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1. Bakgrunn 

ViaNova AS er engasjert av Attivo Bolig Brekkeveien AS for å utføre en trafikk- og mobilitetsanalyse 

i forbindelse med detaljregulering av Brekkeveien 12-18 i Ås kommune. Analysen kartlegger 

dagens trafikale situasjon i området og vurderer de trafikale konsekvensene av tiltaket.  

Planområdet omfatter eiendommene g.nr./b.nr. 54/25, 54/84, 54/52 og 54/361. Det planlegges 
bygging av 120 leiligheter i tillegg til 600 kvm med næring.  

Planområdets avgrensning er vist figur 1 under. 
 

 

Figur 1: Planområdet er vist med sort stiplet linje (Fosse og Aasen Arkitekter AS)  



 

Notat 16.05.2022 2 

2. Håndbøker og faglitteratur 

Følgende håndbøker og rapporter er benyttet: 

• Prosamrapport 242. Reisevaner i Oslo og Viken. En analyse av den nasjonale 

reisevaneundersøkelsen 2018/19 (Ruter/PROSAM, 2021) 

• Prosamrapport 218. Reisevaner i Oslo-området (TØI, 2015) 

• Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/19. Nøkkelrapport. TØI-rapport 1835/2021 

• Håndbok N100 – Veg- og gateutforming (Statens vegvesen, 2021) 

• Håndbok V713 – Trafikkberegninger (Statens vegvesen Vegdirektoratet, 1989) 

• Håndbok V121 – Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (Statens vegvesen, 2013) 

• Veileder innsamling og beregning av trafikkdata til støykartlegging (Statens vegvesen, 

2011) 

3. Dagens situasjon 

3.1 Beliggenhet 

 

Figur 2: Beliggenhet i Ås  

Planområdet ligger sentralt i Ås, ca. 200 meter sør for Ås stasjon, se figur 2 over. Eiendommen har 

adkomst fra Brekkeveien i vest, og grenser til jernbanen i øst.  
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I sør grenser eiendommen mot eksisterende jordbruksområde og fremtidig utbyggingsområde (felt 

BKB2). I nord grenser eiendommen mot eksisterende industrilokale og fremtidig utbyggingsområde 

(felt BS8), se figur 3 under. 

 

Figur 3: Beliggenhet med tilgrensende felt. Planområdet ligger på BS9. 

3.2 Dagens bruk av eiendommen 

Planområdet har i dag tre bygg på totalt ca. 1000 kvm som huser blandede næringsformål med bl.a. 

rørleggerbedrift, tannlege og musikkskole. 

3.3 Gjeldende regulering 

Området er regulert til sentrumsformål i områdereguleringsplan for Ås sentralområde (R-287). 

3.4 Tilstøtende vegnett 

Brekkeveien går langs planområdets vestre side. Vegen har to kjørefelt og gang- og 

sykkelveg/fortau langs vegens vestre side. Langs planområdet har Brekkeveien skiltet hastighet på 

30 km/t og er høyreregulert. Veien har belysning. Tverrsnitt er vist i figur 4 på neste side. 
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Figur 4: Brekkeveien sett fra sør ved Brekkeveien 12-18. Bilde hentet fra Google street view (2019) 

3.5 Trafikkdata 

ViaNova utførte korttidstellinger over fire timer i mars 2022. Det er benyttet metodikk fra Statens 

vegvesens Veileder for innsamling og beregning av trafikkdata til støykartlegging (2011). Basert på 

data fra registreringene er døgntrafikken i Brekkeveien forbi planområdet beregnet til ca. 3.300 kjt/d 

med en tungtrafikkandel på ca. 7 %. Gjennom registreringsperioden fordelte trafikken seg omtrent 

50 % i nordgående retning og 50 % i sørgående retning. 

3.6 Tilgjengelighet 

Kjørende 

Kjørende har enkel adkomst til hovedvegnettet via Brekkeveien og vestover på fv. 152 Drøbakveien 

til E6, eller østover på fv. 152 Sentralveien og Holstadveien til E18. 

