekvenser. 

Med dette som utgangspunkt har Ås kommune bedt om å få utarbeidet en handelsanalyse og en tra-

fikkanalyse. Kommunen har presisert krav til både handelsanalysen og trafikkanalysen, og begge analy-

sene skal ta utgangspunkt i tre alternativer av endret definisjon av plasskrevende varer: 

A. Uendret definisjon av plasskrevende varer som innebærer at det tillates salg av biler og mo-

torkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra plantesko-

ler/hagesentre 

B. Definisjon som i A og som i tillegg omfatter hvitevarer, brunevarer og møbler 

C. Definisjon som i B og som i tillegg omfatter faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 

BRA 

Arbeidet med endring av eksisterende reguleringsplan skal følge både regionale og lokale føringer. Ås 

kommune har oppgitt følgende dokumenter med aktuelle planretningslinjer: 

• Regional plan for areal og transport 

• Regional plan for handel, service og senterstruktur 

• Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune 

3.1.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har som mål om at 

planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyt-

telse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Retningslinjene legger til grunn at planleggingen 

av areal, herunder handelsvirksomhet, samordnes med transportsystemet for å oppnå effektive løs-

ninger og samtidig begrense transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transport-

former (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014). Videre sier retningslinjenes punkt 4.5 at 

«det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og offentlige tje-

nestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senter-

struktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for besøks- og arbeidsplassintensive statlige virk-

somheter. Virksomhetene må tilpasses omgivelsene med hensyn til størrelse og utforming» (Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet, 2014, s. 2). 
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3.1.2 Regional plan for areal og transport 

Ås er pekt ut som en av seks fremtidige byer i en flerkjernet utvikling av Osloregionen (Oslo kommune 

og Akershus fylkeskommune, 2015). Hovedintensjonen med areal- og transportplanen er å stimulere 

til mer konsentrasjon og mindre spredt vekst. Målet for planen er levende byer med god bokvalitet, 

sterkere prioritering av både vekst og vern og økning av veksten i kollektivtransporten. I planen legges 

det føringer for regional helhet der Oslo by skal videreutvikles som regionalt knutepunkt for transport 

og med tyngdepunkt for næringsutvikling. Byutviklingen videreføres «innenfra og ut», heter det i pla-

nen. Videre skal regionale byer ta en høy andel av veksten og få en sterkere rolle i regionen.  

Den regionale planen har en strategi om at lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og tjenes-

ter bør skje etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted (retningslinje R10). Større arbeidsinten-

sive virksomheter må være tilgjengelige med kollektivtransport fra hele regionen og disse skal legges 

til sentrumsområder og i utpekte områder nær kollektivnettet. Handel med plasskrevende varer faller 

i kategorien arealkrevende virksomheter. For denne typen virksomheter sier planen at de bør ha nær-

het til hovedveinettet, samtidig som de kan ha lavere arealutnyttelse, mindre sentral beliggenhet, lav 

kollektivtilgjengelighet, færre innbygger i gang- og sykkelavstand og god parkeringsdekning med bil 

(Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, 2015).    

3.1.3 Regional plan for handel, service og senterstruktur 

Målet med ny regional plan er å motvirke bilavhengighet og sørge for god tilgjengelighet for de uten bil, 

i tillegg til å styrke by- og tettstedssentrene for å unngå byspredning. Det skal legges til rette for at sterke 

og mangfoldige handels- og servicebedrifter skal lokaliseres etter en planlagt senterstruktur i sentrums-

områder og mot kollektivknutepunkt. Et samspill mellom næringsliv, kultursektoren og miljø- og beva-

ringsinteresser skal bidra til å skape attraktive, opplevelsesrike og relevante handels- og servicemiljø i 

sentrumsområdene. Områder utenfor byer og tettsteder for plasskrevende varegrupper skal ha så få 

parkeringsplasser per arealenhet at det ikke vil være mulig å etablere omfattende detaljvirksomhet i 

strid med denne planen (Akershus fylkeskommune, 2019). 

I planens punkt 5.2.1 er Ås og Ski regionale byer der regional handel og tjenesteyting for flere kommuner 

skal plasseres. Planen omtaler plasskrevende varegrupper i kapittel 5 Bestemmelser og retningslinjer 

for handel og service, og punkt 5.2.5: «Kommunene kan avsette egnede områder som skal romme salg 

av plasskrevende varegrupper i regionale næringsområder med allsidig virksomhet, og i lokale nærings-

områder med tilsvarende karakter». Videre sier dette punktet at det fortrinnsvis bør tas utgangspunkt i 

en videreføring av eventuelle eksisterende arealer for dette formålet, så lenge dette er i henhold til 

planens senterstruktur (Akershus fylkeskommune, 2019).  

3.1.4 Kommunens planer 

Kommuneplanen til Ås for perioden 2015-2027 (§ 20, 20.1) sier at næringsvirksomhet skal lokaliseres i 

samsvar med målsetting om rett virksomhet på rett sted, som er kjent som ABC-prinsippet. Arealkre-

vende varehandel skal lokaliseres der hvor det er god biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og tilstrek-

kelig kapasitet på veinettet (Ås kommune, 2017). Eksisterende reguleringsplan for Nygård Næringspark 

er at området er regulert til forretning/kontor/industri. 

