
 Askommune Vei, idrett, park og friluft

Notat

Til Bygg- og geodataavdelingen

Fra

Saksbehandler Mats Odden Dato 13.03.2014

Vedr. lengdemåling av kjøretøy nord og sør for Gamle Mossevei 29, gnr. 27 bnr.
6

As kommune har foretatt radarmålinger utenfor Gamle Mossevei 29 for å finne ut

hvor mye tungtransport som kjører inn på eiendommen til Mesta Eiendom AS.

Ved hjelp av radar tok vi først lengdemålinger av alle kjøretøy sør for eiendommen,

og så av alle kjøretøy nord for eiendommen. Begge målingene varte i en uke.

Lengdemålingene er utført for å skille personbiler og mindre lastebiler fra

tungtransport. Vi har valgt å regne alle kjøretøy over 7,5 meter som tungtransport.

Grensen er satt på 7,5 meter fordi dette er ca. lengden på en liten lastebil.

Målingene er tatt i to påfølgende uker, så forskjellen på den generelle

trafikkmengden på disse to ukene kan ikke regnes for veldig stor. Målingene vil derfor

gi et godt bilde på hvor mye tungtransport som ukentlig og daglig kjører inn på

eiendommen.

På vedlagt kartutsnitt er det inntegnet hvor målingene ble tatt.

Sør for Mesta:
Etter en uke med målinger fra 24.2.2014 kl. 09:19 til 3.3.2014 kl. 09:19, ble det

registrert 3799 kjøretøy som passerte sør for eiendommen. 88 av disse var over 7,5

meter. Vi regner derfor 88 kjøretøy som tungtransport.

Nord for Mesta:
Etter en uke med målinger fra 4.3.2014 kl. 16:46 til 11.3.2014 kl. 16:46, ble det

registrert 5171 kjoretoy som passerte nord for eiendommen. 514 av disse var over

7,5 meter. Vi regner derfor 514 kjøretøy som tungtransport.
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Konklusjon:
Målingene viser at det meste av tungtransporten på Gamle Mossevei kommer fra den
nordlige delen av veien, og at den så går inn på eiendommen til Mesta Eiendom AS.

I følge målingene gikk 85 % av tungtransporten inn til Mesta Eiendom AS.

Med hilsen

Arnt Øybekk
Teknikk og miljøsjef

Mats Odden
Avdelingsingeniør Vei, park, idrett

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
Gamle Mossevei nord for Mesta, 4.3.2014-12.3.2014.xlsx
Gamle Mossevei sør, 24.02.2014-03.03.2014.xlsx
Kartutsnitt. pdf
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