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Moerveien 7–9 Ås - trafikkanalyse 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Sweco Norge AS er engasjert av Moerveien AS for å bistå med trafikkanalyse i forbindelse med 

detaljregulering av området BS6 i vedtatt områdereguleringslan for Ås sentralområde, se figur 1. 

  
Figur 1 Planområdet ligger midt i Ås sentrum (kartkilde: finn.no/kart) 
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1.2 Oppstart av planarbeid 

Det er startet opp detaljregulering av området BS6, som består av eiendommen Moerveien 7-9 

og Sagaveien 4-6. Gjeldende regulering for området er sentrumsformål i 

områdereguleringsplanen for Ås sentralområde, se figur 2. Eiendommene i dag er eneboliger 

med parkering på egen tomt. Det planlegges å rive dagens boliger og erstatte dette med 

leiligheter og næring. Arealene er beskrevet nærmere i kapittel 3.2.1. 

 

 
Figur 2 Utsnitt fra vedtatt områdereguleringsplan for Ås sentralområde, BS6 ligger midt i kartutsnittet (kilde: 
www.as.kommune.no)  

http://www.as.kommune.no/
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2 Dagens situasjon 

2.1 Gatenett og funksjon 

Planområdet er avgrenset av Sagaveien i vest, boliger i nord, Moerveien i øst og Tverrveien i 

syd, se figur 3. 

 

Figur 3: Planområdet grovt angitt med svart stiplet linje. Gatenavn i lyseblått (kartkilde: kart.finn.no) 

Adkomst til planområdet fra fylkesvei 152 skjer via kryssene Brekkeveien x fv. 152, 

Rådhusplassen x fv. 152 og Skoleveien x fv. 152. Det er også en adkomstvei via Brekkeveien 

øst for planområdet. Kryssene er merket med svart sirkel i figur 4. 
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Figur 4 Oversikt over planområde (markert med blått), bussholdeplasser, Ås stasjon og adkomst fra fylkesvei 152 
(røde sirkler) (kartkilde: vegkart.no) 

Moerveien er en sentrumsgate med fartsgrense 30 km/t. Det er etablert tosidig fortau ved 

planområdet, se figur 5. Det er ikke etablert egne kryssingspunkter (gangfelt).  
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Figur 5: Moerveien ved planområdet. Det er fortau mellom fasaden og parkeringsrekken, og også på motsatt side av 
Moerveien. Fortauet er altså tosidig (bilde: Sweco) 

Også Brekkeveien er en sentrumsgate med fartsgrense 30 km/t. Det er etablert fortau delvis på 

begge sider og delvis på vestsiden ved planområdet, se figur 7. I Brekkeveien som går i nord-

sydlig retning, er det ikke etablert gangfelt syd for Brekkeveien som går i østvestlig retning, se 

figur 6. Gående mellom planområdet og Ås stasjon må derfor krysse Brekkeveien utenfor 

gangfelt. 
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Figur 6: Gangfelt i Brekkeveien 
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Figur 7: Brekkeveien sett fra nord. Fortau på begge sider (bilde: Sweco) 

Tverrveien er smal uten fortau. Det er ikke tillatt å parkere på sørsiden av veien, se figur 8.  

 

Figur 8 Tverrveien sett fra øst mellom Sagaveien og Moerveien. Planområdet ligger til høyre i bildet (bilde: Sweco) 
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Det er mulig å parkere i gaten på begge sider langs Skoleveien og på østsiden langs 

Moerveien. Det er tilbud til gående og syklende langs fylkesvei 152 mellom Ås sentrum og 

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Det er cirka 2 km fra BS6 til NMBU. Dette 

tilsvarer ca. 15–20 min med gange og ca. 5 min med sykkel. 
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2.2 Ulykker 

Det er registrert 8 politirapporterte trafikkulykker med personskade i Nasjonal vegdatabank 

(NVDB) de siste 5 årene (1.1.2016-31.12.2020) i kartutsnittet vist nedenfor. Lokalisering av 

ulykkene fremgår av figur 9.  

 
Figur 9 Oversikt over trafikkulykker i karutsnittet de siste fem årene (2016-2020)  (kartkilde: kart.finn.no) 

Slik det fremgår av figuren er ingen av trafikkulykkene i umiddelbar nærhet til planområdet. I alt 
5 av ulykkene involverte enten en syklist eller gående. Ingen av ulykkene i krysset fylkesvei 152 
Drøbakveien X Skoleveien i vest involverte gående eller syklende. 
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2.3 Trafikksikkerhet for skolebarn 

Åsgård barneskole ligger langs Skoleveien ca. 200 meter nord for planområdet. Ås 

videregående skole ligger rett øst for togstasjonen ca. 300 meter i gangavstand fra 

planområdet. I dag er barneskolen midlertidig flyttet til en modulskole plassert ved Ås stadion 

(fram til 2023) som ligger på nordsiden av fylkesvei 152 ca. 850 meter fra planområdet. 

