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1.

BAKGRUNN

I forbindelse med reguleringsplanforslag for Solbakken 1, 3, 5, 7a og 7b, samt Idrettsveien 1 er det
krav om utredning av trafikk.
I dette notatet beskrives dagens og framtidig trafikale situasjon. Det er estimert turproduksjon for
planlagt utbygging og de trafikale konsekvensene er vurdert inkludert trafikksikkerhet og skolevei.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utviklingen av ny boligbebyggelse på Solbakken 1, 3, 5, 7a
og 7b, samt et kombinert bolig- og forretningsbygg (dagligvare) i Idrettsveien 1.

2.

DAGENS VIRKSOMHET OG TRAFIKALE SITUASJON

2.1. Planområdet og tilliggende infrastruktur og målpunkt
Planområdet ligger i Ås kommune i kort avstand fra Ås sentrum.
Planområdet er sentralt plassert med kort gangavstand til viktige funksjoner som
dagligvareforretning, Ås sentrum med handel, service- og aktivitetstilbud, turområder og
kollektivtilbud, se Figur 1.

Figur 1: Gangavstand fra planområdet til viktige funksjoner
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Arealet som skal detaljreguleres er på ca. 10,6 daa, og består i dag av dagligvareforretning (Coop
ekstra), boligbebyggelse og veier. Boligene har i dag kjøreadkomst fra Solbakken, mens forretningen
har kjøreadkomst fra Idrettsveien.

Figur 2: Kart som viser planområdets plassering og avgrensing (fra varsel om planoppstart).

Idrettsveien er koblet til fv. 152 Sentralveien, som er forkjørsregulert, i et X-kryss med Solfallveien
sydover. Fv. 152 hadde i 2019 en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 10410 kjøretøy/døgn, hvorav 8 % er lange
kjøretøy (kilde: NVDB). Trafikkmengdene i Idrettsveien og Solbakken er ikke kjent, men er langt
mindre.
Fartsgrensen på fv. 152 Sentralveien forbi planområdet er 40 km/t, mens det på øvrige veier i
boligområdet er 30 km/t.
Ved dagligvareforretningen er det 22 oppmerkede bilparkeringsplasser samt 1 plass tilrettelagt for
forflytningshemmede. I tillegg er det noe parkering på ikke oppmerkede plasser.
Varelevering foregår til rampe på nordsiden av bygningen. Store kjøretøy kan ikke betjene denne
uten å benytte areal i Idrettsveien og/eller Solbakken for å få snudd og manøvrert inn til rampen.
Overgangen mellom forretningens areal og veiene Idrettsveien og Solbakken er utflytende i
kryssområdet. Det er ikke avmerkede eller regulerte traseer for gange og sykkel på denne siden av
Idrettsveien.
Solbakken er en boligvei med mulighet for gjennomkjøring via Solveien til Holstadveien eller via
Fjellveien til Tårnveien, men har trolig liten trafikk utenom til boligene. Disse boligveiene har ikke
fortau.
Idrettsveien gir kjøreadkomst til Ås stadion og Ås ungdomsskole samt midlertidig modulskole ved Ås
stadion. Det er gjennomkjøringsmuligheter til Langbakken via Tårnveien i nord. Veien har fortau
langs vestsiden.
Langs fv. 152 Sentralveien er det gang- og sykkelvei fra øst på nordsiden av veien inn mot planlagt ny
bebyggelse fram til Idrettsveien. Vest for Idrettsveien er det gang- og sykkelvei på sydsiden av
fylkesveien, mens det er fortau langs nordsiden av veien. Det er opphøyde gangfelt over fylkesveien.
Kollektivtilbudet i området er godt. I ca. 5-6 minutters gangavstand fra planområdet ligger det
bussholdeplasser både ved Sentralholtet og Ås videregående, der det i dag går buss i begge retninger
hvert 10. minutt på dagtid. Bussene går blant annet til NMBU (ca. 5 minutter unna), Drøbak (ca. 15
minutter unna) og Ski (ca. 10 minutter unna), som er viktige målpunkt i nærområdet.
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Det er ca. 8 minutters gangavstand til Ås stasjon der det går tog mot Oslo og Moss hver halvtime
morgen og ettermiddag, og hver time resten av dagen. Når Follobanen står ferdig i 2022 forutsettes
togtilbudet betydelig forbedret.

