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1 Innledning 

Det er planlagt at Moerjordet i Ås skal utvikles til et område med bolig og 

næring. Moerjordet er ett av få uutviklede områder i nær tilknytning til Ås 

sentrum og består i dag av dyrket mark. I forbindelse med detaljregulering av 

planområdet skal trafikk og mobilitet utredes, og COWI er engasjert av Aase 

Utvikling AS til å gjøre dette. Reguleringsplanen er utarbeidet av A-lab. 

 

Figur 1: Flyfoto av Ås. Prosjektområdet er i markert med hvit-stiplet linje (kilde: A-lab). 

Det er lagt til grunn en ambisjon om at planområdet skal være mest mulig 

bilfritt, dvs. at kun utrykningskjøretøy får kjøre inn mellom bygningene. Gange 

og sykkel skal være det naturlige valg av reisemiddel for korte og mellomlange 

reiser for beboere og ansatte på planområdet, mens kollektivtransport skal være 

et konkurransedyktig alternativ for lengre reiser. Det er tenkt at besøkende til 

funksjonene ikke reiser til planområdet i privatbil, men heller benytter gange 

eller sykkel som fremkomstmiddel. Trafikk- og mobilitetsplanen har derfor fokus 

på hvordan personbilbruk kan reduseres. 

Dette dokumentet omfatter dagens og fremtidig situasjon hva gjelder 

infrastruktur (herunder veisystem, gang- og sykkelveinett, kollektivtrafikk, 

parkering, adkomst, varelevering, etc.), trafikktall og trafikksikkerhet, samt 

forslag til generelle mobilitetstiltak som tilrettelegger for grønn mobilitet på 

planområdet. 
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2 Dagens situasjon 

I dette kapittelet er trafikken og mobiliteten i og rundt planområdet for dagens 

situasjon kartlagt. Hensikten med kartleggingen er å skaffe en oversikt over 

eksisterende situasjon slik at det kan gjøres en vurdering av om 

mobilitetstilbudet er tilfredsstillende. 

Planområdet er lokalisert mellom Brekkeveien i vest, Askeveien i sør og 

jernbanen i øst. ÅDT for Brekkeveien og Askeveien er vurdert til henholdsvis 

2500 og 1000. Gang- og sykkelveinettet er i stor grad sammenhengende og 

tilrettelegger for trygg adkomst til viktige målpunkter for myke trafikanter. 

Sentrum preges av mye fortau og det er kun i undergangen nord for 

togstasjonen at gående og syklende har egne arealer. Det har forekommet flere 

ulykker i forbindelse med kryssing av gangfelt nord for Ås videregående skole. 

Når det gjelder kollektivtilbudet er planområdet sentralt plassert nært 

togstasjonen der det går tog mot Moss og Stabekk ca. 1 gang i timen. Ellers er 

det tre bussholdeplasser i relativt kort avstand, med avganger mot Kroer skole, 

Dyster/Eldor, Drøbak og Langhus. 

2.1 Veisystem 

Det aktuelle planområdet ligger like sør for Ås sentrum og er i dag det første 

ubebygde området man kommer til når man følger Brekkeveien sørover fra Ås 

sentrum. Området som skal bygges ut ligger mellom Brekkeveien i vest, 

Askeveien i sør og jernbanen i øst. Brekkeveien leder til flere boligområder samt 

sykehjem, barnehage og et mindre næringsområde i søndre del av Ås. Selve 

Brekkeveien er en blindvei lengst i sør, og kobler seg på Drøbakveien (fv. 152) i 

nord. Det er også flere gjennomkjøringsmuligheter ut til øvrig veinett gjennom 

boligområdene vest for Brekkeveien. Askeveien leder kun til et mindre 

boligområde og er en blindvei. Se trafikktall under 2.4. Det er gang- og 

sykkelvei langs både Brekkeveien og Askeveien, og også på vestsiden av 

jernbanen. 

Både Brekkeveien og Askeveien er kommunale veier med fartsgrense på 30 

km/t. De er tofeltsveier med veibredder på ca. 5,5 m. Iht. Statens vegvesens 

håndbok N100 vil dette klassifiseres som overordnede boliggater. Krysset 

mellom Brekkeveien og Askeveien er utformet som en liten rundkjøring med én 

fil i alle kjørebaner. 
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Figur 2: Eksisterende veisystem. Skoleveien er gågate mellom Raveien og Brekkeveien, 

men det finnes flere gjennomkjøringsmuligheter nærmere planområdet 

(kartgrunnlag 1881). 

2.2 Myke trafikanter 

Figur 3 viser en oversikt over eksisterende gang- og sykkelveinett i nærheten av 

planområdet. Det er etablert gang- og sykkelvei langs planområdets østside. 

Denne strekningen er fri for motorisert trafikk og leder til perrongen på Ås 

stasjon, men er ikke opplyst. Vest for Brekkeveien, ved planområdet, er det 

også anlagt gang- og sykkelvei, men denne endres til fortau videre inn mot 

sentrum. Sentrum preges hovedsakelig av fortau. Sykkelveinettet er i stor grad 

sammenhengende, men består av ulike typer løsninger (hovedsakelig fortau og 

gang- og sykkelvei). Systemskifte mellom disse løsningene anses som lite 

problematisk da syklister likevel må vise hensyn overfor fotgjengere uansett om 

de oppholder seg på fortau eller på gang- og sykkelvei. 

Kryssing av jernbanen for myke trafikanter skjer enten via en overgang på 

perrongen på Ås stasjon (kun for fotgjengere da den består av trapper) eller via 

en undergang lokalisert ca. 450 meter nord for planområdet. Arealet i 

undergangen er delt mellom gående og syklende med veimarkering. Det er 

etablert gangfelt som knytter gang- og sykkelveinettet til både togstasjonen og 

samtlige bussholdeplasser. Det eksisterer ikke gangfelt fra planområdet og over 

Brekkeveien i dag. 
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Ved etablering av gangfelt over Brekkeveien fra planområdet, vil det 

tilrettelegges for tryggere adkomst til samtlige kollektivstopp, og til Ås 

videregående skole for gående og syklende. Strekningen til skolen har anlagt 

fortau/gang- og sykkelvei langs Brekkeveien, Skoleveien og Raveien, og videre 

under jernbanen. Gående fra planområdet kan også benytte seg av gang- og 

sykkelveien som ligger langs med jernbanen og gå videre via overgangen til Ås 

videregående skole eller bussholdeplassene nord for skolen. 

Planområdet ligger for øvrig i relativt kort avstand fra flere friluftsområder som 

Burumskogen (ca. 700 meter i gangavstand), Vardåsen (ca. 1,7 kilometer i 

gangavstand) og Eldorskogen (ca. 1,3 kilometer i gangavstand). 

 

Figur 3: Eksisterende infrastruktur for myke trafikanter (kartgrunnlag 1881). 
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2.3 Kollektivtrafikk 

Figur 4 viser lokasjonen til 

togstasjonen i Ås (grønn 

prikk) og de to nærmeste 

bussholdeplassene (blå 

prikker). 

Ca. 300 meter nord for 

planområdet ligger Ås stasjon. 

Herfra er det avganger i 

retning Moss og Stabekk én 

gang i timen med ekstra 

avganger i rushtiden. Det tar 

ca. 30 minutter å reise med 

tog til Oslo og ca. 20 minutter 

til Moss. 

Like ved togstasjonen ligger 

det en 

bussholdeplass/terminal. 

Herfra er det avganger til 

Kroer skole (linje 535) og 

Dyster/Eldor (linje 536) hver 

halvtime på hverdager med et opphold midt på dagen. Siste avgang er 17.55 for 

begge linjene. Linje 535 og 536 har ingen avganger i helgene. Nord for Ås 

videregående skole ligger det også to bussholdeplasser, ca. 650 meter i 

gangavstand fra planområdet. Her stopper bussen som kjører mellom Drøbak og 

Langhus (linje 510) hvert 10. minutt mellom 06.00 og 19.00 og deretter hver 

halvtime på hverdager. På lørdag er det også avganger mot Drøbak og Langhus 

hvert 10.-30. minutt, mens søndag kun har avganger hvert 30. minutt. Linje 

510 går forbi NMBU. Ingen av linjene kjører forbi planområdet i Brekkeveien. 