Skoleveien til den midlertidige skolen går gjennom sentrum til en gang- og sykkel-undergang 

under Østfoldbanen, videre over fv. 152 i plan og videre langs Langbakken. 

Mange skolebarn i trafikkbildet medfører at bilistene i området trolig er vant med at skolebarn er 

en del av trafikkbildet. Kombinert med lave hastigheter i sentrum vurderer vi at 

trafikksikkerheten er ivaretatt på skoleveien til Åsgård skole.   

2.4 Kollektivtilbud 

Planområdet ligger sentralt til med tanke på kollektivtransport med tog. Toglinje L21 Moss–

Stabekk stopper på Ås stasjon, og har én avgang i timen og to avganger i rush, i begge 

retninger. Det er 20 min reisetid til Moss stasjon og 30 min reisetid til Oslo S. 

Bussholdeplassen Åsgård skole ligger 650/850 (avhengig av hvilken retning man skal ta buss) 

fra planområdet. Holdeplassen Ås videregående skole ligger og 650 meter fra planområdet. Det 

er bussavganger hvert 10. minutt (med linje 510) store deler av døgnet (kl. 0700–2000).  

Follobanen er planlagt ferdig i desember 2022, og det tilrettelegges for halvert reisetid mellom 

Ski og Oslo og kapasitet for flere persontog. Dette vil bidra til å øke kollektivtrafikkens 

konkurransedyktighet mot bilen.  
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2.5 Trafikkmengder i veinettet 

Figur 10 viser årsdøgntrafikk (ÅDT) i dagens situasjon. Trafikktallene på fylkesveinettet er 

hentet fra NVDB i forbindelse med en annen trafikkanalyse1 i området. Vi har valgt å beholde 

disse tallene, fordi trafikktall som vises i NVDB nå2, er fra 2020 og dermed påvirket av 

koronapandemien. Tallene i krysset Moerveien/Raveien X Skoleveien, vist med blått, er 

beregnet av Brekke & Strand Akustikk AS (basert på en korttidstelling i morgenrushet onsdag 

09.10.2019). Tallet 5300 på Brekkeveien er basert på en telling av morgen- og 

ettermiddagsrush tirsdag 27.08.2019 gjennomført av Sweco. Tallene i Sagaveien, Tverrveien og 

i Brekkeveien ved Ås stasjon, er fra en trafikktelling Sweco gjennomførte tirsdag 30.11.2021 

klokken 0700–0900 og 1500–1700. 

Fargene i figuren betyr ikke noe spesielt, men viser hvilken parsell trafikktallet gjelder for. Det er 

usikkerhet knyttet til tallene, særlig de som er beregnet ut fra rushtidstellinger.  

 
Figur 10 ÅDT i dagens situasjon. Kilde: NVDB, Brekke & Strand Akustikk AS og Sweco Norge AS 

  

 
1 Trafikkanalyse – BS5. Sweco Norge AS. Datert 29.04.2020 og revidert dato 05.05.2020. 
2 Undersøkt 25.11.2021 
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2.6 Planområdets bilturproduksjon 

Eksisterende trafikk fra området beregnes på bakgrunn av eksisterende bebyggelse og 

erfaringstall for turproduksjon. Planområdet er i dag bebygd med 5 eneboliger med 

«ubegrenset» parkering. Ut fra Prosam-rapport 137 er det skjønnsmessig forutsatt 5 bilturer per 

bolig på hverdager (YDT). Vi forutsetter vi at årsdøgntrafikken er ca. 93 % av 

yrkesdøgntrafikken for boligene. I største time i morgenrushet avvikles 7 % av YDT, mens 9 % 

av YDT avvikles i største time i ettermiddagsrushet. Forutsetningene for andel ÅDT av YDT og 

andel timetrafikk av YDT er for øvrig de samme som for planlagt boligutbygging, se kapittel 

3.2.2. Beregningen av YDT er derimot høyere for dagens boliger, fordi det er snakk om 

eneboliger med høy parkeringsdekning. 