2.2. Turproduksjon
Dagens bebyggelse i planområdet består av 6 eneboliger og et næringsbygg med
dagligvareforretning, med 4 boenheter over forretningen.
For å beregne bilturproduksjon fra de eksisterende boligene er det valgt å benytte bilturproduksjon
basert på tetthet/arealbruk og avstand til Oslo fra Prosam-rapport 137, Turproduksjon for boliger i
Oslo og Akershus. Ut fra boligtypene er det antatt i gjennomsnitt 2 personer per boenhet. Ut fra
planområdets plassering, over 20 km fra Oslo, og middels tetthet, er det anslått 3,5 bilturer pr.
boenhet pr. dag. Med 10 boenheter gir det 35 bilturer på hverdager.

Figur 3: Utsnitt av bilturproduksjonstabell fra Prosam-rapport 137.

For biltrafikk til og fra dagligvarehandelen kan det benyttes turproduksjonsfaktorer fra Prosamrapport 122, Turproduksjonstall for dagligvarebutikker. Her antas 300 turer/100 m2 for
dagligvareforretninger på 800 m2.
Det foreligger ikke reisevanetall fra de nyeste nasjonale reisevaneundersøkelsene som er nedbrutt på
Ås kommune eller Follo. Fra den nasjonale RVU fra 2013/2014 finnes imidlertid data for reiser i Follo
fordelt på reisehensikter som kan benyttes (Prosam-rapport 218). Disse er vist i Tabell 1. Ås
kommune fikk gjennomført en reise- og handelsvaneanalyse i 2016 (Ipsos, 2016) hvor
reisemiddelvalg for innkjøpsreiser i Ås sentrum ble undersøkt. Reisevanene fra denne er gjengitt i
Tabell 2. Planområdet som behandles i dette notatet ligger et stykke utenfor området hvor
intervjuene i den undersøkelsen ble foretatt, slik at reisemiddelfordelingen derfra ikke er
representativ for handel i Idrettsveien. Planområdet ligger imidlertid godt til rette for gange, sykling
og kollektivtrafikk, slik at det kan antas en lavere bilførerandel enn i tabell 1. Det er videre her
benyttet 45 % bilandel på reisende til dagligvareforretningen.
Tabell 1: Reisemiddelfordeling (%) for innkjøpsreiser som ender i Follo (tall hentet fra Prosamrapport 218)
Område
Follo

Gående

Syklende

Kollektiv

Bilfører

Bilpassasjer

20 %

3%

4%

62 %

11 %

Tabell 2: Reisemiddelfordeling (%) for besøkende i Ås sentrum (Ipsos, 2016)
Område
Follo

Gående

Syklende

Kollektiv

Bilfører

Bilpassasjer

24 %

20 %

12 %

35 %

10 %

Det antas her at størstedelen av trafikken til/fra boligene og dagligvareforretningen kjører via krysset
mellom Idrettsveien og fv. 152. Noe av trafikken til dagligvareforretningen vil imidlertid være fra
boligområdet nord for forretningen som bl.a. kan komme ned til Idrettsveien via Tårnveien. For det
side 4 av

15

nærmeste området er ikke bruk av bil like aktuelt, men handleturen vil ofte kunne være som del av
en reisekjede hvor en stopper innom dagligvareforretningen på vei hjem. Her er det også aktuelt at
det handles i forbindelse med andre reisehensikter ved idrettsanlegget og skolen.
Ved bruk av en personturproduksjonsfaktor på 300 turer pr/100 m2 og en bilførerandel på 45 % på
innkjøpsreiser for en dagligvareforretning på 800 m2 gir denne forretningen ca. 1100 bilturer på
hverdager.