Urbanet Analyse har utviklet en indeks for definisjonen av tilgang til 

kollektivtransport, se tabell 1. Den nærmeste bussholdeplassen ligger drøyt 300 

meter unna planområdet og har avganger hver halvtime på dagtid (med 

opphold). Denne tilgangen anses som god på for- og ettermiddagen jf. tabell 2, 

men svært dårlig ellers. Bussholdeplassene nord for Ås videregående skole 

ligger ca. 650 meter unna planområdet, men har hyppige avganger hvilket gjør 

at også denne tilgangen anses som god. Tilgangen til togtransporten er god i 

rushtiden og middels ellers. 

Tabell 1: Oversikt over definisjonen av tilgang til kollektivtransport (kilde: Urbanet 

Analyse). 

 

Figur 4: Kart over togstasjon og bussholdeplasser 

(kartgrunnlag 1881). 
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Nærhet til togstasjonen gjør at planområdet knyttes til flere byområder, hvilket 

sikrer god kollektivdekning særlig for pendlere. Det lokale busstilbudet er noe 

begrenset med opphold midt på dagen og ingen avganger på kveldstid. Det er 

relativt kort avstand til bussholdeplassen ved togstasjonen, men noe lenger 

avstand til den utenfor Ås videregående skole. Busslinjene knytter Ås sentrum til 

flere boligområder, men ingen linjer kjører til Moer. 

2.4 Trafikkmengder 

Det finnes ikke trafikktellinger for veiene rundt planområdet. COWI beregnet 

trafikktall høsten 2019, og disse legges stadig til grunn for dagens situasjon. 

Figuren under viser beregnet trafikkmengde for 2019. 

 

Figur 5: Grove anslag over årsdøgntrafikk (ÅDT) og tungtrafikkandel på veiene rundt 

planområdet i dagens situasjon. Hvor tungtrafikkandel ikke er angitt, kan 

forutsettes at den tunge trafikken utgjør 5% av ÅDT (COWI, 2019). 

Sweco utførte høsten 2019 kapasitetsberegninger i bl.a. krysset Brekkeveien x 

fv. 152 Drøbakveien. Vha. manuelle trafikktellinger og et nivå 1-tellepunkt på 

fylkesveien øst for jernbanen ble det utført kapasitetsberegninger for makstime 

morgenrush og dimensjonerende time (ettermiddagsrush). Analysen 

konkluderte med at det i dagens situasjon er god trafikkavvikling i 

morgenrushet, mens det i ettermiddagsrushet er dårlig trafikkavvikling for 

Brekkeveien ut i krysset. 
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2.5 Trafikksikkerhet 

Det er registrert 13 trafikkulykker i nærheten av planområdet i løpet av de siste 

ti årene (se Figur 6). De ulike fargene markerer hvilken trafikantgruppe som var 

involvert i hver ulykke. Grønn markerer sykkelulykke, rød markerer MC-ulykke, 

blå markerer bilulykke og gul markerer fotgjenger involvert. De fleste ulykkene 

ble registrert med alvorlighetsgrad lettere skadd, men MC-ulykken ved Ås 

stasjon ble registrert med alvorlig skadd og sykkelulykken i Brekkeveien sør for 

planområdet ble registrert med drept. MC-ulykken hadde ulykkeskoden enslig 

kjøretøy veltet i kjørebanen og involverte også en personbil. Sykkelulykken i 

Brekkeveien skjedde som følge av kryssende kjøreretninger mellom sykkel og 

lastebil. De tre ulykkene som skjedde på samme sted i Sentralveien skjedde da 

myke trafikanter skulle krysse veien i et gangfelt. Disse ulykkene skjedde i 

2017, 2018 og 2019. To av dem inntraff når det var mørkt. Sentralveien har en 

fartsgrense på 40 km/t. Ellers er fartsgrensen 30 km/t i de øvrige veiene som 

ligger i tilknytning til planområdet. 

 

Figur 6: Oversikt over trafikkulykker de siste ti årene (kilde: NVDB) (kartgrunnlag 1881). 

Figur 7 viser gangfeltet i Sentralveien der tre av ulykkene skjedde. Gangfeltet er 

opplyst og opphøyd, samt markert med skilt og veioppmerking. Det er 

forholdsvis god sikt i begge retninger. 
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Figur 7: Gangfeltet i Sentralveien nord for Ås videregående skole (bilde fra Google Maps). 
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3 Fremtidig situasjon 

I dette kapittelet er det undersøkt hvordan den fremtidige trafikale situasjonen 

vil være for Moerjordet. Planområdet skal være bilfritt på bakkeplan med 

innkjøring kun for beredskapsbiler. Sykling skal foregå på fotgjengernes 

premisser. I kapittelet presenteres anbefalt adkomstløsning basert på 

utredninger av generert trafikk, trafikksikkerhet, varelevering, beredskap, 

renovasjon og kapasitetsberegninger. Det er også foretatt grundige vurderinger 

knyttet til reduksjon av parkeringsplasser. 

3.1 Planinitiativ 

Planområdet er på ca. 28,5 daa og 

består av feltene BKB2, B22, G14, G16 

og tilstøtende deler av Brekkeveien 

(herunder rundkjøringen mellom 

Askeveien og Brekkeveien). Plankartet 

for områdereguleringsplanen for Ås 

sentralområde (figur 8) viser at G14 og 

G16 er regulert til grønnstruktur, BKB2 

er regulert til kombinert formål med en 

tomteutnyttelse på 200 % og høyder 

mellom 4 og 6 etasjer, og B22 er 

regulert til boligbebyggelse med en 

utnyttelse på 170 % og høyder mellom 

3 og 5 etasjer. BKB2 og delen av B22 

som skal utvikles i første omgang er på 

henholdsvis 18,6 og 1,67 daa og 

bebyggelsen blir da på ca. 40 daa. Det 

er tenkt 5 083 m² BRA næring, 4 422 

m² BRA hotell/utleiebolig og 30 195 m² 

BRA bolig (totalt 39,7 daa). Antall 

leiligheter er 358 og av disse er 125 

enheter 2-roms, 90 enheter 3-roms og 

143 enheter større leiligheter. Under 

boligbebyggelsen skal det være en p-

kjeller med areal til parkering og bod 

på henholdsvis 6 704 og 1 789 m² BRA. 

Figur 9 viser planlagt bebyggelse. 

Plangrepet baserer seg på en nabolagsstreng gjennom området parallelt med 

Brekkeveien og jernbanen som blir det sosiale rommet i prosjektet med 

lekeplasser og felleslokaler. Det er lagt inn bestemmelser om en 

områdelekeplass på 2 000 m² og et torg på 500 m². Det er foreslått næring i 

form av bakeri, kiosk, kafé og lignende. Det er tenkt at næringen i planområdet 

skal være et supplement til, ikke en konkurrent til, handelen i sentrum. 

Sykkelvei langs jernbanen beholdes og styrkes som rekreativ rute og viktig 

adkomst til stasjonen fra boligområder lenger syd (hentet fra planinitiativ laget 

av A-lab). 

Figur 8: Plankart (kilde: Ås kommune). 
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3.2 Veisystem 

I oktober 2019 ble R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde vedtatt. 

Fra denne fremkommer det planer om å bygge om T-krysset mellom 

Brekkeveien og Fv. 152 Drøbakveien til en firearmet rundkjøring, med to felt inn 

i rundkjøringen fra hhv. vest, nord og øst. Dette vil gi økt kapasitet i krysset, 

spesielt vil sideveiene få bedre avvikling. 

 

Figur 10: Utsnitt fra plankartet som viser regulert rundkjøring mellom Brekkeveien og 

fv. 152 (Hentet fra Planbeskrivelsen for Ås sentralområde (2019)). 

Det er foreslått at Brekkeveien oppgraderes fra vei til bygate og at det 

tilrettelegges bedre for gående og syklende her. Det er tenkt innkjøring til P-

anlegg på begge sider av gaten. Hovedadkomst via Askeveien i sør vurderes 

Figur 9: Planlagt bebyggelse, per 25.08.2020 (kilde: A-lab). 
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også, men det kan være utfordringer med tanke på trinnvis utvikling fra nord. 

En løsning på dette kan være omlegging av Askeveien. Det er også mulig å 

flytte krysset Brekkeveien/Askeveien eller gjøre det om til T-kryss. 