 

Figur 5: Beliggenhet mot hovedvegnett. Kart hentet fra Finn.nos karttjeneste 
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Kollektivtransport 

 

Figur 6: Tilgjengelighet for kollektiv, gange og sykkel 

Planområdet ligger rett ved Ås stasjon, som betjener tog mellom Moss og Oslo (Stabekk). I 

høytrafikk betjenes strekningen to ganger i timen i hver retning, og i lavtrafikk én gang per time i 

hver retning. Åpning av nye Follobanen vil muliggjøre ytterligere frekvensøkning for lokaltogene på 

Østfoldbanen, og kan derfor gi flere avganger fra Ås enn i dag. Det tar ca. 30 minutter å reise 

mellom Ås stasjon og Oslo S med tog. Til sammenligning tar det 30 – 40 minutter å reise til Oslo 

sentrum med bil, og dette gjør at toget har en sterk konkurranseflate mot bilen for f.eks. pendlere.  

I tillegg til tog går det buss og ekspressbuss fra Ås stasjon. Holdeplassen betjenes av buss 535 

(Kroer skole) og 536 (Dyster/Eldor) med to avganger per time i høytrafikk, og én avgang per time i 

lavtrafikk. Rutene har et opphold midt på dagen, og har ingen avganger i helgene. Videre betjenes 

holdeplassen av bestillingsbuss (rute 524) mellom Ås og Ski stasjon.  

Fra holdeplassen Ås VGS langs fv. 152 Sentralveien, ca. 600 meter gange fra planområdet, går det 

ekspressbuss 510 mellom Langhus – Ski – Ås – Drøbak, med avgang hvert tiende minutt i 

høytrafikk, og to avganger i timen i lavtrafikk. 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en indeks for å vurdere tilgjengeligheten til 

kollektivtransport. Denne er videreutviklet av Urbanet Analyse i PROSAM-rapport 218 «Reisevaner 

i Oslo-området» (2015) for å vurdere hvorvidt kollektivtransporten kan konkurrere mot bilen (se 

tabell 1 på neste side). I henhold til indeksen ligger planområdet innenfor det som kan kategoriseres 

som god til svært god kollektivtilgjengelighet. 
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Tabell 1: Indeks for kollektivtilgjengelighet, hentet fra PROSAM-rapport 218 «Reisevaner i Oslo-området» 

(2015). 

Gående og syklende 

Planområdet ligger sentralt til i sentrum av Ås, med gangavstand til bl.a. restauranter, legekontor og 

flere dagligvarebutikker. I tillegg er det kort avstand til skoler og idrettsanlegg. Nærmeste skole 

(Åsgård skole) ligger kun 650 m unna, mens Ås videregående skole ligger på andre siden av 

jernbanesporet og nås via planovergangen ved Ås stasjon. 

Planområdet ligger innenfor 30 minutters gange fra det meste av Ås, inkludert NMBU, og har derfor 

et stort potensial for at reiser til universitet og arbeidsplasser kan gjøres enkelt med gange og 

sykkel. Planområdet ligger i tillegg i kort avstand fra rekreasjonsområder som Burumskogen og 

Vardåsen, som gjør at man ikke må reise med bil for å komme ut i naturen. 

Det er god tilgjengelighet for gående og syklende sørover og nordover langs Brekkeveien, med 

gang- og sykkelveg/fortau langs Brekkeveiens vestre side, og gang- og sykkelveg/turveg langs 

jernbanen på østsiden av eiendommen. Det er ikke gangfelt over Brekkeveien fra planområdet over 

til fortauet på vestsiden av vegen.  
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3.7 Reisemiddelfordeling 

Reisemiddelfordelingen for Oslo og Viken fra Reisevaneundersøkelsen (RVU) 2018/191 er vist i 

figur 7 under. Bosatte i Ås er i denne sammenhengen under Follo, vist med rød utheving.  

 

Figur 7: Reisemiddelfordeling hentet fra RVU 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/19. Nøkkelrapport. TØI-rapport 1835/2021 
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=71405  

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=71405
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4. Fremtidig situasjon 

4.1 Beskrivelse av planen 

Planen innebærer riving av eksisterende bebyggelse på eiendommen, og bygging av 120 leiligheter 

og 600 kvm næring.  