Ås kommune vedtok i september 2020 en handlingsplan for klima og energi som fastlegger mål for ar-

beidet med klima og energi kommunen. Blant disse finner vi mål for transport, hvorav hovedmålet er at 
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klimagassutslippene fra transportsektoren skal reduseres med mer enn 50% innen 2030 sammenlignet 

med 1991-nivå. Videre er et delmål at all veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og 

gange (Ås kommune, 2020).  

3.1.5 Trafikkanalysen 

Kommunen har satt krav til at det skal utarbeides en analyse av transport og klimakonsekvenser av å 

endre definisjonen av plasskrevende varer med utgangspunkt i den planlagte utbyggingen på Nygård 

Næringspark. Denne analysen skal, sammen med handelsanalysen, belyse virkningen på trafikkmønster, 

eksisterende sentrumshandel og klima- og miljøkonsekvenser. Trafikkanalysen skal vurdere hvilket 

transportarbeid handelen som følge av de tre definisjonene av plasskrevende varer skaper og hva for-

ventet reisemiddelbruk er på disse reisene. Hvilke endringer i transportbehov skjer som følge av å endre 

definisjon av plasskrevende varer. Analysen må belyse betydningen de transportmessige konsekven-

sene får for klimagassutslipp (CO2). 

3.2 Alternativer for utnyttelse av utbygget areal 

Nygård Utvikling planlegger å videreutvikle Nygård Næringspark med flere forretningskonsepter. Dette 

innebærer utvikling av 26 000 m2 handelsareal som tilrettelegges for regional handel innen areal- og 

plasskrevende konsepter. Nygård Næringspark Nord AS vil samtidig utvikle de arealene de eier. I dag 

bygges 8 000 m2 til byggevare og trelast, som suppleres med ytterligere 5 000 m2 handelsareal, til sam-

men 13 000 m2. Totalt så planlegges det å utvide næringsparken med 39 000 m2. Figur 3.1 viser det 

planlagte utbyggingsområdet på Nygård Næringspark. 

Figur 3.1 Oversiktskart over Nygård Næringspark med utbyggingsområde 

 
Kilde: Landaas eiendom AS 
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For å gjennomføre trafikkberegninger av de ulike definisjonene, må det etableres alternativer der gjøres 

en fordeling av arealene til ulike typer handel. Oppdragsgiver har utarbeid alternativene som ligger til 

grunn for analysen. Alternativene må kun ses på som regneeksempler da det ikke er kjent hvilke butik-

ker/kjeder som forventes vil etablere seg i næringsparken på det nåværende tidspunktet. En annen for-

deling av areal og type handel vil føre til andre resultater enn det som er beregnet i denne analysen. 

Åpningen av nye butikker på Nygård kan komme av at butikker flyttes dit og avvikles et annet sted. Eller 

det kan være nyetableringer som fører til en økning i tilgjengelig handelsareal i området. Dersom en 

nyetablering er innen en handelskategori som ikke er tilbudt i området fra før, kan dette gi de bosatte 

mulighet til å gjennomføre kortere reiser for å få handlet disse varene. 

Arealene vi har fått oppgitt tar utgangspunkt i kategoriene av varehandel som er oppgitt i definisjonen 

av plasskrevende varehandel fra Ås kommune. Tabell 3.1 gir en oversikt over fordelingen av handels-

areal i de ulike alternativene. I alle alternativ så etableres det 8 000 m2 med byggevare/trelast i Nygård 

næringspark som er en omfordeling av virksomhet et annet sted i kommunen, samt en økning i han-

delsareal.  

Tabell 3.1 Oversikt over handelsareal i de ulike alternativene. Areal er oppgitt i m2 BRA 

 Byggevare/trelast 
Motorkjøretøy/Land-

bruksmaskiner/planter 
og hageartikler 

Hvitevarer, brunevarer 
og møbler 

Faghandel Sum 

A 34 000 5 000 0 0 39 000 

B 23 000 0 16 000 0 39 000 

C 11 000 3 000 13 500 11 500 39 000 

Kilde: Vista Analyse AS 

3.3 Handelsanalyse av Nygård Næringspark 

Parallelt med utarbeidelsen av denne rapporten er det også utarbeidet en handelsanalyse som tar ut-

gangspunkt i de samme alternativene som denne analysen. Dette er dokumentert i Vista-rapport 

2021/14 (Toftdahl, 2021).  

Handelsanalysen ser også på trender i varehandelen og hvordan dette påvirker transportbehovet. Her 

vises det til at varehandelen lenge har vært transportgenererende, og at de fleste bruker bil når de 

handler. Med økt tilflytting til byene reduseres privatbilbruken og bruken av kollektive transportmidler 

øker. Figur 3.2 viser hvordan endrede handlemønster påvirker både persontransporten og varetrans-

porten. Med endrede handlevaner, som netthandel, levering hjem eller til hentepunkt, så øker kravet 

til logistikk og transport (Toftdahl, 2021). Pick-up points der varer utleveres lokaliseres ofte i industri-

/lagerområder, spesielt for plasskrevende varegrupper som elektronikk, møbler og andre store varer.   
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Figur 3.2 Endrede handlevaner gir lenger reiser for varetransport 

 
Kilde: Figur 4-1 i Toftdahl (Toftdahl, 2021). Figur fra Statens vegvesen.  

Handelsanalysen peker på usikkerheten rundt fremtidens handlevaner og hvilke konsekvenser det kan 

få for transport. Sentrale spørsmål som det knyttes usikkerhet til er: 

• Hvor varene vil være plassert/lokalisert? 

• Hvordan vil varen bli transportert? 