2.3. Trygg skolevei og barns ferdsel
Planområdet ligger i Rustad skolekrets og skolen ligger ca. 8 minutter unna i gangavstand. Til Ås
ungdomsskole er det ca. 5 minutter å gå.
Skoleveien fra planområdet til Rustad skole vil være å følge gang- og sykkelveien langs fv. 152
østover. I krysset mellom fv. 152 og Kroerveien er det rundkjøring hvor elevene må krysse veien i
plan i gangfelt.
For å komme fra planområdet til Ås ungdomsskole krysses Idrettsveien og en følger fortau på
vestsiden fram til skolen.

Figur 4: Planområdets beliggenhet i forhold til skolene.
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Skolekretsen er avgrenset av jernbanelinjen i vest og strekker seg til grensen mot Nordre Follo i nord
og øst og mot Vestby og Kroer i syd. For elevene som bor i gang- og sykkelavstand til skolene er fv.
152 Sentralveien/Holstadveien og Kroerveien barrierer.
Ved varsel om planoppstart har naboer uttrykt bekymring for barns ferdsel i området, spesielt fra
Rustadfeltet, Solveien og Solbakken til og fra idrettsbanen. Det nevnes spesielt krysset Solbakken –
Idrettsveien hvor det påpekes at det er utfordringer for myke trafikanter i dag.
Det ble bygget midlertidige skolelokaler ved Ås stadion som har vært brukt av Rustad skole i perioden
2017-2019 under riving og bygging av ny skole. I forbindelse med utbygging av modulskolen ble det
foretatt utbedringer i Idrettsveien for å øke trafikksikkerheten for skolebarn. Dette innebar blant
annet etablering av et nytt opphøyd gangfelt over Idrettsveien ca. 35 m syd for krysset med
Solbakken. I perioden 2019-2021 brukes modulskolen for elever ved Åsgård mens denne bygges ny.

2.4. Tidligere vurderinger av trafikal situasjon
I forbindelse med planleggingen av modulskolen ved Ås stadion ble det gjort trafikkanalyser og
vurderinger av behov for tiltak mht. kapasitet og trafikksikkerhet i området.
I trafikkanalysen (Norconsult, 2016) ble det gjort trafikktellinger i august 2015 og det ble gjennomført
kapasitetsberegninger av krysset Idrettsveien x fv. 152. Med trafikken i 2015 ble belastningsgraden
ansett som tilfredsstillende i både morgen- og ettermiddagsrush (kjørebevegelsene med høyest
belastning var på 0,68 om morgenen og 0,76 om ettermiddagen).
Med trafikken fra den midlertidige modulskolen ble det imidlertid beregnet at belastningsgraden på
ettermiddagen fra Idrettsveien ville bli over 1 og at det ville danne seg kø når man venter på luke for
å komme ut på fv. 152.
Det ble videre bl.a. vurdert mulighetene for å bedre forholdene i krysset fv. 152 x Idrettsveien ved
enten å bygge rundkjøring eller signalanlegg, hvor det ble anbefalt å bygge rundkjøring dersom
krysset skulle bygges om. Krysset har ikke blitt bygget om.
Senere er det laget en vei- og gateplan for Ås (Norconsult, 2017) hvor fv. 152 ble foreslått å gis en
mer gatemessig utforming frem t.o.m. Idrettsveien i øst. Videre har det blitt laget en
områderegulering for Ås sentralområde som strekker seg t.o.m. Idrettsveien hvor det framgår at
krysset fv. 152 x Idrettsveien fortsatt vil være et X-kryss.

3.