Illustrasjon av første plan er vist i figur 8 under. All næring er plassert i første etasje på vestre side 

av eiendommen. Det etableres bilfritt torg med inngang fra sørvestre hjørne av planområdet. 

 

Figur 8: Illustrasjonsplan (Haug Landskap, 07/22) 

Adkomst 

Det etableres ny avkjørsel fra Brekkeveien på nordre side av planområdet, med adkomst til 

parkeringskjeller. Dette vil være en felles adkomstvei med fremtidig bebyggelse på felt BS8 nord. I 
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tillegg vil det være adkomst på søndre side for å betjene renovasjon. Denne adkomsten reguleres 

som gatetun.  

Adkomst for gående og syklende vil være fra gateplan i Brekkeveien, via torg i sørvestre hjørne av 

eiendommen, via gatetun på søndre eller nordre side av eiendommen, eller via gang- og 

sykkelveg/turvei på østsiden av eiendommen. 

Parkering 

All parkering etableres under bakken. Det legges opp til en parkeringsdekning på 0,5 plasser per 

boenhet (totalt 60 plasser) og 0,8 plasser per 100 kvm næring (totalt 5 plasser). Dette er innenfor 

Ås kommunes norm for parkeringsdekning.  

 

Figur 9: Illustrasjon parkeringskjeller (Arkitektene Fosse og Aasen AS, 07/22) 

Det etableres i tillegg 66 parkeringsplasser for sykkel i kjeller. 

Varelevering 

Varelevering utføres fra gatetun på nordre side av eiendommen. Endelig løsning for avkjørsel og 

snumulighet for kjøretøy til varelevering må sees sammen med endelig løsning av reguleringsplan 

for felt BS8.  

Renovasjon 

Renovasjon utføres fra gatetun søndre side av eiendommen, med nedgravd løsning plassert som 

vist i figur 8 på forrige side. Renovasjonsbil kjører ut via torget, og behøver dermed ikke å rygge for 

å snu.  
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4.2 Trafikkrelaterte planer 

Sykkelveg med fortau langs Brekkeveien 

Brekkeveien skal på sikt 

opparbeides med ny sykkelveg og 

fortau langs vegens østre side på 

strekningen forbi planområdet. 

Sykkelvegen vil ha tre meters 

bredde, og fortauet to meters 

bredde. Dette vil påvirke utformingen 

av avkjørslene til planområdet fra 

Brekkeveien.  

 

 

 

 

 

Figur 10: Illustrasjon av planlagt sykkelvei med fortau forbi planområdet BS9 

Moerjordet 

Det planlegges utbygging på tomta sør for planområdet 

(område BKB2) langs Brekkeveien. Inne i planen ligger det 

358 boliger, i tillegg til ca. 5.000 kvm næring og ca. 4.400 

kvm hotell/utleiebolig.  

 

COWI har utført en trafikkanalyse av planen i 2020, og det 

er beregnet at planen vil produsere en trafikkmengde på 

ca. 1.100 kjt/d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 
Figur 11: Illustrasjon av planområdet for Moerjordet 
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5. Trafikkberegninger 

Trafikk til planområdet er trafikk som skal til eller fra boliger og næringsvirksomhetene. Det er 

vanskelig å anslå nøyaktig dagens og fremtidige trafikkmengder, men det er gjort en forenklet 

beregning for mulig trafikkproduksjon. 

Beregningene er gjort ved å bruke erfaringstall for turproduksjon for ulike arealbrukskategorier. 

Turproduksjonsfaktorene er hentet fra Statens vegvesens håndbok V713 «Trafikkberegninger» og 

Prosamrapport 242 «Reisevaner i Oslo og Viken - En analyse av den nasjonale 

reisevaneundersøkelsen 2018/19». Det er i hovedsak brukt erfaringstall til å beregne antall 

personturer, og deretter bilandel funnet i reisevaneundersøkelsene til å beregne antall bilturer.   