3.3 Mulige adkomstpunkter  

Den planlagte bebyggelsen grenser mot både Brekkeveien og Askeveien og det 

er flere mulige løsninger for adkomst til området. Med adkomst menes avkjørsel 

til beboerparkering, parkering for næringsvirksomhet, varelevering, renovasjon 

og beredskapskjøretøy, men også adkomst til området for myke trafikanter. Det 

tas utgangspunkt i at de ulike trafikantgruppene kan ha ulike 

adkomstpunkter/avkjørsler dersom dette er hensiktsmessig, men parkeringen 

planlegges i kjeller iht. kap 3.5 i reguleringsbestemmelsene: "Det tillates ikke 

utendørs ramper til parkeringsanlegg i kjeller. Ramper til parkeringsanlegg skal 

inngå som del av bygget." P-kjelleren planlegges i U-01 langs Brekkeveien, se 

figur under. 

 

Figur 11: Prinsipp for overvannshåndtering og plassering av p-kjeller (kilde: A-lab). 

Det ansees å være tre hovedløsninger for adkomst til området. Én løsning er 

innkjøring til området fra nordsiden (Brekkeveien nord), en annen er vestfra 

omtrent i midten av planområdet (Brekkeveien midt) og den siste er fra 

Askeveien i sør. Her presenteres de tre adkomstpunktene og vurderes videre fra 

et veg- og trafikkfaglig perspektiv. 



 

 

     

TRAFIKK OG MOBILITET  13  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A207406-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Trafikk og mobilitet/Trafikk og mobilitet.DOCX  

3.3.1 Brekkeveien nord 

 

Figur 12: Adkomstpunkt Brekkeveien nord (kilde: A-lab). 

En adkomst fra nordsiden vil lede trafikken fra et kryss/avkjørsel med 

Brekkeveien og deretter i en ny 90-graderskurve inn i p-kjeller. 

En avkjørsel fra Brekkeveien må sees i sammenheng med Ås kommunes 

reetablering av Brekkeveien. Dersom Brekkeveien skal utvikles til en bygate vil 

utformingen av gata ha innvirkning på utformingen av en avkjørsel til 

Moerjordet, spesielt med tanke på at det er planlagt gang- og sykkelvei på 

østsiden av Brekkeveien. Avkjørselen vil ha en vinkel på omtrent 90 grader mot 

Brekkeveien og det ansees som uproblematisk å sikre tilstrekkelig sikt til gang- 

og sykkelveg iht. krav i Statens vegvesens N100. Avkjørselen fra Brekkeveien 

må utformes slik at den ikke oppfattes som en barriere mellom Ås sentrum og 

Moerjordet. Dette vil stride mot ønsket om at Moerjordet skal være en naturlig 

fortsettelse av sentrumsområdet. 

Høydemessig vil det ikke være problematisk med en avkjørsel fra Brekkeveien 

nord. Innkjøring til p-kjeller kan legges på bakkeplan uten rampe. 

Adkomst fra nordsiden er også avhengig av framtidige planer for området nord 

for Moerjordet (BS9). Et kryss/avkjørsel fra Brekkeveien nord bør også tjene 

dette området for å minimere antall kryss/avkjørsler i Brekkeveien. 

Adkomst for myke trafikanter vil kunne etableres i tillegg til adkomst for 

motoriserte kjøretøy. 
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3.3.2 Brekkeveien midt 

 

Figur 13:  Adkomstpunkt Brekkeveien midt (kilde: A-lab). 

En direkte avkjørsel fra Brekkeveien vil føre trafikantene inn i kjernen av 

planområdet. Avstanden til rundkjøringen mot Askeveien er tilstrekkelig til at 

det kan etableres en avkjørsel her. 

En avkjørsel fra Brekkeveien må sees i sammenheng med Ås kommunes 

reetablering av Brekkeveien. Dersom Brekkeveien skal utvikles til en bygate vil 

utformingen av gata ha innvirkning på utformingen av en avkjørsel til 

Moerjordet, spesielt med tanke på at det er planlagt gang- og sykkelvei på 

østsiden av Brekkeveien. Avkjørselen vil ha en vinkel på omtrent 90 grader mot 

Brekkeveien og det ansees som uproblematisk å sikre tilstrekkelig sikt til gang- 

og sykkelveg iht. krav i Statens vegvesens N100. Høydemessig vil det være mer 

utfordrende med en avkjørsel fra Brekkeveien midt. Høydeforskjellen mellom 

eksisterende Brekkeveien og planlagt høyde på planområdet vil medføre en lang 

rampe til p-kjeller. Den vil ta opp verdifullt kjellerareal inne i bygget, med 

mindre Brekkeveien senkes eller planhøyden på Moerjordet heves. 
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3.3.3 Askeveien 

 

Figur 14:  Adkomstpunkt Askeveien (kilde: A-lab). 

Adkomst fra Askeveien vil gi adkomst til Moerjordet fra sør. Avstanden til 

rundkjøringen mot Brekkeveien er tilstrekkelig til at det kan etableres en 

avkjørsel her. 

Askeveien har mindre trafikk enn Brekkeveien og det er ikke planlagt gang- og 

sykkelvei på siden mot Moerjordet. Her har man derfor mulighet til å etablere 

adkomst til p-kjeller uten at dette vil oppfattes som en barriere for myke 

trafikanter som kommer fra sentrum. Det er liten høydeforskjell mellom 

Askeveien og planområdet, så høydemessig ansees det som uproblematisk med 

en avkjørsel fra denne siden. Innkjøring til p-kjeller kan foregå på bakkeplan 

uten rampe. 

Adkomst for myke trafikanter vil kunne etableres i tillegg til adkomst for 

motoriserte kjøretøy. 

Som nevnt i kap 3.1 vurderer Ås kommune en omlegging av Askeveien for å gi 

bedre utnyttelse av de ubebygde arealene sør for Ås sentrum. En framtidig 

omlegging må tas hensyn til ved prosjektering av Moerjordet og en eventuell 

avkjørsel fra Askeveien. Innkjøring til p-kjeller må legges langt nok nord til at 

avkjørselen kan flyttes nordover. 
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Figur 15: Mulige adkomstpunkter ved omlegging av Askeveien (kilde: A-lab). 

3.4 Varelevering, beredskap og renovasjon 

Behovet for varelevering er avhengig av hvilken næringsvirksomhet som 

etableres i området og hvor på området disse plasseres, men det er rimelig å tro 

at varelevering må foregå på bakkeplan. Det anbefales ikke adkomst for 

varelevering fra Brekkeveien midt ettersom dette medfører ekstra kryssing av 

gang- og sykkelvei. Dette er i tråd med ønsket fra kommunen om minimal 

kryssing av gang- og sykkelveien langs Brekkeveien. Næringsarealene er 

hovedsakelig planlagt i den nordre delen av området og dermed bør 

varelevering foregå fra avkjørsel Brekkeveien nord. Her kan varelevering skje 

via kjeller eller, for store kjøretøy, fra en snuhammer ved siden av innkjøring til 

p-kjeller. 

Beredskapsbiler må ha adkomst til området og brannbil med stige vil være 

dimensjonerende kjøretøy. Det skal være maksimalt 50 meter avstand fra 

brannbil til brannredningsarealer på grunn av slangeutlegg. Dette krever flere 

oppstillingsplasser inne på området og tilhørende adkomst. Utrykningskjøretøy 

bør ha hovedadkomst i en nord-sør-akse gjennom hele området og i tillegg 

adkomstveier i øst-vest-aksen for å sikre 50-meterskravet til alle bygninger. Se 

figur under for prinsipp. 
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Figur 16: Prinsipp kjøretrasé for utrykningskjøretøy. Tegning til venstre per 25.08.2020, til 

høyre er en eldre løsning (kilde: A-lab). 

Det må tilrettelegges adkomst på bakkeplan for renovasjonskjøretøy med 

dimensjoner som liten lastebil (LL). Dette innebærer også snumulighet eller 

gjennomkjøringsmulighet da man helst ønsker å unngå rygging over en lengre 

strekning med tanke på trafikksikkerhet. Iht. Teknisk veileder hos Follo Ren som 

er gjeldende i Ås kommune er maksimumskravet til gangavstand fra boenhet 

eller arbeidsplass til felles avfallssystem på 100 meter (Follo Ren, 2020). Det vil 

derfor være behov for avfallssystem og adkomst for renovasjonskjøretøy både i 

søndre og nordre del av området. For å unngå gjennomkjøring bør det 

tilrettelegges for å snu både fra Brekkeveien nord og Askeveien. I nord kan 

dette samkjøres med stopp-/snulomme for varelevering. 