PLANLAGTE ENDRINGER

3.1. Planforslaget
Planlagt bebyggelse i planområdet er et kombinert bolig- og forretningsbygg (dagligvare) på
eiendommen Idrettsveien 1 samt et boligprosjekt med leilighetsbygg i Solbakken 3 og 5.
Reguleringsplanen legger også til rette for at det kan bygges leiligheter i Solbakken 1, 7a og 7b i et
senere byggetrinn.
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Figur 5: Utkast til plankart (datert 19.03.2021)

Planområdet omfatter også fortau langs Idrettsveien og del av Solbakken.
For bebyggelsen i Idrettsveien 1 er det planlagt at dagligvareforretning skal ligge i kjelleretasjen med
tilhørende varelevering i nordenden av bygningen.
Kombinert parkering for kunder boliger i Solbakken er tenkt på bakkeplan med innkjøring fra
Idrettsveien. Parkering for boligene i Idrettsveien 1 er tenkt i 2. etg, med innkjøring fra Solbakken.
Det er planlagt en forbindelse for gående og syklende mellom fv. 152 og Solbakken, på østsiden av
bygget i Idrettsveien 1.
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Figur 6: Utsnitt av utkast til illustrasjonsplan (datert 19.03.2021) som viser planlagt bygg i Idrettsveien 1 med
kjøreadkomster og gangforbindelser.

Varelevering er planlagt på nordsiden av bygningen i Idrettsveien 1. Vareleveringen innebærer at
kjøretøy må benytte Idrettsveien ved krysset med Solbakken for å manøvrere inn til vareleveringen,
tilsvarende som i dag.
Det er vurdert en rekke alternative løsninger og kjøremønster for å løse varelevering for å søke å
unngå at vareleveringen innebærer manøvrering og rygging på offentlig vei. Dersom varelevering
skulle løses i/under bygningen ville det kreve større etasjehøyde og manøvrering ville komme i
konflikt med kundeparkering og ganglinjer. Tomtens topografi begrenser i hvilken del av tomten
avkjørsel for varelevering kan ligge. Løsninger uten rygging ville medføre økt trafikk/gjennomkjøring i
enten Solbakken eller opp mot skole/idrettsanlegg.
For å ivareta sikkerheten for myke trafikanter langs Idrettsveien forbi planområdet, er det planlagt en
løsning med gjennomgående fortau forbi innkjøring til parkering og vareleveringssonen, samt
oppstramming av krysset mellom Idrettsveien og Solbakken, se Figur 7. Denne løsningen tilsvarer
gjeldende regulering (områdereguleringsplanen). Det legges opp til tre nye fotgjengerfelt i dette
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området. Gående og syklende til/fra Sentralholtet kan også benytte forbindelsen på østsiden av
Idrettsveien 1.

Figur 7 Foreslått løsning for myke trafikanter langs Idrettsveien forbi planområdet, med gjennomgående fortau
forbi strekningen med innkjøring til parkering og vareleveringssone

3.2. Andre planlagte endringer i nærområdet
I områderegulering for Ås sentralområde er det planlagt oppgradering av gang- og
sykkelinfrastrukturen langs fv. 152 og Idrettsveien, men dette er ikke finansiert pr. i dag.
Planforslaget for Del av Solbakken viderefører løsningen fra områdereguleringsplanen.
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Figur 8: Utsnitt av områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. Utsnittet viser krysset mellom fv. 152 og
Idrettsveien samt Idrettsveien langs planområdet.

Langs fv. 152 legger områdeplanen til rette for et bredt fortau på nordsiden av veien og sykkelvei
med fortau på sydsiden.

Figur 9: Planlagt tverrsnitt for fv. 152 i områdereguleringen for Ås sentralområde.

Krysset mellom fv. 152, Idrettsveien og Solfallsveien opprettholdes i prinsippet som i dag.
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Områdereguleringen legger også til rette for at dagens fortau langs vestsiden av Idrettsveien
oppgraderes til sykkelvei med fortau, samt at det etableres fortau på østsiden av veien fra fv. 152 til
Tårnveien.

Figur 10: Planlagt tverrsnitt i Idrettsveien i områdereguleringen for Ås sentralområde.

side 11 av

15

4.