Lokalisering av varene vil kunne være i butikken, i lager utenfor sentrum eller på lager bak butikkloka-

lene. Med tanke på pris så antas det at den beste prisen til kunden oppnås ved at varen er lokalisert i 

rimelig bygg på rimelige tomter. Når det gjelder transport ligger usikkerheten i om kunden henter va-

ren i butikk, på et pick-up point eller om den blir levert hjem. Siden varene uansett skal fraktes er det 

grunn til å anta at den mest miljøvennlige lokaliseringen vil være nær en hovedvei (Toftdahl, 2021). 

Hva betyr dette for trafikkanalysen? 

Usikkerhetsmomentene knyttet til trender i varehandelen som fremheves i handelsanalysen påvirker 

også trafikkanalysen. I tillegg til denne usikkerheten er det usikkerhet knyttet til type varehandel som 

vil etableres der, og dermed om dette er type handel som vil påvirkes i stor grad av endringer i handle-

vaner. Plasskrevende varer tar plass, både i butikk/lager, men også under transport. En kunde som hand-

ler et kjøleskap eller en sofa, vil måtte få frakte den store varen med et egnet transportmiddel, og det 

er en personbil eller en varebil. Varer som dette egner seg ikke på kollektivtransport, sykkel eller til fots. 

Håndverkere som handler byggevare og trelast vil med stor sannsynlighet benytte en arbeidsbil på hand-

lereisen.  

3.3.1 Sammenheng mellom handelsanalysen og trafikkanalysen 

Arbeidet med handelsanalysen og trafikkanalysen har foregått parallelt og med flere møtepunkter for å 

sikre sammenheng mellom analysene, da begge tar utgangspunkt i de samme alternativene. For eksem-

pel benyttes resultater fra beregningen av dekningsgrader fra handelsanalysen, til å beregne konsekven-

ser for trafikkarbeid og klima- og miljøkonsekvenser i denne analysen. Det vil derfor være nyttig å sette 

seg inn i begge rapportene. 
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4 Trafikkanalysen 

4.1 Metodisk utgangspunkt 

Beregning av trafikk til handelsområder, herunder arealekstensive handelsområder, tar utgangspunkt i 

erfaringstall som er dokumentert i Statens vegvesens håndbok V713 (Vegdirektoratet, 1989) og rele-

vante PROSAM-rapporter4. I dette prosjektet omfatter alternativene som skal analyseres plasskrevende 

handel. Erfaringstallene som er benyttet er derfor hentet fra PROSAM-rapport 167 Turproduksjon for 

arealekstensive handelskonsepter (Asplan Viak AS, 2008). Erfaringstallene er basert på en kartlegging 

av 8 virksomheter i kategorien arealekstensive handelskonsepter med beliggenhet i Oslo og Akershus. 

Arealekstensive handelskonsepter er i rapporten definert som: 

«[…] forretninger som skiller seg ut fra ordinære kjøpesentre, enten ved å være enkeltforretninger som 

opptar et stort areal og som forhandler et særlig bredt vareutvalg, eller ved å være enkeltforretninger 

eller bransjesenter som i hovedsak forhandler store varer som for eksempel møbler, byggevarer eller 

planter.»         (Asplan Viak AS, 2008, s. 1)   

Erfaringstallene som Prosam-rapporten har beregnet er for kategoriene i Tabell 4.1. Tallene for bilturer 

i tabellen er gjennomsnitt for kategoriene. Hypermarked er definert som enkeltforretninger som opptar 

et stort areal, og som har et særskilt bredt og bransjeglidende utvalg.  

Tabell 4.1 Bilturer til og fra per 100 m2 salgsareal og andel salgsareal per kategori 

Formål Virkedag (man-fre) Lørdag Andel salgsareal 

Byggevare 20 23 53 % 

Hypermarked 39 48 76 % 

Møbel 26 37 82 % 

Elektro 32 56 46 % 

Note:  Andel salgsareal er beregnet på grunnlag i Tabell 3-1 i Asplan Viak AS (2008). 

Kilde: Tabell 3-6 i Asplan Viak AS (2008).  

I et av alternativene har vi også fått informasjon fra en av oppdragsgiverne om sannsynlige butikker 

som de ser for seg innenfor arealet Faghandel. På bakgrunn av denne typen butikker har vi vurdert at 

disse ligger nærmere den type trafikk man kan forvente til et kjøpesenter. I Prosam-rapport 103 Tur-

produksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre oppgis det gjennomsnittstall per 100 m2 areal på 51 

bilturer per virkedag og 50 bilturer per lørdag (Asplan Viak AS, 2003). 

Formålene som er vist i Tabell 4.1 sammenfaller ikke helt med kategoriene som skal analyseres i dette 

prosjektet, jf. Tabell 3.1. Vi har derfor måtte gjøre en skjønnsmessig vurdering av hvilke formål som 

passer til de ulike kategoriene, og vi har også benyttet gjennomsnitt av kategorier.  