  

Figur 17: Foreslått renovasjonsløsning per 25.08.2020 (kilde: A-lab). 
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3.5 Anbefalt adkomstløsning 

I tabellen under oppsummeres fordeler og ulemper for de ulike 

adkomstløsningene. 

 Brekkeveien nord Brekkeveien midt Askeveien 

Fordeler › Høydemessig 

gunstig  

› Avkjørsel kan 

benyttes også for 

BS9 

› Nærhet til 

næringslokaler 

mtp. varelevering 

› Kortest 

kjørestrekning fra 

E6/E18/Ås 

sentrum 

› Lite avhengig av 

videre utbygging 

av Moerjordet 

› Gir adkomst 

direkte til 

"kjernen" av 

området 

› Lite avhengig av 

videre utbygging 

av Moerjordet 

› Høydemessig 

gunstig 

› Lite trafikk i 

primærvei 

› GS-vei krysses 

ikke 

› Relativt stor 

fleksibilitet ved 

detaljprosjektering 

 

Ulemper › Relativt liten 

fleksibilitet ved 

detaljprosjektering 

› Kryssing av 

framtidig G/S-vei 

› Kan oppfattes som 

barriere/skille 

mellom sentrum 

og Moerjordet 

› Høydemessig 

ugunstig. Rampe 

vil ta mye areal 

inne i bygget. 

› Kryssing av 

framtidig G/S-vei 

og avhengig av 

planer for 

Brekkeveien 

› Lang avstand til 

næringslokaler 

mtp. varelevering 

› Lengst 

kjørestrekning fra 

E6/E18/Ås 

sentrum 

› Avhengig av 

framtidige planer 

for Askeveien og 

videre utbygging 

av Moerjordet 

Basert på disse vurderingene anbefales det å arbeide videre med en løsning som 

innebærer adkomst for motoriserte kjøretøy fra nord og sør. Som hovedprinsipp 

anbefales varelevering fra Brekkeveien nord og adkomst til parkeringskjeller fra 

Askeveien i sør. Dersom det også blir adkomst til parkeringskjeller fra nord bør 

det ses nærmere på hvilke tiltak som kan gjøres for at majoriteten av trafikken 

benytter seg av adkomsten i sør. Det er ikke ønskelig med mye trafikk inn fra 

Brekkeveien i nord, pga. kryssing av sykkelveg og fortau. Renovasjon og 

beredskapskjøretøy bør ha adkomst både fra nord og sør, men det bør kun være 
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gjennomkjøringsmulighet for beredskapskjøretøy. Renovasjonskjøretøy må ha 

mulighet til å snu. 

Adkomst for myke trafikanter bør etableres på alle adkomstpunktene. 

3.6 Parkering 

Iht. Områdereguleringsplan for Ås sentralområde gjelder følgende bestemmelser 

for parkering: 

 

Det er mulighet for å redusere p-kravet for bil ved detaljregulering dersom det 

legges ved grunngitt dokumentasjon (f.eks. etablering av bildelingsordning). I et 

område med blandede funksjoner er det dessuten mulig å redusere antall 

parkeringsplasser dersom plassene utnyttes dobbelt. Dette kalles sambruk og 

innebærer at parkeringsplasser tilknyttet bedrifter tillates brukt til 

fritidsparkering eller beboerparkering om kvelden og natten. Formålet med 

sambruk er å utnytte parkeringsplassene bedre, unngå overetablering av plasser 

samt tilrettelegge for mer fleksibel bruk av plassene ved å frikoble dem fra bolig, 

bedrifter og handel. Sambruk bidrar til å redusere bilbruk og 

utbyggingskostnader, samtidig som det kan fremme annen arealbruk. 

3.6.1 Parkeringsmuligheter i nærområdet 

Figur 18 viser en oversikt over parkeringsplasser i Ås sentrum. Ved togstasjonen 

er det 252 parkeringsplasser (markert i gult), hvorav 210 er avsatt til pendlere 

og kan derfor kun brukes av andre i helgene og mellom 17.00 og 05.00 på 

hverdager. De 210 plassene er gratis i denne perioden. Det er i tillegg 42 

dagparkeringsplasser som kan benyttes hele dagen uten parkeringsavtale/oblat. 

Disse koster 40 kr per dag. Den oransje parkeringen lengst syd på kartet er 

offentlig og er lokalisert snaut 200 meter fra planområdet. Her er det 55 plasser 

som er gratis i 2 timer og avgiftsbelagt for mer enn 2 timer (kartet er ikke 

oppdatert). Besøkende til Moerjordet kan f.eks. benytte disse 

parkeringsplassene dersom de reiser med privatbil. Det er imidlertid ikke 

undersøkt hva dekningsgraden på disse parkeringene er. 
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Figur 18: Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum (kart fra 2014) (kilde: Ås kommune). 

3.6.2 Maks-krav bilparkering 

Det er planlagt en kombinasjon av bolig og næring på henholdsvis 30 195 m² 

BRA og 5 083 m² BRA. I tillegg skal det være 4 422 m² BRA hotell/utleiebolig. 

Det forutsettes 100 hotellrom/utleieboliger med gjennomsnittlig størrelse på ca. 

44 m² (inkludert fellesarealer). Det vurderes at disse har et p-behov som 

tilsvarer 1-roms boenhet med dekning på 0,2 plasser per enhet. Tenkt 

bygningstypologi er blokkbebyggelse. Antall leiligheter er 358 og av disse er 125 

enheter 2-roms, 90 enheter 3-roms og 143 enheter større leiligheter.  

Iht. kravet om parkering skal det dermed være maksimalt 358 

biloppstillingsplasser for prosjektet, hvorav 261 er for bolig, 36 er for gjester til 

bolig, 20 er for hotell/utleiebolig og 41 er for næring. 

3.6.3 Redusering av antall p-plasser 

Da parkeringskravet er et maksimumskrav er det foretatt en vurdering av 

muligheten for reduksjon av antall parkeringsplasser. 

Det er et ønske om at besøkende til funksjonene ikke reiser til planområdet i 

privatbil, men heller benytter gange eller sykkel som fremkomstmiddel. I tillegg 

er det annen parkering tilgjengelig mindre enn 200 meter unna planområdet. 

Det er derfor vurdert at antall gjesteparkeringsplasser kan reduseres til 0 

plasser. 

Det legges opp til sambruk av parkeringsplasser mellom næring og bolig. 

Næring vil i hovedsak ha behov for parkering på dagtid, mens boligparkering er 

mest brukt kveld og natt. Hotellgjestene vil ha et mer variert behov. For å 

tilrettelegge for sambruk, bør ikke beboerne ha faste parkeringsplasser. Dette er 

fordi bytte av plass mellom kontoransatt og beboer kan være problematisk 
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dersom den ansatte benytter plassen etter normal arbeidstid (f.eks. 08.00-

16.00). Det er også flere bileiere som lar bilen stå til vanlig, og heller benytter 

kollektiv eller sykkel/gange. Sambruk kan løses på flere måter, f.eks. ved at 

beboerne leier eller kjøper retten til parkering i anlegget, og ikke til en spesifikk 

p-plass. Tilgang til anlegget kan gis med nøkkelbrikke, oblat, e.l. Antall p-plasser 

kun for næring kan dermed reduseres til 0.  

Nærheten til Ås sentrum, kort vei til kollektivtilbud og fokus på tilrettelegging for 

å redusere bilbruken taler for reduksjon av antall p-plasser til beboere. Det 

foreslås også å legge til rette for delebilsordning i p-kjeller, som beboere kan 

benytte seg av. Dette kan redusere behovet for egen bil, og dermed også antall 

p-plasser jf. Områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Ifølge Tiltakskatalog 

for transport og miljø kan en delebil erstatte 5-15 privatbiler (TØI, 2020). Det 

foreslås at 10 av parkeringsplassene reserveres delebiler. Dette tiltaket kan 

forventes å erstatte ca. 100 privatbiler, og dermed behovet for 90 

parkeringsplasser. Dette reduserer antall boligparkeringer med over en 

tredjedel.  