Tabell 1 viser beregnet bilturproduksjon i dagens situasjon. Beregningen viser at planområdet i 

dag har en bilturproduksjon på cirka 25 på hverdager (YDT) og 23 bilturer per dag hele året sett 

under ett (ÅDT). I rushperiodene er det beregnet 1–2 bilturer. 

Tabell 1 Beregnet bilturproduksjon i dagens situasjon 

 

  

YDT ÅDT Til Fra Sum Til Fra Sum

Bolig 5 eneboliger 25 23 0 2 2 1 1 2

Formål Størrelse
MorgenrushBilturer per døgn Ettermiddagsrush
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3 Fremtidig situasjon med realisering av planforslaget 

3.1 Planlagt gatenett og funksjon 

I områdereguleringsplanen for Ås sentralområde legges det opp til prioritering av gående i alle 

gater i sentrum. Det skal etableres sammenhengende sykkelveinett for å gjøre det mer attraktivt 

å sykle, med sykkelvei langs trafikkerte gater og sykling i blandet trafikk i rolige boliggater. Det 

legges opp til at mange av dagens parkeringsplasser omdisponeres til gatetun, torg, sykkelfelt 

og fortau. Langtidsparkering skal konsentreres i randsonen av sentrum.   

I områdereguleringsplanen for Ås sentralområde er Moerveien mellom Skoleveien og 

Rådhusplassen/Raveien regulert til gatetun og Rådhusplassen er regulert til torg, og blir en del 

av et bilfritt sentrum. Det vil føre til at krysset fylkesvei 152 x Rådhusplassen ikke vil være 

adkomst til BS6/Moerveien i fremtiden. Adkomst til planområdet fra fylkesvei 152 vil være i 

kryssene fv. 152 x Skoleveien og fv. 152 x Brekkeveien. Disse to kryssene er markert med svart 

sirkel i figur 11. Selve planområdet får kjøreadkomst til parkeringskjeller fra Tverrveien. 

For øvrig kan vi nevne at Ås kommune er i gang med å planlegge ny kollektivterminal i krysset 

ved Langbakken. Hvis bussterminalen blir realisert, vil eksisterende holdeplass Ås 

videregående skole bli nedlagt. Hensikten med tiltaket er å etablere et samlet knutepunkt for 

lokalbuss, regionbuss og tog. Dette, sammen med etablering av Follobanen, vil gjøre det lettere 

å reise kollektivt. Det vil bli flere avganger, enklere å bytte mellom ulike ruter og mellom buss og 

tog, og kortere reisetid. Det er i tillegg planlagt å etablere en sykkelvei langs Brekkeveien. 

Sykkelveien legges på østsiden av kjørebanen fra stasjonen i nord til rundkjøringen ved 

Askeveien i syd, se figur 11. 
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Figur 11 Adkomst til planområdet i fremtidig situasjon og diverse planer i Ås (kartkilde: vegkart.no) 
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Nordre del av Moerveien (sør for Skoleveien) planlegges med tosidig fortau og sykkelfelt i 

kjørebanen. Moerveien vil også i fremtiden være en sentrumsgate med toveis biltrafikk. 

 

Figur 12 Illustrasjon av fremtidig situasjon, Moerveien i sørlig retning fra krysset med Skoleveien (kilde: 
planbeskrivelsen til områdereguleringsplanen for Ås sentralområde) 

Langs nordsiden av Skoleveien er det i områdereguleringsplanen tilrettelagt for etablering av 

sykkelvei, som vil erstatte dagens parkeringsplasser. På sørsiden av Skoleveien vil dagens 

kundeparkering erstattes med fortau. Skoleveien vil også i fremtidig situasjon ha toveis biltrafikk.  

Sagaveien skal fortsette å være en rolig boliggate. 
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3.2 Planområdets bilturproduksjon 

3.2.1 Arealtall 

Foreløpige tall fra arkitekt, mottatt 10.11.2021, tilsier at det planlegges for 9930 m2 BRA bolig og 

500 m2 BRA næring. Det planlegges cirka 140 boliger, som vil si at gjennomsnittlig 

boligstørrelse blir på cirka 70 m2. Det planlegges cirka 70 parkeringsplasser. 

Parkeringsplassene er planlagt lagt i kjeller, med kjøreadkomst fra Tverrveien.  

Når det gjelder næring, så har vi fra arkitekt og oppdragsgiver fått opplyst at leietakere ikke er 

avklart. Foreløpig ser det ut til å være mest aktuelt å etablere noe bevertning og noe 

forretningsvirksomhet. 