TRAFIKALE KONSEKVENSER

4.1. Turproduksjon fra planområdet
Turproduksjon fra boligene og dagligvareforretningen vil være avhengig av hvilken
reisemiddelfordeling som legges til grunn. Denne vil bl.a. avhenge av hvor mye parkering det
tilrettelegges for samt tilrettelegging for grønn mobilitet.
Planlagt arealbruk som er lagt til grunn i trafikkberegningene er vist i tabell nedenfor.
Tabell 3: Planlagt arealbruk
Delområde

Innhold

Solbakken 3-5

49 leiligheter

Solbakken 1 og 7

31 leiligheter

Idrettsveien 1

Dagligvare 1250 m2 forretningsareal
53 leiligheter

For ny bebyggelse i Solbakken 1, 3-5 og 7 a/b planlegges kun 2 gjesteplasser og 4 plasser tilrettelagt
for forflytningshemmede i umiddelbar nærhet til boligene. Boligene i Solbakken vil imidlertid få
parkeringsplasser i tilknytning til Idrettsveien 1, hvor det planlegges sambruk av parkeringsplasser for
disse boligene og for dagligvareforretning. Følgende parkeringsnorm for kjøretøy er lagt inn i forslag
til reguleringsbestemmelser:
Bebyggelsestype

Bolig, blokkbebyggelse

Boenhet

Bil

Gjesteplasser

(maksimum)

(maksimum)

1-roms

0,2

0,1

2-roms

0,6

0,1

3-roms +

0,8

0,1

Forretning, kontor, tjenesteyting

0,8 per 100 m² BRA

I tillegg til biltrafikk fra egne parkeringsplasser ved boligene vil det i tilknytning til boligene også
genereres noe biltrafikk fra gjester, drosjeturer, skyss, leveranser, renovasjon, håndverkere mv.
Ved beregning av bilturer fra de nye boligene med tall for små leiligheter med 1-2 i husholdet og
middels tett/urbant område iht. Figur 3, kan det anslås 2 bilturer pr. boenhet pr. dag. Med 133
boenheter gir dette 266 bilturer på hverdager. Lavt antall bilturer er antatt ut fra begrenset tilgang
på parkeringsplasser for boligene (< 1 parkeringsplass pr. bolig) og kort avstand til mange målpunkt
og relativt godt kollektivtilbud.
For dagligvareforretningen benyttes samme antakelser om reisemiddelvalg som i kap. 2.2. Siden
forretningen er større enn dagens forretning, 1250 m2, benyttes en noe lavere turproduksjonsfaktor
iht. erfaringstall. Ved bruk av en personturproduksjonsfaktor på 250 turer pr/100 m2 og en
bilførerandel på 45 % på innkjøpsreiser for en dagligvareforretning på 1250 m2 gir denne
forretningen ca. 1400 bilturer på hverdager.
Med forutsetningene som er lagt til grunn viser beregningene at biltrafikk knyttet til planområdet
øker med ca. 550 bilturer/hverdag. Siden en stor andel av biltrafikken til dagligvareforretningen vil
være fra beboere som likevel kjører inn i Idrettsveien og besøkende til andre målpunkt i samme
område vil ikke den planlagte utbyggingen gi tilsvarende trafikkøkning på fv. 152.
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4.2. Kapasitet i kryss og veinett
Planforslaget innebærer relativt små endringer i belastning av krysset mellom Idrettsveien og fv. 152
med en økning på < 40 biler ut på fv. 152 i makstimen på morgenen. I makstimen på ettermiddagen
øker trafikken med ca. 30 biler inn til Idrettsveien.
Det er tidligere vurdert at belastningen i dette krysset er tilfredsstillende (se kapittel 2.4) og det er
nylig vedtatt regulering av krysset med samme utforming som i dag.
Endringene i trafikkbelastning i kryss og veinett som følge av planforslaget vurderes ikke å medføre
behov for tiltak.