Antall person- og bilturer varierer vanligvis betydelig innenfor samme arealbrukskategori. Hva slags 

type kontorer eller forretninger, antall ansatte per kvadratmeter og beliggenhet er faktorer som 

påvirker antall reiser, mens tilgang på parkering, parkeringsavgift og kollektivtilbud er faktorer som 

påvirker reisemiddel.  

5.1 Turproduksjon 

Boliger 

Ifølge Statens vegvesens håndbok V713 «Trafikkberegninger» vil en bolig produsere mellom to og 

fire personturer per person per døgn. Det stemmer godt overens med den nasjonale 

reisevaneundersøkelsen for 2018/19, som oppgir at personer bosatt i Viken i gjennomsnitt utfører 

2,75 daglige reiser. Ifølge Statistisk sentralbyrå2 bor det i snitt 2,15 personer per husholdning i Ås. 

Det vil si at hver bolig kan forventes å produsere i snitt ca. 6 personturer per døgn. Ved utbygging 

av 120 nye boenheter vil dette gi 710 personturer per døgn (se tabell 2). 

Personturer per 
boenhet 

Antall 
boenheter 

Personer 
per boenhet 

Reiser per 
person 

Personturer 
per boenhet 

Personturer fra 
boliger totalt 

Etter utbygging 120 2,15 2,75 5,9 710 

Tabell 2: Beregning av antall personturer for boliger på planområdet 

Prosamrapport 242 (2021) oppgir at 49 % av alle reiser i Follo utføres som bilfører, og 10 % som 

bilpassasjer. Det er forenklet antatt at bilpassasjerene i denne sammenhengen reiser med bilfører 

tilknyttet planområdet, og at de derfor ikke produserer biltrafikk i seg selv. Dette gir en 

bilturproduksjonsfaktor på 2,9 bilturer per døgn. Utbygging av 120 boenheter vil gi en forventet 

bilturproduksjon på 348 bilturer per døgn, som vist i tabell 3 under. 

Bilturproduksjon per 
boenhet per årsdøgn 

Antall 
boenheter 

Personturer 
per boenhet 

Bilturer per 
boenhet 

Bilturer forventet 
for planområdet 

Etter utbygging 120 5,9 2,9 348 

Tabell 3: Beregnet antall bilturer per boenhet 

 

 

 

 

 
2 https://www.ssb.no/kommunefakta/as  

https://www.ssb.no/kommunefakta/as
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I henhold til reisemiddelfordeling fra reisevaneundersøkelsen forventes det videre at personreisene 

til/fra boligene fordeler seg som vist i tabell 4 under.  

Reisemiddel Til fots Sykkel 
Kollektiv 
(eks. taxi 

og fly) 
Bilfører Bilpassasjer Annet 

Andel 19 % 3 % 17 % 49 % 10 % 2 % 

Antall 135 21 121 348 71 14 

Tabell 4: Fordeling av reiser fra boligene på de ulike reisemidlene 

Næring 

Det planlegges riving av eksisterende næringsareal på ca. 1000 kvm, som erstattes med 600 kvm 

næringsareal i nytt bygg. Dette gir en reduksjon i næringsareal på ca. 400 kvm.  

Dagens næringsareal på planområdet er en blanding av handel, kontor og industri.  Det er ikke 

bestemt hva slags næring som skal inn i ny plan, og for beregningene er det forenklet antatt at 

fremtidig næring på planområdet vil bestå av samme karakter som eksisterende. 

Til beregning av turproduksjon er det tatt utgangspunkt i erfaringstall for kontorformål fra håndbok 

V713 «Trafikkberegninger», med en bilturproduksjonsfaktor på 8 bilturer per døgn per 100 kvm 

areal. Dette gir en bilturproduksjon på 80 bilturer per døgn for eksisterende situasjon, og 48 bilturer 

per døgn for fremtidig situasjon, se tabell 5 under. 

Bilturproduksjon for 
næringsarealer per årsdøgn 

Areal Bilturproduksjonsfaktor  
Bilturer for 

planområdet 

Før utbygging 1.000 kvm 8 80 

Etter utbygging 600 kvm 8 48 

Tabell 5: Beregnet antall bilturer for næringsarealer 

Netto trafikkendring 

Med utgangspunkt i forutsetningene over vil utbyggingen på planområdet gi en økning i biltrafikk på 

i overkant av 300 kjt/d (se tabell 6 under).  