3.2.2 Forutsetning for beregning av biltrafikk 

Tabell 2 viser forutsetninger for beregning av planforslagets bilturproduksjon. Under tabellen har 

vi gitt en gjennomgang av hvordan vi har kommet frem til tallene. 

Tabell 2 Forutsetninger for beregning av planforslagets bilturproduksjon 

 

Boliger 

Med 70 parkeringsplasser på 140 leiligheter, får vi en parkeringsdekning på 0,5 P-plasser per 

bolig. Parkeringsdekningen er såpass lav at den vil være begrensende for bilbruk. Planområdet 

har også et godt kollektivtilbud, med kort vei til Ås stasjon. I stedet for å beregne bilturer per 

bosatt, som vil gi et urealistisk høyt anslag på biltrafikken, velger vi i stedet å bruke antall 

parkeringsplasser som utgangspunkt. Vi forutsetter en bilturproduksjon på 4 bilturer per 

parkeringsplass per yrkesdøgn (YDT). Dette er samme forutsetning som vi har brukt i 

forbindelse med trafikkutredningen for fv. 152 gjennom Ås3, hvor vi har beregnet 

bilturproduksjonen for alle områdene i områdereguleringsplanen for Ås sentrum. Denne 

forutsetningen er også brukt i to andre trafikkanalyser Sweco har utarbeidet i nærområdet for 

henholdsvis Skoleveien 2 (BS5 i områdereguleringen) og Moerveien 12 (BS7 i 

områdereguleringen).  

Vi forutsetter vi at årsdøgntrafikken er ca. 93 % av yrkesdøgntrafikken for boligene. I største 

time i morgenrushet avvikles 7 % av YDT, mens 9 % av YDT avvikles i største time i 

ettermiddagsrushet. Også disse forutsetningen er fra trafikkutredningen for fv. 152.  

 

 

 
3 Trafikkberegninger og trafikksikkerhetsvurdering. Notat utarbeidet av Sweco, datert 13.09.2019, sist 
revidert 10.08.2020. 

Formål YDT ÅDT/YDT ÅDT Grunnlag Til Fra YDT-andel Til Fra YDT-andel

Bolig 4 93 % 3,73 per P-plass 25 % 75 % 7 % 65 % 35 % 9 %

Næring 8 84 % 6,7 per 100 m2 50 % 50 % 2 % 50 % 50 % 11 %

Morgenrush EttermiddagsrushBilturer per døgn



   

 

 

17 (21) 
 

NOTAT 

06.12.2021 

 

 

ES p:\31433\10227731_moerveien_7-9_ås_-_trafikkanalyse\000\06 dokumenter\03 rapporter og notater-ås\20211206 trafikkanalyse_moerveien 7-9.docx 
 

Næring 

Som omtalt tidligere er det ikke avklart nøyaktig hvilken type næring som vil slå seg ned i 

planområdet. Imidlertid virker det klart at det vil være næring som vil tiltrekke seg noe publikum, 

ikke kun ansatte. Samtidig antar vi at en eventuell forretning ikke vil være en dagligvare, noe vi 

begrunner med at arealet er lite. I stedet antar vi at det er snakk om en eller annen 

«sentrumsbutikk» med mindre besøk enn en dagligvare. 

Vi bruker samme forutsetninger som vi gjorde for beregning av formålet «forretning» i 

trafikkutredningen for fv. 152. Vi bemerker at forutsetningene for beregning av bilturer for 

forretning i trafikkutredningen for fv. 152 var basert på etablering av 0,8 parkeringsplasser per 

100 m2 forretning. Antall parkeringsplasser som eventuelt reserveres næringsdelen i 

planområdet Moerveien 7–9 er ikke kjent. Selv om det kanskje ikke etableres egne 

parkeringsplasser for næringsvirksomheten i planområdet, vil det være mulig å parkere i 

nærheten av planområdet, og vi bruker derfor samme forutsetninger nå i denne trafikkanalysen. 

Arealet er uansett så lite at forutsetningene får relativt lite å si. Forutsetningene er gjennomgått 

nedenfor: 

Som et utgangspunkt ble det forutsatt 16 bilturer per 100 m2. Tallet er skjønnsmessig halvert fra 

16 til 8 bilturer per 100 m2. Grunnen til dette er at det må forventes et relativt stort innslag av 

såkalte turkjeder.  