 
4 PROSAM står for Samarbeidet for bedre trafikkprognoser i Oslo-området. 
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Tabell 4.2 Bilturer til og fra per 100 m2 salgsareal og andel salgsareal per kategori i analysen 

Kategori Formål 
Virkedag (man-

fre) 
Lørdag 

Andel salgs-
areal 

Byggevare/trelast Byggevare 20 23 53 % 

Motorkjøretøy/Landbruksmaskiner/planter 
og hageartikler 

Byggevare 20 23 53 % 

Hvitevarer, brunevarer og møbler 
50 % møbel og 50 % 

elektro 
29 46,5 64 % 

Faghandel 
Hypermarked/Kjøpe-

senter 
39/51 48/50 76 % 

Kilde: Vista Analyse AS 

Basert på de oppgitte kategoriene for de planlagte arealene på Nygård Næringspark, virker det som om 

næringsparken vil tilby et bredt utvalg av varer. I løpet av en handletur er det derfor mulig å dekke flere 

handlebehov slik at antallet bilturer ikke nødvendigvis er like høyt som beregnet basert på erfaringstal-

lene. I Prosam-rapport 167 oppgis det at ca. 20 % av kundene kombinerer handleturen med handel på 

et annet sted. Nygård Næringspark tilbyr i dag varehandel innenfor kategoriene, trelast og byggevare 

(Coop Obs Bygg), bredt vareutvalg (Jula), planter (Plantasjen) og møbler (Møbelringen). Det betyr at det 

er mulig å kombinere flere handleturer i dag. Vi legger derfor til grunn at antall turer i dagens situasjon 

kan reduseres med 20 %. Når næringsparken utvides i alternativene, øker handelsarealet og vareutval-

get. Det betyr at det i økende grad vil være mulig å kombinere flere handleturer til en tur. Basert på 

denne antakelsen legger vi til grunn følgende justeringsfaktor for de ulike alternativene.  

Tabell 4.3 Justeringsfaktor for at handleturer kombineres med handel i flere butikker 

 Dagens situasjons A B C 

Justeringsfaktor 20 % 22 % 25 % 30 % 

Kilde: Vista Analyse AS 

Vi benytter faktorene til å justere ned antall beregnede turer for å ta høyde for at et bredt utvalg at 

butikker kan føre til at flere handlebehov slås sammen til en handletur, og reduserer behovet for å gjen-

nomføre flere turer til og fra næringsparken.  

Andre sentrale parametere i beregningen er vist i Tabell 4.4. 

Tabell 4.4 Parametere benyttet i trafikkberegningen 

Parameter Verdi 

Antall virkedøgn (man.-fre.) per år ekskl. helligdager 253 

Antall lørdag per år ekskl. helligdager 51 

Antall døgn per år for beregning av ÅDT 365 

ÅDT/YDT-faktor 0,9 

Kilde: Vista Analyse AS 

Beregningen av bilreisene som blir attrahert til Nygård Næringspark i de ulike alternativene er uavhengig 

av året de beregnes for. I beregningen av klimaeffekter (CO2) og lokale utslipp vil vi ta utgangspunkt i år 

2030. 

Når vi bruker disse erfaringstallene til å beregne biltrafikk til og fra Nygård Næringspark utelates trafik-

ken for de ansatte som reiser med bil til jobb og varelevering til butikkene. Vi har ikke sett på denne 

trafikken i vår analyse, kun besøkende til næringsarealene. 
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4.1.1 Vurdering av tallgrunnlag og bruk i trafikkanalysen 

Antall biler inn og ut til plasskrevende virksomheter påvirkes av en rekke faktorer. Turproduksjonen 

påvirkes av type handel, plassering av virksomhetene, befolkningsgrunnlaget i nedslagsfeltet for virk-

somhetene og konkurranse fra andre virksomheter i nærheten. Tallgrunnlaget for å beregne trafikk er 

basert på erfaringstall for et mindre antall virksomheter. Samtidig er studien fra 2008, noe som gjør at 

resultatene ikke nødvendigvis reflekterer handlevanene i dag eller i fremtiden. Vi har også etterspurt 

data om besøk til butikkene på næringsparken i dag, men det har dessverre ikke vært tilgjengelig. Det 

samme gjelder for omsetning, der bare deler av dataene har vært tilgengelig. Vi har i arbeidet med 

prosjektet ikke funnet andre kilder som har kunne bidra til å justere på erfaringstallene. 

Videre er endelig fordeling av areal til ulike virksomheter, samt hvilke virksomheter som vil etablere seg 

på Nygård, ukjent. Framskrivninger av transport til år frem i tid er også beheftet med usikkerhet. Dette 

er fordi det blant annet kan skje endringer i reise- og handlevaner, som for eksempel økt netthandel, 

transportteknologi og befolkningsgrunnlag, som ikke fanges opp i prognosene. 

Beregningene i de påfølgende kapitlene vil derfor være usikre, og må leses i lys av dette og de forutset-

ningene som er benyttet. 

4.2 Hovedresultater 

I dette kapittelet vil vi gå gjennom hovedresultatene fra analysen. Kapitelet tar for seg følgende resul-

tater: 

• Reisemiddelfordeling 

• Bilreiser og parkering 

• Transportarbeid og påvirkning på klimagassutslipp og lokale utslipp 

4.2.1 Forventet til reisemiddelfordeling 

Nygård Næringspark ligger ca. 5,5 km fra Ski sentrum og ca. 9 km fra Ås sentrum. Næringsparken er 

lokalisert langs E18 og er dermed lett tilgjengelig med bil fra omliggende områder. Samtidig er type 

virksomhet som er der i dag, og er planlagt utviklet, karakterisert av varer det er naturlig å handle med 

bil som transportmiddel. Varene er store og tunge, og utfordrende å frakte med seg på et kollektivt 

transportmiddel.  

Resultater fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (NRVU) 18/19 viser at transportmiddelfordeling 

for reiser til bosatte i Follo er som vist i Figur 4.1.  