Bilturproduksjon for 
næringsarealer per årsdøgn 

Bolig Næring  Totalt 

Før utbygging 0 - 80 - 80 

Etter utbygging + 348 + 48 + 396 

SUM + 348 - 32 + 316 

Tabell 6: Netto trafikkendring 

Gjennom registreringsperioden for trafikktellingene utført i Brekkeveien fordelte trafikken seg 

omtrent 50 % i nordgående retning og 50 % i sørgående retning. Sør for planområdet er det ingen 

forbindelse mot hovedvegnettet, og for det meste boligbebyggelse, samt noe industri og helse.  Det 

er derfor sannsynlig at trafikken fra ny bebyggelse vil fordele seg med en større andel trafikk til/fra 

nord enn sør, og det er antatt hhv. 80/20 fordeling. Med utgangspunkt i dette vil ÅDT i Brekkeveien 

som følge av utbyggingen øke fra ca. 3.300 til ca. 3.550 kjt/d nord for ny bebyggelse, og til ca. 

3.350 kjt/d sør for ny bebyggelse. 

 

 

 



 

Notat 16.05.2022 13 

6. Trafikksikkerhet 

 

Biladkomst 

Adkomst på søndre side av eiendommen reguleres som gatetun. I henhold til Statens vegvesens 

håndbok N100 skal gatetun ikke være oppdelt i kjørebane og fortau, og skal ikke ha 

gjennomgående høydeforskjeller i gatens tverrprofil.  

Adkomst på nordre side av eiendommen bør utformes som en avkjørsel. Avkjørselen må tilpasses 

etablering av ny sykkelveg med fortau langs Brekkeveiens østre side. Kjørende inn/ut av 

adkomsten/gatetunet vil ha vikeplikt for syklende på sykkelvegen.  

Brekkeveien har svært rett kurvatur som gir god sikt for kjøretøy 

inn/ut av avkjørselen. I henhold til Statens vegvesens håndbok 

V122 anbefales likevel at sykkelvegen trekkes 5 m tilbake i 

avkjørselen for at ventende kjøretøy kan stå mellom vegen og 

kryssende gang- og sykkelveg (se figur 12). 

Fordi ÅDT på primærvegen (Brekkeveien) er over 2000 kjt/d, og 

ÅDT på sekundærvegen (nordre adkomst til planområdet) er 

over 50 kjt/d, bør avkjørselen utformes som kryss i henhold til 

Statens vegvesens håndbok V121.  

I områdereguleringsplan for Ås sentralområde legges det opp til 

gjennomgående sykkelveg med fortau uten bruk av rabatt. Det 

bør utarbeides gjennomgående prinsipp for kryssing av 

sykkelveg med fortau for alle avkjørsler langs Brekkeveien, for 

å sikre et system som er trafikksikkert og oversiktlig for alle 

trafikanter. 

 
Figur 12: Kryssing mellom veg og sykkelveg med 
fortau der kjørende i sekundærveg har vikeplikt for 
syklende på sykkelvegen. Hentet fra Statens  
vegvesens håndbok V122 
Sykkelhåndboka (2014), figur 4.16 

Forbindelser for gående og syklende 

Ås sentrum har gjennomgående anlegg for myke trafikanter, og med fremtidig utbedring av 

Brekkeveien med ny sykkelveg med fortau vil forbindelsene langs Brekkeveien bli bedre og gi økt 

trafikksikkerhet for gående og syklende. 

På planområdet er biltrafikken adskilt fra myke trafikanter, ved at all parkering er lagt i kjeller. 

Separering av funksjoner som renovasjon og varelevering vekk fra torget til én lokasjon med lite 

gjennomstrømming av andre trafikanter, samt etablering av bilfritt torg med egen adkomst for 

gående og syklende, reduserer risikoen for konflikter og skaper et trafikksikkert og attraktivt byrom.  

Trygg skoleveg 

Planområdet sokner til Åsgård barneskole, som har en gåavstand på ca. 650 meter.  