3.6.4 Sykkelparkering 

Iht. krav om sykkelparkering skal det være minimum 833 oppstillingsplasser 

tilhørende bolig og 100 tilhørende hotell/utleiebolig. Det finnes ikke krav til 

sykkelparkering for næring, men det bør etableres egne oppstillingsplasser til 

dette også. Det foreslås 2,5 plasser per 100 m² BRA næring. Det anbefales at 

minimum 5 % av sykkelplassene tilrettelegges for lastesykler. 

Sykkelparkeringen skal plasseres ved inngangspartier eller innendørs. Det skal 

settes av areal til sykkelparkering i parkeringskjelleren. Det skal være 

tilrettelagt for lading av elsykler, samt mulighet til vasking og reparasjoner. 

Minimum 50 % av oppstillingsplassene skal være overdekket, men det bør 

tilstrebes å få bortimot all sykkelparkering til bolig og næring under tak. Det bør 

i tillegg etableres ekstra sykkelparkering på bakkeplan for gjester/besøkende til 

næring og bolig. 

3.6.5 Anbefalt antall parkeringsplasser 

I tabellene under oppsummeres parkeringsvurderingene, og vi kommer med en 

anbefaling på antall parkeringsplasser for bil og sykkel. 

Tabell 2: Parkeringsplasser for bil. 

Type Areal Maksimum 

iht. p-krav  

Foreslått 

reduksjon 

Anbefalt antall 

p-plasser, bil 

Bolig 30 195 m² 261 90 171 

Gjester  36 36 0 

Hotell/utleiebolig 4 422 m² 20 0 20 

Næring 5 083 m² 41 41 0 

SUM  358 167 191 
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Tabell 3: Parkeringsplasser for sykkel. 

Type Areal Minimum 

iht. p-krav  

Foreslått 

økning 

Anbefalt antall 

p-plasser, sykkel 

Bolig 30 195 m² 833 0 833 

Gjester  - 50 50 

Hotell/utleiebolig 4 422 m² 100 0 100 

Næring 5 083 m² - 127 127 

SUM  933 177 1 110 

3.6.6 Utforming av kjellerareal 

Figur 19 viser en oversikt over planlagt kjellerareal. Det er tenkt at 

parkeringsarealet har innkjøring både fra nord og sør. Kjellerarealet bør være 

sammenhengende slik at syklende og gående kan bruke begge utgangene, men 

sperret for gjennomkjøring for biler. Den nordlige inngangen bør være 

forbeholdt varelevering og parkering til hotellet, og være den naturlige 

inngangen for syklende som kommer nordfra. Sykkelparkering for næring og 

bolig i nord bør være plassert nær utganger og heis/trapper her, slik at det er 

kortest mulig vei for syklistene. Parkering for delebilordning kan også plasseres i 

nord om ønskelig. Innkjøringen fra sør bør være forbeholdt bilparkering for 

beboere og næring (sambruk), samt sykkelparkering tilknyttet boligene i sør, på 

samme måte som i nord. På sikt kan det være behov for å justere hvor stor 

andel av parkeringsplassene som bør ha utkjøring i sør/nord. Det bør derfor 

legges til rette for at sperringen som deler arealet kan demonteres og flyttes. 

Det bør også settes av arealer til vaskeplass og servicestasjon for sykkel, ref. 

tiltak i kapittel 4.2. 

 

Figur 19: Oversikt over kjellerareal (kilde: A-lab). 
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Samtlige oppstillingsplasser skal sikres mulighet for lading jf. 

Områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Det er også krav om at 5% av 

plassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede, det vil si 10 HC-plasser. 

Disse parkeringsplassene skal fordeles mellom den sørlige og nordlige delen, og 

plasseres nær heis. 

3.7 Generert trafikk 

Prosjektet vil generere ny trafikk i området. Det er utført 

turproduksjonsberegninger for planlagt utbygging. Beregningene er utført med 

utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V713 Trafikkberegninger, og justert 

mot antall parkeringsplasser.  

3.7.1 Turproduksjon basert på HB V713 

Tabell 1: Beregningsgrunnlag for bilturproduksjon (HB V713, SVV)  

 

Næringen har BRA på 5083 m². Denne består er i hovedsak av mindre 

handlesteder som bakeri, kiosk, kafé og lignende. Det skal være et nærtilbud, 

uten egne p-plasser til de besøkende, og det vurderes derfor å generere lite 

trafikk. I tillegg blir det muligens noen mindre kontorbedrifter. Det er ikke kjent 

hvor mange arbeidsplasser næringen vil gi, så turproduksjon per areal benyttes. 

Bilturproduksjonen settes til nedre del av variasjonsområdet; 6 bilturer per 100 

m². Dette gir 305 bilturer per årsdøgn. 

Det er planlagt 358 leiligheter. Med sentrumsnærhet og lav p-dekning bruker vi 

også her nedre del av variasjonsområdet; 2,5 bilturer pr. bolig. Dette gir 895 

bilturer per årsdøgn. 

Det er forutsatt 100 hotellrom/utleieenheter, og det ble vurdert at de hadde et 

parkeringsbehov tilsvarende makskravet for en 1-roms. Det vurderes at ikke alle 
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rommene er utleid til enhver tid, og at dette i snitt gir 1 person per rom. Det 

forutsettes at standardverdi for turproduksjon bolig per person er representativ 

for et slikt leilighetshotell, noe som gir 100 bilturer per årsdøgn. 

Til sammen gir dette en turproduksjon på 1300 bilturer/årsdøgn. Dette 

inkluderer varelevering, renovasjon, besøk, etc.  

3.7.2 Turproduksjon basert på antall parkeringsplasser 

Hovedvekten av parkeringsplassene er boligparkering og næring, og det er ikke 

planlagt med parkering for besøkende til bolig eller som skal benytte seg av 

næringsfunksjonene. Det er derfor få plasser som har stor utskiftning av biler i 

løpet av en dag. Det vurderes at slike p-plasser i snitt genererer 4 turer per dag. 

Ettersom flere av p-plassene her er sambruksplasser, oppjusteres hver p-plass 

til å generere i snitt 5 turer per dag. 191 parkeringsplasser gir dermed en 

turproduksjon på 955 bilturer/årsdøgn. 

3.7.3 Samlet turproduksjon 

Antall bilturer generert av prosjektet beregnes til snittet av de to ovenstående 

beregningene, noe som gir ca. 1100 bilturer/årsdøgn. 

3.7.4 Trafikkmengder 

Trafikkøkningen er fordelt ut på veinettet for fremtidig situasjon i 2040. Øvrig 

trafikk er fremskrevet med prognosetall fra EFFEKT, som beskrevet i 

trafikkanalyse for Moerjordet utført av COWI i 2019. 

Tabell 2: Trafikkvekst per år, EFFEKT 

Periode Vekst lette, 

per år 

Vekst tunge, per 

år 

2019 - 2022 1,8 % 2,3 % 

2023 - 2030 1,3 % 2,2 % 

2031 - 2040 0,9 % 2,0 % 
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Figur 20:  Grove anslag over årsdøgntrafikk (ÅDT) og tungtrafikkandel på veiene 

rundt planområdet i fremtidig situasjon 2040. Der tungtrafikkandel ikke er 

angitt, kan det forutsettes at den utgjør 6 % av ÅDT (COWI, 2019, 2020). 

Trafikkmengdene i Brekkeveien og Askeveien ved planområdet er små, og det 

vil ikke være avviklingsproblemer rundt adkomstene eller rundkjøringen 

Brekkeveien x Askeveien.  

3.8 Trafikksikkerhet 

Det er ikke registrert noen trafikkulykker langs planområdet de siste ti årene, 

ref. kapittel 2.5. Prosjektet vil bidra til økte trafikkmengder i området, både 

myke og harde trafikanter. Dette øker generelt risikoen for ulykker.  

Det er planlagt gode interne forbindelsesveier på planområdet for myke 

trafikanter, adskilt fra bilister som ledes rett inn i parkeringskjeller. Et potensielt 

konfliktpunkt er ved adkomstveien i nord, der det er planlagt varelevering, 

renovasjonspunkt og innkjøring til p-kjeller, sammen med gang- og 

sykkelforbindelser. Det er viktig å sikre god sikt, og tydelige krysningspunkter 

for myke trafikanter, adskilt fra snuplass for varelevering og renovasjon.  

Brekkeveien og Askeveien har begge lav fartsgrense, og Brekkeveien er planlagt 

ombygd til bygate. Langs østsiden av Brekkeveien er det planlagt sykkelvei med 

fortau, og kun en avkjørsel med begrenset trafikkmengde, helt nord på tomten. 