4.3. Trafikksikkerhet
Planforslaget innebærer ikke vesentlige endringer i trafikksikkerhet i området. Løsningen for
varelevering som innebærer manøvrering og rygging av kjøretøy i Idrettsveien ved krysset med
Solbakken opprettholdes omtrent som dagens løsning og medfører ulykkesrisiko, særlig for myke
trafikanter. Personer som beveger seg tett inn til bilen er vanskelige å se for en sjåfør. Kjøring og
manøvrering ifm. varelevering bør derfor i utgangspunktet ikke foregå på samme arealer hvor andre
trafikanter ferdes.
Planforslaget legger opp til at gående og syklende fra boligene i planområdet kan benytte snarveier
gjennom planområdet for å komme ut på gang- og sykkelveien langs fv. 152, slik at de ikke trenger å
krysse adkomst for parkering og vareleveringssonen til forretningen. Forbindelsen på østsiden av
Idrettsveien 1 vil kunne benyttes som en trafikksikker rute for myke trafikanter som skal mellom
Solbakken og gang- og sykkelveien langs fv. 152.
Løsningen som foreslås i planforslaget, som vist i Figur 7, legger opp til en prioritet av myke
trafikanter ved at fortauet er gjennomgående, mens kjøretøy krysser der det er nedsenket kantstein.
Oppstramming av krysset mellom Idrettsveien og Solbakken, samt tre gangfelt, tydeliggjør
alternative gangbaner. Til sammen bidrar dette til å bedre trafikksikkerheten, men det vil fortsatt
medføre kryssing mellom kjøretøy og myke trafikanter. Forslagsstiller har derfor utarbeidet en
alternativ løsning, der myke trafikanter ledes over på vestsiden av Idrettsveien via fotgjengerfelt nord
og sør for strekningen med innkjøring til parkering og vareleveringssonen, se Figur 11.
Figur 11 Alternativ løsning for myke
trafikanter langs Idrettsveien forbi
planområdet, der myke trafikanter ledes
utenom strekningen med innkjøring til
parkering og vareleveringssone
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5.

OPPSUMMERING

Planområdet inneholder i dag en dagligvareforretning og noen boliger og planlegges bebygget med
en større dagligvareforretning og leiligheter. Området ligger godt til rette for valg av andre
transportmidler enn bil med korte avstander til mange målpunk inkl. Ås sentrum og kollektivtilbud og
det er planer for forbedringer av infrastrukturen for gående og syklende mot sentrum.
Området planlegges med relativt lav parkeringsdekning med fleksibel bruk av en del av plassene.
Dette innebærer at biltrafikken til/fra planområdet totalt sett ikke forventes å øke mye
sammenliknet med dagens situasjon. Sammenliknet med dagens bruk av planområdet er det
beregnet en trafikkvekst på hverdager på ca. 550 bilturer/dag. Av dette vil en del trafikk til
forretningen være del av annen reisekjede til/fra hjem eller andre målpunkt via Idrettsveien, slik at
trafikkøkningen i kryss med fv. 152 og på øvrig veinett blir lavere.
Endringene i planområdet forventes ikke å ha noen vesentlige konsekvenser for trafikkavvikling.
Fortsatt varelevering langs nordsiden av bygningen i Idrettsveien 1 innebærer manøvrering i
Idrettsveien med rygging inn mot vareleveringen. Dette gir et trafikkfarlig område ved krysset med
Solbakken når vareleveringen kommer, særlig for myke trafikanter. Det må tilrettelegges for i størst
mulig grad å unngå at noen ferdes i området som kan komme i konflikt med kjørende til
vareleveringen. Det planlegges gangfelt i Idrettsveien syd for adkomsten til vareleveringen, slik at
gående fra øst som skal nordover i Idrettsveien bør krysse her. Til/fra Solbakken kan dette området
unngås ved å benytte planlagt gangforbindelse på baksiden (østsiden) av Idrettsveien 1. Skal en
imidlertid mellom Solbakken og Idrettsveien nord bør det tilrettelegges for at gående ledes på
nordsiden av Solbakken.
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