Trafikkanalyse av Nygård Næringspark 
 

Vista Analyse  |  2021/15 25 
 

Figur 4.1 Reisemiddelfordeling for bosatte i Follo fra NRVU 18/19 

 
Kilde: Asplan Viak AS (2021) 

Reisemiddelfordelingen viser at på handle- og servicereiser er andelen som bruker bil (bilfører og -pas-

sasjer) 74 % sammenlignet med et gjennomsnitt på 59 % for alle reiser. Dette gjelder alle handle- og 

servicereiser. Gjennomsnittlig reiselengde for handle- og servicereiser i Follo er 9,8 km når reisen er 

under 10 mil (Asplan Viak AS, 2021). Rapporten fra NRVU gir ingen oversikt over transportmiddelbruk 

fordelt på ulike reiselengder for reiser i Follo generelt, eller handle- og servicereiser spesielt. Transport-

middelbruk på reiser av ulike lengde blant bosatte i Viken er vist i Figur 4.2. Figuren viser at for reiser 

over 5 kilometer så øker bilandelen samtidig som andelen reiser med sykkel og gange reduseres. Kol-

lektivandelen er også økende for disse reisene, men dette tar ikke hensyn til type handel, spesielt ikke 

plasskrevende handel.  

Figur 4.2 Transportmiddelbruk på reiser av ulik lengde blant bosatte i Viken. NRVU 2018/19 

 
Kilde: Figur 88 i Asplan Viak AS (2021) 
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I Prosam-rapport 167 er reisemiddelbruken for handlereiser til de arealekstensive virksomhetene i kart-

leggingen beskrevet. Dette er gjengitt i Figur 4.3 nedenfor.  

Figur 4.3 Reisemiddelfordeling til virksomhetene fra spørreundersøkelsen 

 
Kilde: Vista Analyse AS basert på figur 3-9 i Asplan Viak AS (2008) 

Alle virksomhetene har kunder som i veldig stor grad benytter bil på handlereisen. Totalt for alle virk-

somhetene er bilandelen på 89,6 %. Beliggenhet spiller inn på reisemiddelfordelingen. Virksomheten 

med en gang/sykkelandel 12 prosent (ID3 – Hypermarked) ligger i et regionsenter/knutepunkt, og har 

mange bosatte i et omland på 1 km (Asplan Viak AS, 2008).  

Basert på denne gjennomgangen, type varer som selges på Nygård Næringspark og næringsparkens 

beliggenhet, er det nærliggende å anta at bilandelen vil være høy. Som beskrevet i kapittel 2.1.3 betje-

nes området av en busslinje som går til Ski sentrum og til Vinterbro med høy frekvens gjennom dagen. 

Dette vil kunne bidra til at handlereiser til og fra Ski og Vinterbro vil kunne gjennomføres med kollektiv-

transport, men dette blir sannsynligvis ikke en stor andel av reisene. Til øvrige områder innenfor næ-

ringsparkens influensområde er det ikke et direkte kollektivtilbud. Besøkende fra Ås, Oppegård og Kol-

botn må f.eks. bytte i Ski sentrum. Med unntak for besøkende fra Ski vil derfor kollektivandelen til Ny-

gård næringspark være neglisjerbar. 

4.2.2 Bilreiser til og fra Nygård Næringspark 

For beregningene av biltrafikk for Nygård Næringspark har vi benyttet erfaringstall for biler til og fra 

handelsvirksomheter. ÅDT-tallene og de årlige tallene er dermed sum bilreiser til og fra Nygård Næ-

ringspark, og ikke sum antall biler. En bil vil gjennomføre en tur til og en tur fra næringsparken. Dersom 

man er interessert i å beregne antall biler, for eksempel i forbindelse med parkering, må man dele antall 

turer til og fra på 2.  

Biltrafikken er beregnet basert på alternativene for utbygging, og kommer i tillegg til trafikken som be-

søker næringsparken i dag. Det er dermed ikke totaltall for næringsparken inkludert dagens trafikk. Vi 

ser her på endringen i trafikk som følge av de nye arealene som er planlagt, og ulik utnyttelse av disse 
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til forskjellige typer handel. Vi har beregnet dagens trafikk til og fra Nygård næringspark med de samme 

erfaringstallene som benyttes i alternativanalysen. Dette er basert på de oppgitte handelsarealene som 

ligger der i dag. Anslaget vi får for dagens trafikk er 2 100 ÅDT, eller bilreiser til og fra Nygård Nærings-

park per dag. Vi presiserer at dette er et anslag på denne trafikken, og at vi ikke har hatt tilgang til 

statistikk for å verifisere anslaget.  

Tabell 4.5 Beregnet trafikk (ÅDT) for dagens handelsarealer i Nygård Næringspark 

 Årsdøgntrafikk (antall biler til og fra Nygård Næringspark) 

Dagens situasjon 2 100 

Kilde: Vista Analyse AS 

Basert på den metodiske tilnærmingen beskrevet i kapittel 4.1, og oppgitt planlagt areal innenfor de 

ulike handelskategoriene, blir de beregnede trafikktallene for biler til og fra Nygård Næringspark per 

døgn som vist i Figur 4.4. Figur 4.5 viser denne trafikken på årlig basis. 

Figur 4.4 Beregnet ÅDT per alternativ i tillegg til eksisterende trafikk (sum biler til og fra) 

 
Kilde: Vista Analyse AS 
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Figur 4.5 Beregnet årlig biltrafikk per alternativ i tillegg til eksisterende trafikk (sum biler til og 
fra)  

 
Kilde: Vista Analyse AS 

Tabell 4.6 viser beregnet biltrafikk per handelskategori i de ulike alternativene.  