Det er viktig at avkjørselen utformes med gode siktforhold. Det bør være plass 

til at biler som skal ut herfra kan stå og vente på klar bane uten å sperre 

sykkelveien. Øvrige trafikk til/fra planområdet har adkomst fra Askeveien i sør, 

der gs-vei ligger på motsatt side, slik at den ikke kommer i konflikt med 

avkjøringen.  
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Brekkeveien er ganske rett, så gangfelt over denne bør være opphøyd for å 

holde farten nede. Brekkeveien går nord-sør, så lav sol morgen/kveld skal ikke 

by på blending av bilistene. På bakgrunn av beregnede trafikkmengder er det 

ikke behov for signalregulert gangfelt over Brekkeveien. Etter hvert som flere av 

områdene rundt bygges ut bør det vurderes på nytt. 

Det bør undersøkes om gangfeltet i Sentralveien bør sikres ytterligere da det har 

skjedd tre ulykker der de siste fire årene, ref. kapittel 2.5. Gangfeltet inngår i 

ruten til den ene bussholdeplassen nord for Ås videregående skole. 
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4 Mobilitetstiltak 

Det er utarbeidet trafikkanalyse (Sweco, 2019) i forbindelse med områdeplanen, 

som viser at det kan bli kapasitetsproblemer på fylkesveien som følge av ny 

utbygging. Det er derfor i dette kapittelet beskrevet tiltak som kan bidra til å 

begrense bilbruken, og øke bruken av kollektivtransport, sykkel og gange fra 

planområdet. 

4.1 Tiltak for å øke gangandelen 

Gode gangforbindelser innad i planområdet - Det bør etableres gode 

gangforbindelser med naturlige ganglinjer og mange kryssingsmuligheter på 

planområdet. Det skal være enkelt å orientere seg og forbindelsene skal være 

attraktive og trygge å bevege seg langs. Dette innebærer blant annet at de skal 

være opplyst. Jf. Områdereguleringsplan for Ås sentralområde skal det sikres 

universell utforming på utearealer innenfor hele planområdet. Planområdet kan 

bli et turområde for beboere på Moer sykehjem og det er sikret god 

tilgjengelighet fra syd for å tilrettelegge for dette. Figur 21 viser en oversikt over 

planlagte gangforbindelser. Forbindelsene knytter seg til eksisterende 

forbindelser utenfor planområdet. 

 

 

 

 

Sentralt plasserte inngangspartier - Inngangspartiene på planområdet bør 

plasseres slik at de tilrettelegger for kortest mulig vei til viktige målpunkter. 

Snarveier i nærområdet - Ved å ivareta og forbedre etablerte snarveier til viktige 

målpunkter i nærområdet senkes terskelen for å velge gange eller sykkel som 

reisemiddel. 

Eget anlegg for gående - Ås sentrum preges i dag i stor grad av fortau og gang- 

og sykkelveier der fotgjengere og syklister må dele areal. Syklistene kjører på 

fotgjengernes premisser, men det kan likevel oppstå trafikkfarlige situasjoner 

der disse to trafikantgruppene kommer i konflikt med hverandre. Ved å skille 

fotgjengerne fra syklistene vil trafikksikkerheten økes og dermed også 

trygghetsfølelsen. Fotgjengerne vil også få bedret fremkommelighet. 

Figur 21: Planlagte gangforbindelser, per 25.08.2020 (kilde: A-lab). 
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Gatebelysning - Opplyste gang- og sykkelveier gir økt trygghetsfølelse. Ifølge en 

undersøkelse gjennomført av TØI i 2007 gjør dårlig belysning at 63% av 

fotgjengerne føler seg utrygge på kveldstid. Gatebelysning bidrar dessuten til 

trivsel, bedre fremkommelighet, estetikk og reduserer samtidig faren for 

kriminalitet. Det er behov for belysning på gang- og sykkelveien langs 

jernbanen. 

Dusj og garderobe for ansatte - Det kan bygges en felles garderobe med dusj 

som kan benyttes av alle ansatte på planområdet. 

Insentiver - Bedriftene kan gi insentiver til ansatte som går til og fra jobb. Det 

kan være premier til ansatte som har gått et visst antall skritt i løpet av en 

måned. Bedriften kan arrangere konkurranser der de ansatte registrerer antall 

skritt i en app som også viser kollegaers skritt. Dette kan virke motiverende og 

dermed få flere til å gå til jobben. 

4.2 Tiltak for å øke sykkelandelen 

Eget anlegg for syklende - Som nevnt under forrige kapittel, må syklister og 

fotgjengere dele areal når de beveger seg rundt om i Ås sentrum. Syklistene må 

da sykle på fotgjengernes premisser og i tilnærmet gangfart dersom det er 

mange fotgjengere. For å gi syklistene god fremkommelighet og sørge for at de 

unngår konflikter med fotgjengere, bør det enten etableres sykkelfelt eller 

sykkelvei med fortau langs veiene/gatene i Ås sentrum. Jf. 

Områdereguleringsplan for Ås sentralområde skal det etableres sykkelvei med 

fortau langs Brekkeveien og sykkelfelt i nordre del av Moerveien. Figur 22 viser 

en oversikt over planlagt sykkelnett. 

 

Figur 22: Planlagt sykkelnett, per 25.08.2020 (kilde: A-lab). 

Sykkelparkering - Ifølge områdereguleringsplanen skal alle 

sykkeloppstillingsplasser lokaliseres ved inngangspartier eller innendørs, og 

minimum 50 % skal være overdekt. Det anbefales likevel at samtlige 

oppstillingsplasser er overdekt med hensikt å øke attraktiviteten ytterligere. Det 

er også et krav om at det skal avsettes areal til sykkelparkering i p-kjeller. For 
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ansatte og beboere bør det være mulighet for innlåsing av sykler i et eget rom, 

eksempelvis i p-kjeller. Disse områdene bør også være lett tilgjengelige i p-

kjeller, og lokalisert nært innganger, heiser og trapper. Dette kan bidra til at det 

blir mer attraktivt å velge sykkel fremfor bil. Det bør tilrettelegges for trygg 

adkomst for syklende via en rampe ned til p-kjelleren. Dette kan sikres ved å 

merke et eget felt for sykkel på den planlagte rampen og ev. sette opp et gjerde 

som skiller sykkel fra motorisert trafikk. Større lastesykler har blitt mer vanlig 

de siste årene og det er derfor viktig at sykkelparkeringen også har plasser til 

slike sykler. Det bør være god tilgjengelighet på sykkelparkeringsplasser, og en 

bør derfor ikke sikte høyere enn minimumskravet. 

Tilgang på bysykler - Etablering av en bysykkelstasjon på planområdet kan bidra 

til at flere velger å sykle fremfor å kjøre privatbil. Ås kommune lanserte i 2016 

en bysykkelordning kalt "Bygdebike". Bygdebike består i dag av 100 sykler 

fordelt på stasjoner i Ås sentrum, NMBU, Nofima og Nibio (Ås kommune, 2018). 

Dusj og garderobe for ansatte - Bedriftene kan sammen sørge for en felles 

garderobe med dusj som kan benyttes av alle ansatte. Denne bør ligge i 

umiddelbar nærhet til sykkelparkeringen. 

Vaskehall - I områdereguleringsplanen er det krav om at det skal legges til rette 

for vasking og reparasjon av sykler. Det kan etableres en felles vaskehall for 

beboere og ansatte i p-kjeller. Vaskehallen bør være utstyrt med dusj til sykkel, 

såpe og børster. Mulighet for å vaske sykkel er et spesielt viktig tiltak for at folk 

skal velge å bruke sykkel vinterstid.  

Servicestasjon – Jf. kravet i områdereguleringsplanen om tilrettelegging for 

reparasjon av sykler bør det etableres en servicestasjon enten i p-kjeller eller 

under tak. Den bør som minimum utstyres med sykkelpumpe og verktøy, og 

være lokalisert i nærheten av vaskehall. 

Gratis lading av batteri - Det er et krav i områdereguleringsplanen om at det 

skal tilrettelegges for lading av elsykler på planområdet. Det bør være mulighet 

for å lade batteri til elsykler gratis for ansatte i de individuelle bedriftene. 