I henhold til SINTEF-rapport A253024 gir arealbruk innen hovedkategorien «handel» 49,4 

personturer per 100 m2 på virkedager. På lørdager er tallet 42,7 personturer per 100 m2. Hvis vi 

forutsetter at forretningene er stengt på søndager, får vi at trafikken et gjennomsnittlig døgn 

(mandag–søndag) tilsvarer 84 % av trafikken på hverdager. 

For å beregne rushtrafikk til handel ble det forutsatt at 2 % av YDT avvikles i morgenrushet, 

mens 11 % avvikles i ettermiddagsrushet. Dette er i henhold til Prosam-rapport 218. Det ble 

antatt en jevn fordeling av trafikken i begge rushet, det vil si at 50 % av turene går mot området, 

mens 50 % går fra området. 

 

3.2.3 Beregnet bilturproduksjon 

Tabell 3 viser beregnet bilturproduksjon ved en realisering av planforslaget.  

Tabell 3 Beregnet bilturproduksjon ved realisering av planområdet 

 

 
4 Erfaringstall for turproduksjon. Oppdateringer til Håndbok 146. SINTEF teknologi og samfunn, 
transportforskning, 11.12.2013 

YDT ÅDT Til Fra Sum Til Fra Sum

Bolig 70 P-plasser 280 261 5 15 20 16 9 25

Næring 500 m2 40 34 0 0 1 2 2 4

Sum 320 294 5 15 20 19 11 30

Morgenrush Ettermiddagsrush
Formål Størrelse

Bilturer per døgn
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Beregningene viser at planforslaget får en forventet bilturproduksjon på cirka 320 kjøretøy per 

yrkesdøgn (YDT) og cirka 300 bilturer per døgn når man ser hele året under ett (ÅDT). I 

rushperiodene er det beregnet cirka 20–30 bilturer per time. 

Tabell 4 viser beregnet bilturproduksjon i dagens situasjon, sammenlignet med 

bilturproduksjonen i planforslaget.  

Tabell 4 Sammenligning mellom beregnet bilturproduksjon i dagens situasjon og i planforslaget 

 

 

Sammenlignet med dagens situasjon er det beregnet at vil planområdet produserer 300 flere 

bilturer på hverdager (YDT) enn i dag. ÅDT er beregnet å øke med cirka 270 turer per døgn 

sammenlignet med i dag. Timetrafikken øker med snaut 20 biler i morgenrush og snaut 30 biler 

om ettermiddagen.  

Vi har også sammenlignet gjeldende beregning for planforslaget med beregnet til og fra 

planområdet (BS6) i trafikkutredningen for fv. 152. Denne sammenligningen er vist i tabell 5. 

Tabell 5 Sammenligning mellom beregnet bilturproduksjon i fv. 152-prosjektet og i planforslaget 

 

I trafikkutredningen for fv. 152 ble det beregnet at planområdet vil få en bilturproduksjon på 

YDT 550, mens ÅDT ble beregnet til cirka 420. Gjeldende beregning viser en reduksjon på 230 

YDT og 125 ÅDT sammenlignet med trafikkutredningen for 152. Gjeldende beregning er lavere 

enn trafikkutredningen for fv. 152 fordi det den gangen ble forutsatt utbygging av 6000 m2 

næring. Antall boliger var imidlertid bare 52, men disse hadde til gjengjeld 0,6 P-plasser per 

bolig.  

3.3 Overordnet vurdering av konsekvenser for trafikkavvikling 

Erfaringsmessig er det i rushperioder på hverdager det er størst problemer knyttet til 

trafikkavvikling. Dette betyr at det er økningen i rushtrafikk, som er relevant å se på. 

Rushtrafikken er beregnet å øke med cirka 20–30 kjøretøy per time (kjt/t) sammenlignet med i 

dag. 

Økningen på 20–30 kjt/t gjelder rett ved planområdet. Her er det, som tidligere anslått, kun små 

trafikkmengder, noe som tilsier god trafikkavvikling i dag. Lenger unna planområdet vil 

trafikkøkningen spre seg på flere veier. Dette vil si at to adkomstkryssene fv. 152 X Skoleveien 

YDT ÅDT Til Fra Sum Til Fra Sum

Dagens situasjon 25 23 0 2 2 1 1 2

Planforslag 320 294 5 15 20 19 11 30

Differanse 295 271 5 13 19 17 10 27

Bilturer per døgn Morgenrush Ettermiddagsrush
Beregning

YDT ÅDT Til Fra Sum Til Fra Sum

Planforslag i fv. 152-prosjektet 549 421 22 17 39 26 31 57

Planforslag 320 294 5 15 20 19 11 30

Differanse -229 -126 -17 -1 -18 -8 -20 -27

Beregning
Bilturer per døgn Morgenrush Ettermiddagsrush
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og fv. 152 X Brekkeveien hver vil få en økning som er mindre enn 20–30 kjt/t. Økningen vil 

antakelig bli cirka halvparten i hvert kryss, altså cirka 10–15 kjøretøy i hvert kryss. Dette er 

marginale reduksjoner i trafikkvolumet, og vi vurderer at planforslaget vil gi ubetydelige 

konsekvenser for trafikkavviklingen på fv. 152. 