Tabell 4.6 Beregnet årlig biltrafikk per handelskategori (biler til og fra Nygård Næringspark) 

 Byggevare/trelast 
Motorkjøretøy/Landbruks-

maskiner/planter og hagear-
tikler 

Hvitevarer, bru-
nevarer og møb-

ler 
Faghandel Sum 

A 854 000 126 000 - - 980 000 

B 546 000 - 720 000 - 1 266 000 

C 239 000 65 000 556 000 747 000 1 606 000 

Kilde: Vista Analyse AS 

4.2.3 Parkering 
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tjene biltrafikken. Tillatt antall parkeringsplasser når det utvikles nye handelsarealer er fastsatt av Ås 
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For å beregne belegget på parkeringsplassene så har vi tatt utgangspunkt i parkeringsnormen og opp-

gitte areal som vist i Tabell 3.1. Antall parkeringsplasser og gjennomsnittlig kapasitet per time dersom 

gjennomsnittlig parkeringstid er 30 minutter er vist i Tabell 4.7. 
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Tabell 4.7 Antall parkeringsplasser og kapasitet per time for nytt handelsareal 

 Antall parkeringsplasser med norm 1 plass per 70 
m2 BRA 

Parkeringskapasitet per time med 30 min parke-
ringstid i gjennomsnitt 

A 557 1 114 

B 557 1 114 

C 557 1 114 

Kilde: Vista Analyse AS 

Vi har benyttet fordelinger per time per handelskategori fra Prosam-rapport 167 for å beregne time-

skurver for kundebesøk med bil for en hverdag og en lørdag. Dette har vi igjen benyttet til å beregne 

antall biler parkert per time for å undersøke om det er kapasitet til å betjene den beregnede biltrafikken. 

Fordelingen per time er avhengig av åpningstidene i undersøkelsen og åpningstider for mulige virksom-

heter i Nygård Næringspark. Plassering av bedriftene i undersøkelsen er også viktig og vi har ikke hatt 

mulighet til å vurdere om disse avviker fra Nygård Næringspark. Disse resultatene er derfor usikre. 

Tabell 4.8 viser parkeringsbelegget for makstimen på en hverdag og på en lørdag. Med en gjennomsnitt-

lig parkeringstid på 30 minutter er det kapasitet til å håndtere den beregnede biltrafikken i alle scena-

riene. Dersom gjennomsnittlig parkeringstid endres til 1 time så blir høyeste belegget i makstimen 

(14:00 – 15:00) på lørdag i alternativ C 87 %, og 86 % i timen før.  

Tabell 4.8 Beregnet parkeringsbelegg i makstime hverdag og lørdag 

 Makstime hverdag Belegg makstime hverdag Makstime lørdag Belegg makstime lørdag 

A 12:00 – 13:00 16 % 12:00 – 13:00 26 % 

B 12:00 – 13:00 17 % 14:00 – 15:00 38 % 

C 12:00 – 13:00 21 % 14:00 – 15:00 44 % 

Kilde: Vista Analyse AS 

4.2.4 Transportarbeid, trafikkarbeid og påvirkning på klimagassutslipp 

Transportarbeid for persontransport er definert som det arbeidet som blir utført når et transportmiddel 

transporterer et visst antall personer en bestemt reiselengde, og måles i personkilometer5. Da vi ikke 

har hatt grunnlag for å beregne totalt antall reiser som følge av alternativene og reisemiddelfordeling, 

så beregnes heller ikke transportarbeidet. For å beregne endringene i klimagassutslipp og lokale utslipp 

fra biltrafikken er det nødvendig å beregne trafikkarbeidet, som er definert som arbeidet som blir utført 

av ett eller flere kjøretøy under transport fra et sted til et annet. Dette måles i kjøretøykilometer, dvs. 

summen av reiselengde for alle kjøretøy.  

Endringen i kjøretøykilometer i forbindelse med handleturer kan komme av at kunder enten må reise 

kortere eller lenger for å få dekke sine handlebehov som følge av endringer i tilbudet av varehandel. 

Som et eksempel så kan vi se for oss at en butikk blir flyttet til nye lokaler. Reiseavstanden for en kunde 

hjemmefra var 5 km til den gamle lokasjonen, og 7 km til den nye lokasjonen. Endringen i avstanden er 

dermed 2 km, og dersom kunden benytter bil på reisen til og fra butikken så er endringen i 

 
5 https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/transport/nokkeltall-transport/definisjoner 
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trafikkarbeidet 4 km i sum. Endringen i klimagassutslipp (CO2) og lokale utslipp beregnes da på de 4 km 

i endret trafikkarbeid. 

Basert på dette eksempelet fremkommer det at viktige forutsetninger for å gjøre en slik analyse er at vi 

vet hvor kundene bor og hvor de handler i dag. Vi har ikke hatt et slikt datagrunnlag til denne analysen, 

og som et alternativ benytter vi en gravitasjonsmodell for å vise eksempler på hvordan endringer i tra-

fikkarbeid, klimagassutslipp og lokale utslipp kan bli i de ulike alternativene. 