Kampanjer - Bedriftene kan engasjere seg i diverse kampanjer. I Ås er det 

gratis for alle bedrifter å delta i Sykle til jobben-aksjonen. De ansatte kan stille i 

bedriftslag eller individuelt. 

Insentiver - Bedriftene kan gi insentiver til sine ansatte i form av premier eller 

kilometergodtgjørelse. Det kan for eksempel arrangeres konkurranser der det 

hver måned trekkes en vinner blant de som sykler til jobben. Det kan også 

tildeles premier til de ansatte når de har syklet en bestemt totaldistanse. 

4.3 Tiltak for å øke kollektivandelen 

Opprusting og utvidelse av undergangen - Undergangen er en viktig del av 

traséen til bussholdeplassene nord for Ås videregående skole. Denne er i dag 

mørk, smal og lite hyggelig. Fotgjengere og syklister er adskilt, men siden det 

her er et plutselig systemskifte fra fortau/gang- og sykkelvei til eget sykkelfelt, 

kan det oppstå farlige situasjoner der fotgjengere oppholder seg i syklistenes 
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felt. Som beskrevet i kvalitetsprogrammet foreslås det derfor opprusting og 

utvidelse av undergangen slik at den blir en del av byrommet Rådhusplassen. 

Også området ned mot undergangen bør utformes som et åpent byrom der 

fotgjengerne prioriteres og det er tilrettelagt for syklister. 

Trygg og trivelig adkomst for gående fra bussholdeplasser - Det er viktig at 

traséene fra holdeplassene er attraktive å bevege seg langs. Ved å holde 

samtlige trafikantgrupper adskilt gjøres traséene mer trafikksikre samtidig som 

trygghetsfølelsen økes. Beplantning og belysning kan også gjøre at de aktuelle 

traséene føles tryggere og hyggeligere. Her bør det også sikres universell 

utforming (ledelinjer, markert kantlinje på fortau/sti, ingen hindringer i 

ferdselsarealet, fast og jevn gangoverflate med tilstrekkelig friksjon og uten 

nivåforskjeller, osv.). 

Utvidelse av kollektivtilbudet - Ved å tilby flere ruter og plassere 

bussholdeplasser nærmere planområdet tilrettelegges det før økt kollektivandel. 

Ifølge Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune planlegger kommunen 

å diskutere utvikling av tilbudet med Ruter og Vy. 

Insentiver - Bedriftene kan gi insentiver til ansatte som reiser kollektivt. Det kan 

eksempelvis være rabattert periodekort eller premier til personer som 

samkjører. For å organisere samkjøring kan bedriften kartlegge bostedene til de 

ansatte og oppfordre til samkjøring i områder der det bor flere. Det kan også 

opprettes en kontaktside på bedriftens intranett for folk som ønsker å samkjøre. 

4.4 Tiltak for å redusere bilbruk 

Lav parkeringsdekning - Parkeringsrestriksjoner anses som det mest effektive 

tiltaket for å begrense bilbruk. Ved å etablere et begrenset antall 

parkeringsplasser på planområdet blir både beboere, ansatte og besøkende 

tvunget til å benytte seg av alternative transportmidler. Det kan for eksempel 

legges opp til at boligene ikke selges med parkeringsplass, men at det må 

kjøpes utenom. 

Mindre attraktivt å velge bil – Tilnærmet all trafikk tilknyttet planområdet er 

vurdert å komme til/fra nord. Innkjøring til parkeringskjeller bør derfor i all 

hovedsak skje fra adkomst i sør. Dette gir en liten omvei for bilistene, som kan 

gi en opplevelse av at andre transportformer er mer effektivt. Det er også mulig 

å forby venstresving fra Brekkeveien inn til den nordlige adkomsten. Dette leder 

trafikken ned gjennom rundkjøringen med Askeveien og opp igjen slik at man 

kan ta en vanlig høyresving. Dette er også en omvei for bilistene, men fører til 

færre konfliktpunkter. 

Unngå parkering på bakkeplan - Parkering på bakkeplan kan føre til sjenanse for 

myke trafikanter som oppholder seg i gårdsrommet ved at bilister som skal til 

og fra planområdet tar opp areal i de interne gatene. Ved å legge innkjøringen til 

p-kjelleren utenfor gårdsrommet, tilrettelegges det for trafikksikker ferdsel i 

attraktive og bilfrie byrom. Det bør likevel avsettes areal på bakkeplan til 

varelevering med lastebil, men det bør vurderes om disse kan plasseres i 

randsonen av planområdet. 
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Avgiftsbelagt parkering – Bedriftene kan ta en viss sum fra de ansatte som 

benytter parkeringen som senere kan brukes til å subsidiere insentivene til dem 

som reiser med sykkel, gange og kollektivtransport. 

Bildelingsordning - Ved å etablere oppstillingsplasser for delebiler på 

planområdet oppfordres beboerne til å benytte seg av bildeling fremfor å eie 

egen privatbil. Medlemskap i en bildelingsordning kan også tilbys ved kjøp av 

bolig. Det er imidlertid viktig at dette alternativet ikke er mer attraktivt (les: 

billigere) enn å reise kollektivt. Et slikt tilbud kan selvsagt også benyttes av 

ansatte og besøkende. 

Fremlegge infrastruktur for elbil - Ved å tilrettelegge for lading av elbil i p-kjeller 

kan beboerne påvirkes til å gå til innkjøp av elbil fremfor bensin- eller dieselbil, 

og dermed redusere fossilbilbruken. Ifølge områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde skal det sikres mulighet for lading på samtlige 

biloppstillingsplasser. 

Insentiver for de som ikke bruker bil - Bedriftene kan arrangere en utlodning 

hver måned for dem som ikke kjører bil til jobb. 

4.5 Vedtatte planer 

Nedenfor et det listet opp diverse tiltak som er gjennomført eller planlegges 

gjennomført av Ås kommune med hensikt å redusere bilbruk samt oppnå 

målene om utslippsreduksjon. 

Gjeldende bestemmelser i Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, 

vedtatt i 2019 

› Det skal etableres sykkelvei med fortau langs Brekkeveien fra stasjonen til 

Askeveien. 

› Det skal etableres sykkelveg med fortau langs Brekkeveien, inkl. justert 

veibane, fra Askeveien til Søråsveien. 

› Det skal være grøntområde og overvannsløsninger langs jernbanen Moer. 

› Det skal etableres fortau og sykkelfelt nordre del av Moerveien. 

Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune – Tiltaksdel 2020-

2024 

Kommunen har en arealstrategi som reduserer transportbehovet og gjør det 

attraktivt å sykle, gå og reise kollektivt. 

› Utarbeide arealstrategi som del av kommuneplanens samfunnsdel som 

ivaretar klimahensyn. 

› Følge opp områdereguleringsplan for Ås sentralområde med 

kvalitetsprogram. 
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› Utarbeide helhetlig parkeringspolitikk. 

› Gjennomfører tiltak i vedtatt strategi og tiltaksplan for sykling og gange. 

› Ha møter med Ruter og Vy om å utvikle kollektivtilbudet i og til Ås og at 

dette er fossilfritt. 

› Kartlegge gjennomgangstrafikk gjennom Ås sentrum og vurdere virkemidler 

for å redusere denne, herunder bompenger. 

Kommunen stimulerer til mindre bilbruk til og i arbeid. 

› Utarbeide retningslinjer for ansattes reiser med fokus på klima- og 

miljøvennlige løsninger. Relevante tema: 

› Møter, kurs og seminarer gjennomføres med Teams/Skype el.l. 

› Mer effektiv kjøring i tjenesten med kommunens biler (kjørelister). 

› Benytte kollektivtransport der det er praktisk mulig. 

› Sykkelgodtgjørelse for bruk av sykkel i tjenesten. 

› Bruk av hjemmekontor. 

› Minimal bruk av flyreiser. 

› Vurdere Hjem-jobb-hjem- ordning a la Østfold. 

› Gjennomføre et prøveprosjekt med el-sykler istedenfor tjenestebiler der det 

er praktisk mulig. 

Kommunen er pådriver for utslippsfrie transporttjenester og kollektivtransport. 

› Etterspørre utslippsfrie* skolebusser. 

› Etterspørre utslippsfrie* transporttjenester ved innkjøp. 

Kommunen stiller krav om utslippsfrie/fossilfrie kjøretøy i innkjøp og leasing. 