Mellom planområdet og skolen kan man velge flere ruter (se figur 13 under): via Brekkeveien, via 

Moerveien eller via Sagaveien fram til Skoleveien. 
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Figur 13: Illustrasjon av ruter på skoleveien.  

Hele området ligger i sone 30 km/t, og fartsnivået antas derfor å være lavt. På ruten via 

Brekkeveien/Moerveien og Skoleveien er det gjennomgående anlegg for gående med fortau, men 

det bør etableres gangfelt over Brekkeveien ved planområdet.   

Det er ikke registrert trafikkulykker med fotgjengere eller syklister involvert de siste 10 år i området, 

og skolevegen vurderes som trafikksikker.  

Parkeringsdekning og fare for villparkering 

Det er en balansegang å tilby riktig nivå av parkeringsdekning, for å bidra til redusert bilandel, 

samtidig som en ikke ønsker økt grad av villparkering. For lav parkeringsdekning kan medføre 

letetrafikk og mer trafikk på boligvegene i området, og kan bidra til trafikksikkerhetsutfordringer ved 

feilparkering, parkering til hinder for vegvedlikehold, framkommelighet for myke trafikanter og 

utrykningskjøretøy. Dette kan motvirkes med skilting og utforming av vegarealene.  

Boligtypene i Brekkeveien 12-18 vil kun være leiligheter, og tilbyr beboerne svært god 

tilgjengelighet med både gange, sykkel og kollektiv med sin sentrale plassering i Ås sentrum og tett 

på Ås stasjon. Det vil derfor være naturlig å legge opp til lav parkeringsdekning, men at det samtidig 

tilbys besøksparkering (med f.eks. booking-mulighet). For å redusere sannsynligheten for 

villparkering ytterligere, og redusere behovet for egen bil, kan man f.eks. tilby bildelingstjenester på 

planområdet. 
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7. Planens forhold til nullvekstmålet 

For å nå nasjonale mål om nullvekst i personbiltrafikken kreves det tettere bysamfunn med 

tilrettelegging for gange og sykkel, samt en overgang fra dagens bilbaserte utvikling til 

kollektivbasert utvikling. Planens beliggenhet sentralt i Ås og tett ved knutepunktet Ås stasjon er i 

tråd med dette, og gir beboerne de beste forutsetninger for å kunne reise bærekraftig og kollektivt.  

Videre bidrar plasseringen av planområdet med nærhet til viktige funksjoner som handel, skoler, 

fritidsarenaer og rekreasjon etc. til at mange av de daglige reisene og gjøremålene kan foretas ved 

bruk av gange og sykkel. Planlagt ny sykkelvei med fortau langs Brekkeveien vil bidra ytterligere til 

dette, og skape en raskere og tryggere forbindelse mellom planområdet og resten av Ås.  

I tillegg legger planen opp til en restriktiv parkeringsdekning, som i kombinasjon med det 

ovenstående legger til rette for at beboere kan leve uten egen privatbil. Samlet vil dette bidra til å 

redusere det totale trafikkarbeidet i personbil-km fra beboerne. 

Under er tiltakene i planen som bidrar til å nå nullvekstmålet oppsummert:  

• Høy arealutnyttelse med tett bebyggelse;  

• Restriktiv parkeringsdekning inviterer beboere til å leve uten bil;  

• Kort avstand til skoler og trygg skolevei tar vekk behovet for å bringe og hente barn til 

skolen med bil; 

• Nærhet til fritidsaktiviteter og idrettsanlegg reduserer behovet for kjøring;  

• Kort avstand til rekreasjon med turveger direkte fra planområdet;  

• Korte avstander til det meste av Ås gjør det attraktivt å velge gange eller sykkel på f.eks. 

arbeidsreiser; 

• Kort avstand til dagligvarebutikker og andre serviceformål gir mulighet til å foreta reiser med 

gange og sykkel; 

• God til svært god kollektivtilgjengelighet, med korte og sikre gangforbindelser til 

kollektivknutepunktet Ås stasjon; 

• Reisetidsforhold mellom tog og bil mellom Oslo og Ås gjør det attraktivt å velge kollektiv. 

 

 