Gravitasjonsmodellen dekker det primære influensområdet for Nygård Næringspark, dvs. kommunene 

Nordre Follo, Ås, Vestby og Frogn. Bosatte innenfor influensområdet er delt inn i 7 soner (tettstedene 

Kolbotn, Oppegård, Ski, Ås, Vestby, Drøbak og Vinterbro). For hver av varegruppene som planlegges 

etablert i Nygård Næringspark har vi kartlagt eksisterende virksomheter innenfor influensområdet og 

etablert et reisemønster for handlereiser innenfor influensområdet.  For å ivareta handelslekkasje inne-

holder modellen også eksternsoner. For Kolbotn og Oppegård er tilgjengelighet til Alnabru brukt som 

eksternsone, og for øvrige tettsteder er også Askim og Moss vektet inn. 

Den enkle gravitasjonsmodellen inneholder to parametere: 

1) Et ledd som bestemmer handelsstedets attraktivitet 

2) Et ledd som bestemmer hvordan attraktiviteten avtar med økende avstand 

Basert på kartleggingen av tilgjengeligheten til ulike varegrupper innenfor influensområdet kalibreres 

modellen slik at vi får et anslag på reisemønsteret som representerer dagens situasjon (inkludert nivå 

på trafikk til/fra dagens aktiviteter i Nygård Næringspark). I kalibreringen er det lagt til grunn at av-

standsfølsomheten (motstand mot å reise langt) er minst for møbler og interiør og størst for bredt va-

reutvalg. 

For å beregne virkningene av økt aktivitet innenfor Nygård næringspark har vi for hvert alternativ og 

varegruppe økt attraktiviteten for Nygård næringspark inntil beregnet årlig biltrafikk (jfr. Tabell 4.6) 

til/fra næringsparken nås. Vi får da et anslag på endringer i handlereisemønster innenfor og ut av ana-

lyseområdet og et grunnlag for beregning av endringer i kjøretøykilometer og en fordeling av turene på 

veinettet nærmest næringsparken.  

For alle alternativer beregner vi en nedgang i trafikkarbeidet og en reduksjon i tidsbruk knyttet til hand-

lereiser for bosatte innenfor analyseområdet. Beregnede virkninger er oppsummert i Tabell 4.9. Reduk-

sjonen er størst for alternativene med bredest vareutvalg i næringsparken. 

Tabell 4.9 Endring i trafikkarbeid og tidsbruk knyttet til handlereiser 

 Spart reisetid, timer 
per år 

Spart reisetid, min. 
per reise 

Endring trafikkarbeid, 
mill. km. per år 

Endring trafikkarbeid, 
km per reise 

Alternativ A 70 000 -0,3 -3,2 -0,2 

Alternativ B 210 000 -0,9 -12,1 -0,9 

Alternativ C 365 000 -1,6 -22,1 -1,6 

Kilde: Vista Analyse AS 

Nedgangen i trafikkarbeid i de ulike alternativene er knyttet til reduksjon i handelslekkasje fra Follore-

gionen. For alle alternativ finner vi at transportarbeidet ved handlereiser ut av Follo reduseres betydelig 

samtidig som handlereisene innenfor regionen blir noe lengre. En reduksjon i trafikkarbeidet er dermed 
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avhengig av at næringsparken tiltrekker seg virksomheter som bidra til at handelslekkasjen reduseres.  

Beregnet handelslekkasje for ulike varegrupper og alternativer er oppsummert i Tabell 4.10. 

Tabell 4.10 Beregnet handelslekkasje fra Follo 

 Byggevare og trelast Elektro og møbel Bredt vareutvalg 

Dagens situasjon 13 % 51 % 47 % 

Alternativ A 1 % 51 % 47 % 

Alternativ B 6 % 29 % 47 % 

Alternativ C 11 % 33 % 38 % 

Kilde: Vista Analyse AS 

Av tabellen går det fram at beregnet handelslekkasje reduseres til 1 % for byggevare og trelast i Alter-

nativ A. I praksis vil det i dette alternativet være overdekning av byggevare- og trelasttilbud i Follo, dvs. 

at dagens handelslekkasje på 13 % må bli negativ dersom det etableres byggevare- og trelasttilbud i 

næringsparken i tråd med Alternativ A. 

I beregningene har vi avgrenset influensområdet for Nygård Næringspark til kommunene i Follo, dvs. at 

vi ser bort fra at næringsparken også vil kunne tiltrekke seg handlende fra kommuner utenfor Follo. I 

vår beregning for Alternativ A hentes kundene derfor i stor grad fra andre byggevaresentra i Follo. Mer 

realistisk vil betydelige deler av kundegrunnlaget måtte hentes fra områder utenfor Follo. Dette vil in-

nebære lengre reiser. Vi vurderer derfor at Alternativ A vil kunne gi en økning i trafikkarbeid, ikke den 

reduksjonen vi beregner når kundegrunnlaget avgrenses til bosatte i Follo. 

Alternativ B og C framstår som klart bedre når det gjelder endringer i trafikkarbeid. Som vi har påpekt i 

avsnitt 2.1.3 er tilgjengeligheten til Nygård Næringspark med kollektivtransport og gang/sykkel dårligere 

enn til tettstedene i regionen. Noen av handleturene som overføres til Nygård Næringspark, vil derfor 

også være overført fra andre transportmidler. Overføringen fra andre transportmidler vil være minst for 

byggevarer og trelast og størst for varegruppen «Bredt utvalg». Andelen av handlereisene som gjen-

nomføres med andre transportmidler enn bil er beskjeden. Vi vurderer derfor at omfanget av overfø-

ringer ikke vil være av et slikt omfang at det påvirker resultatene i Tabell 4.9 i betydelig grad. 