› Sette i gang et prosjekt for overgang til nullutslippsbiler for kommunens 

bilflåte. Dette inkluderer ny drivstoffavtale med fossilfri/utslippsfrie 

drivstoff. 

› Prioritere nullutslippsbiler ved nye leasingavtaler av lette kjøretøy. 

Kommunen gjør det attraktivt for innbyggere og næringsliv å bruke 

nullutslippsbiler. 

› Legge til rette for bildelingsløsninger med nullutslippskjøretøy: 
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› Regulere inn areal som kan brukes til slike formål. 

› Være pådriver mot private utbyggere. 

› Utrede etablering av bildelingsløsning med kommunens biler (personbiler) 

med stasjoner i Ås sentrum, ved Eika og Skogveien. 

Kommunen utbedrer lademulighetene for el-biler ved egne bygg og 

parkeringsplasser, og er pådriver for at private øker ladekapasiteten. 

› Etablere ladepunkt ved kommunale parkeringsplasser og bygg. 

› Stille krav om tilrettelegging for ladepunkter for elbil ved alle 

parkeringsplasser i nye reguleringsplaner. 

› Kartlegge kapasitet på el-nettet i kommunen for å sikre framtidig 

ladekapasitet. 

› Videreformidle informasjon om støtteordninger for å etablere 

lademuligheter for bil og sykkel i f.eks. borettslag og sameier. 

› Være en pådriver for fossilfrie* drivstoff på bensinstasjoner/energistasjoner 

f.eks. gjennom informasjon og i aktuelle reguleringsplaner. 
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5 Konklusjon og anbefaling 

Planområdet har en relativt god kollektivdekning med flere busslinjer og nærhet 

til togstasjonen. Forholdene ligger til rette for at beboere og ansatte ved 

Moerjordet kan benytte seg av kollektivtransport fremfor privatbil. Det er likevel 

rom for forbedring og kommunen skal derfor ha møter med Ruter og Vy om å 

utvikle kollektivtilbudet. Flere linjer og avganger, og ev. bussholdeplass like ved 

planområdet ville gagnet beboere og ansatte, og dermed bidratt til økt 

kollektivandel. 

Det er planlagt bedre tilrettelegging for syklister i området rundt Moerjordet 

med sykkelvei i Brekkeveien og sykkelfelt i nordre del av Moerveien. Innad i 

planområdet er fotgjengerne prioritert – syklister må sykle på fotgjengernes 

premisser og det er ikke tillatt å kjøre bil (gjelder ikke for utrykningskjøretøy). 

Planområdet skal være universelt utformet og trygt å ferdes i for myke 

trafikanter. De interne forbindelsene knytter seg til forbindelser utenfor 

planområdet som bidrar til å senke terskelen for bruk av gange og sykkel som 

transportmiddel. 

Det anbefales adkomst med bil fra syd og nord da det er utfordrende med 

adkomst direkte fra Brekkeveien. Parkering for bolig og næring bør ha adkomst 

fra sør, da dette utgjør mesteparten av trafikken til området, og denne 

adkomsten ikke kommer i konflikt med myke trafikanter. Adkomsten i nord er 

foreslått forbeholdt varelevering, hotellparkering og ev. delebilordningen. 

Renovasjon får adkomst i syd og nord, men kan ikke kjøre inn på planområdet. 

Utrykningskjøretøy har mulighet til gjennomkjøring både i nord-syd- og øst-

vestakser. Det tilrettelegges for adkomst for myke trafikanter fra punkter både i 

nord og syd samt langs Brekkeveien. 

Det anbefales å etablere 191 parkeringsplasser for bil, godt under makskravet 

på 358 plasser. Dette begrunnes bl.a. i prosjektets sentrale beliggenhet i Ås, 

sambruk av p-plasser mellom bolig og næring, og et ønske om å treffe tiltak 

som reduserer bilbruken. 10 av parkeringsplassene bør reserveres 

delebilordning. 10 plasser skal reserveres HC. Samtlige parkeringsplasser skal 

ha mulighet for lading. 

Det anbefales å etablere 1 110 sykkeloppstillingsplasser (minimum 933) og det 

anbefales at minimum 50% av dem plasseres i p-kjeller. De resterende plassene 

må plasseres i nærheten av inngangspartier, og bør også være under tak. 

Minimum 5% av plassene anbefales tilrettelagt for lastesykler. Vaske- og 

servicestasjon for sykler anbefales etablert. Det anbefales også etablering av 

bysykkelstasjon på planområdet. 

Fremtidig situasjon vil føre til økt trafikkmengde. Det er derfor hensiktsmessig å 

igangsette tiltakene beskrevet i kapittel 4, slik at gang-, sykkel- og 

kollektivandelene øker. Med anbefalinger om å etablere færre p-plasser og legge 

til rette for andre transportformer er prosjektet er vurdert å generere en 

trafikkøkning på 1100 kjt/døgn. Trafikkøkningen er ikke problematisk for 

trafikkavviklingen ved adkomstene til planområdet eller i rundkjøringen 

Askeveien x Brekkeveien.  

 



 

 

     

TRAFIKK OG MOBILITET  35  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A207406-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Trafikk og mobilitet/Trafikk og mobilitet.DOCX  

6 Referanseliste 

COWI (2019). Trafikkanalyse Moerjordet. Utarbeidet for Ås utviklingsselskap. 

Follo Ren. (2020). Teknisk avfallsveileder. https://www.folloren.no/wp-

content/uploads/2020/03/Teknisk-avfallsveileder-2020.pdf 

Statens vegvesen (1989/2014). Håndbok V713 Trafikkberegninger. Hentet fra 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61445/binary/964059?fast_title=H

%C3%A5ndbok+V713+Trafikkberegninger+%285+MB%29.pdf  

Sweco (2019). Trafikkberegninger og trafikksikkerhetsvurdering. Utarbeidet for 

Ås kommune. Hentet fra: https://www.as.kommune.no/kunngjoering-av-

vedtatt-plan-r-287-omraadereguleringsplan-for-aas-

sentralomraade.6266393-403908.html, dokument nr. 7.  

TØI. (2020). Bildeling. Hentet fra https://www.tiltak.no/b-endre-

transportmiddelfordeling/b-5-mobilitetsplanlegging-og-kampanjer/b-5-4/ 

TØI. (2007). Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen. Hentet fra 

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=8599 

Ås kommune. (2018). Relansering av Bygdebike på Verdens miljødag 5. juni. 

https://www.as.kommune.no/relansering-av-bygdebike-paa-verdens-

miljoedag-5-juni.6121761-125470.html 

Ås kommune (2019). R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 

Hentet fra: https://www.as.kommune.no/kunngjoering-av-vedtatt-plan-r-

287-omraadereguleringsplan-for-aas-sentralomraade.6266393-

403908.html 

 

https://www.folloren.no/wp-content/uploads/2020/03/Teknisk-avfallsveileder-2020.pdf
https://www.folloren.no/wp-content/uploads/2020/03/Teknisk-avfallsveileder-2020.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61445/binary/964059?fast_title=H%C3%A5ndbok+V713+Trafikkberegninger+%285+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61445/binary/964059?fast_title=H%C3%A5ndbok+V713+Trafikkberegninger+%285+MB%29.pdf
https://www.as.kommune.no/kunngjoering-av-vedtatt-plan-r-287-omraadereguleringsplan-for-aas-sentralomraade.6266393-403908.html
https://www.as.kommune.no/kunngjoering-av-vedtatt-plan-r-287-omraadereguleringsplan-for-aas-sentralomraade.6266393-403908.html
https://www.as.kommune.no/kunngjoering-av-vedtatt-plan-r-287-omraadereguleringsplan-for-aas-sentralomraade.6266393-403908.html
https://www.as.kommune.no/relansering-av-bygdebike-paa-verdens-miljoedag-5-juni.6121761-125470.html
https://www.as.kommune.no/relansering-av-bygdebike-paa-verdens-miljoedag-5-juni.6121761-125470.html
https://www.as.kommune.no/kunngjoering-av-vedtatt-plan-r-287-omraadereguleringsplan-for-aas-sentralomraade.6266393-403908.html
https://www.as.kommune.no/kunngjoering-av-vedtatt-plan-r-287-omraadereguleringsplan-for-aas-sentralomraade.6266393-403908.html
https://www.as.kommune.no/kunngjoering-av-vedtatt-plan-r-287-omraadereguleringsplan-for-aas-sentralomraade.6266393-403908.html