Krysset fv. 152 X Brekkeveien er planlagt bygget om til rundkjøring, som nevnt tidligere. Dette 

vil gi bedre trafikkavvikling for Brekkeveien (og dårligere for fv. 152) i henhold til 

trafikkutredningen for fv. 152. 
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3.4 Vurdering av trafikksikkerhet 

Som tidligere nevnt er det beregnet en trafikkøkning på ÅDT cirka 270 som følge av 

planforslaget. Dette er en marginal trafikkøkning som ikke forventes å gi særskilte problemer 

knyttet til trafikksikkerhet.  

Trafikksikkerheten i planlagt avkjørsel vurderes å bli ivaretatt forutsatt at det sørges for 

tilstrekkelig sikt i henhold til siktkrav i Statens vegvesens håndbok N100. 

Som nevnt i kapittel 3.1 legger områdeplanen til rette for flere tiltak for gående og syklende. 

Dette sikrer god tilrettelegging for gående og syklende i området.  
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4 Oppsummering 

Sweco Norge AS er engasjert av Moerveien AS for å bistå med trafikkanalyse i forbindelse med 

detaljregulering av området BS6 i vedtatt områdereguleringslan for Ås sentralområde. 

Planforslaget legger til rette for 9930 m2 BRA bolig og 500 m2 BRA næring. Det planlegges cirka 

140 boliger, som vil si at gjennomsnittlig boligstørrelse blir på cirka 70 m2. Det planlegges cirka 

70 parkeringsplasser. Parkeringsplassene er planlagt lagt i kjeller, med kjøreadkomst fra 

Tverrveien. 

Dagens bebyggelse i planområdet består av 5 eneboliger med parkering på egen grunn. 

Dagens bebyggelse er planlagt revet.  

Beregningene viser at planforslaget får en forventet bilturproduksjon på 320 kjøretøy per 

yrkesdøgn (YDT) og 295 bilturer per døgn når man ser hele året under ett (ÅDT). YDT er nå 

beregnet å bli 230 lavere enn beregninger som ble lagt til grunn for utredning av fv. 152 

gjennom Ås. ÅDT er tilsvarende redusert med 125 bilturer/døgn. 

Når vi sammenligner med dagens situasjon med fem eneboliger i planområdet, finner vi at 

planforslaget gir en økning på YDT 300 og ÅDT 270. 

Rushtrafikken er beregnet å øke med cirka 20–30 kjøretøy per time (kjt/t) sammenlignet med i 

dag. Økningen på 20–30 kjt/t gjelder rett ved planområdet. Her er det kun små trafikkmengder, 

noe som tilsier god trafikkavvikling i dag. Lenger unna planområdet vil trafikkøkningen spre seg 

på flere veier. Dette vil si at to adkomstkryssene fv. 152 X Skoleveien og fv. 152 X Brekkeveien 

hver vil få en økning som er mindre enn 20–30 kjt/t. Økningen vil antakelig bli cirka halvparten i 

hvert kryss, altså cirka 10–15 kjøretøy per time. Dette er marginale reduksjoner i trafikkvolumet, 

og vi vurderer at planforslaget vil gi ubetydelige konsekvenser for trafikkavviklingen på fv. 152 

Den beskjedne trafikkøkningen på ÅDT 270 forventes å gi ubetydelige problemer knyttet til 

trafikksikkerhet. Områdeplanen for Ås sentralområde legger til rette for flere tiltak for gående og 

syklende, blant annet sykkelvei med fortau i Brekkeveien. Tiltakene sikrer god tilrettelegging for 

gående og syklende, og gaten bør derfor være godt rustet med tanke på trafikksikkerhet for å 

håndtere den lille, beregnete trafikkøkningen. 

Avkjørsel er planlagt i Tverrveien. Forutsatt at avkjørselen etableres med tilstrekkelig sikt, 

vurderer vi at trafikksikkerheten er ivaretatt. 