4.2.4.1 Klimagassutslipp og lokale utslipp 

Beregningen av klimagassutslipp og lokale utslipp gjøres for 2030. Utviklingen av næringsområdet er i 

gang, men ikke ferdigstilt, samtidig som det må antas at det skal fortsette å være et næringsområde i 

framtiden. Utslippene av CO2 er avhengige av kjøretøyparken i analyseåret. Elbiler og hybridbiler blir en 

stadig større andel av den norske kjøretøyparken. Ved utgangen av 2019 var 9,3 % av personbilene i 

Norge elbiler6. Dette er en økning på 33,4 % fra året før, og hele 574,5 % sammenlignet med 2014.  

Framskrivninger av kjøretøysbestanden er gjennomført av TØI på oppdrag fra Sekretariatet for Nasjonal 

transportplan 2022-2033 (Fridstrøm, 2019). Vi har valgt å legge til grunn framskrivningene av kjøretøy-

parken basert på forutsetningene om nullutslippsmålene for nye kjøretøy fra NTP 2028-2029, «NTP-

banen». For personbiler og varebiler er sammensetningen av kjøretøyparken i henhold til NTP-banen i 

2030 vist i Tabell 4.11 nedenfor. 

 
6 https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar 
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Tabell 4.11 Sammensetning var kjøretøyparken for person- og varebiler i 2030. NTP-banen 

 Bensin Diesel Ikke-ladbar hybrid Ladbar hybrid Batteri Hydrogen Annet 

Personbiler 12,2 % 18,8 % 2,9 % 4,7 % 61,2 % 0,2 % 0,0 % 

Varebiler 1,4 % 61,0 % 0,0 % 0,0 % 37,5 % 0,0 % 0,0 % 

Kilde: Vista Analyse AS basert på tallgrunnlag fra Fridstrøm (2019) 

Fra samme rapport kan vi beregne gjennomsnittlig CO2-utslipp per kjøretøykilometer basert på kjøre-

tøyparken i 2030. For personbiler er denne 0,064 kg per kilometer og for varebiler er utslippene 0,104 

kg per kilometer. Den beregnede biltrafikken til og fra Nygård Næringspark vil bestå av både privatkun-

der og næringslivskunder på grunn av type handel i alternativene. Forholdstallet mellom personbiler og 

varebiler er ikke kjent, men vi antar at majoriteten av trafikken er personbiler. Dette vil variere mellom 

alternativene basert på tilbudet av varer. Andelen av varebiler antas størst i alternativ A og minst i al-

ternativ C, der bredden i vareutvalget er størst. Årsaken til at vi antar at andelen varebil øker i alternativ 

A sammenlignet med dagens situasjon er at arealet innen byggevare og trelast øker, så vi kan forvente 

en økning i besøk fra håndverkere. Vi har lagt til grunn andelene vist i Tabell 4.12 i analysen og vektet 

utslippet mellom person- og varebiler deretter. Siden vi skal se på endringer i utslippene så viser vi også 

dagens situasjon.  

Tabell 4.12 Andel person- og varebiler og CO2-utslipp i alternativene 
 

Andel personbiler Andel varebiler CO2-utslipp (kg/km) 

Dagens situasjon 75 % 25 % 0,074 

A 73 % 27 % 0,075 

B 75 % 25 % 0,074 

C 80 % 20 % 0,072 

Kilde: Vista Analyse AS basert på tallgrunnlag fra Fridstrøm (2019) 

Vi beregner også konsekvensen på lokale utslipp, som NOX, SO2 og svevestøv fra veitrafikk. For å beregne 

lokale utslipp har vi tatt utgangspunkt i verdier fra TØI-rapport 1704/2019 (Rødseth, et al., 2019) og 

vektet disse med sammensetningen av kjøretøyparken for person- og varebiler i 2030, jf. Tabell 4.13. 

Verdiene er for kjøring i tettbygde strøk.  

Tabell 4.13 Lokale utslipp fra veitrafikk. Gram per kjøretøykilometer. 

Gram per kjøretøykm NOX PM fra eksos SO2 PM10 fra dekk, bremser og veistøv 

Dagens situasjon  0,2047   0,0020   0,0003   0,0300  

A  0,2098   0,0020   0,0003   0,0300  

B  0,2047   0,0020   0,0003   0,0300  

C  0,1920   0,0021   0,0003   0,0300  

Kilde: Vista Analyse AS basert på tallgrunnlag fra Rødseth, et. al (2019)   

Basert på endringene i trafikkarbeidet for bil så blir endringene i klimautslipp og lokale utslipp som vist 

i Tabell 4.14. Alle alternativene er beregnet til å føre til en reduksjon i klimagassutslippene (CO2) og 

lokale utslipp. Usikkerheten knyttet til resultatene for alternativ A, som er beskrevet i forrige kapittel, 

påvirker også klimagassutslipp og lokale utslipp. Siden er det sannsynlig at dette alternativet vil føre til 

en økning i trafikkarbeidet, vil dette føre til økte utslipp, og ikke reduserte slik vi har beregnet. 
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Tabell 4.14 Endring i utslipp fra veitrafikk i 2030. Tonn per år. 

Tonn per år CO2-utslipp Lokale utslipp 

A -238 -0,8 

B -895 -2,9 

C -1 586 -5,0 

Note:  Lokale utslipp er summen av NOX, PM fra eksos, SO2 og PM10 fra dekk, bremser og veistøv. 

Kilde: Vista Analyse AS  
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