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1. BAKGRUNN 
 
På oppdrag fra Scoop AS utfører Mjøsplan AS trafikk analyse i Askehaugkrysset. 
Trafikkanalysen er del av detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 hvor regulert 
næringstomt ligger. Detaljreguleringsplanen fremmer å opprette varehandel i form av 
logistikk / lager / næringsbygg på tomta. 
 
Planområdet er sammensett av fem tomter som har Gn. / Bn. 113/14, 16,17,18 og 20. 
Tomta som Scoop AS regulerer er 113/14.  
 
Trafikkanalysen inneholder beskrivelse, analyse av dagens situasjon og vurdering for hvor 
mye trafikken kan økes ved ny detaljregulering og hvilke konsekvenser det har for 
nabolagene rundt. 
 

2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON 
 

2.1 BESKRIVELSE AV INFRASTRUKTUR 
Kjærnesveien 2 ligger på sørvest siden av Askehaugkrysset som består av 3 veier; 
Nessetveien Fv156, Kjærneveien Fv56 og Askehaugveien Fv56. Veien som er mest 
trafikkert i krysset er Nessetveien Fv156. Trafikkmengden følger vanlige trafikktopper i 
rushtiden. Det er ikke mulig å dele opp lokale trafikken av personbiler fra 
boligarealene og gjennomkjørt trafikk på Nessetveien Fv156. Mengden av 
tungtrafikken er gjennomkjøring, kollektiv og søppel. Solberg transport ligger på sørøst 
sida av krysset. Det er fåtall varebiler som kjører inn og ut av den logistikk plassen.  
 

 

Figur 1. Viser bilde av krysset der som Kærnesveien 2 ligger ved. Den er merket med rød farge. 
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I dag er innkjørselen på Kjærnesveien 2 fra Nessetveien Fv156. Statens vegvesens 
ønske er å flytte den til Kjærnesveien Fv56. Grunnen er at Kjærnesveien Fv56 er en 
mindre trafikkert vei og egner seg bedre til å ta mot næringstrafikk og inn og ut 
kjøring av tomta. På plankartet under vises ny innkjørsel til Kjærnesveien 2 som er i 
henhold til Statens vegvesens ønske.

 

 

2.1.1 PERSONBILTRAFIKK OG SERVICETRAFIKK 
Kartet under viser rutenettet for de ulike trafikant gruppene i Askehaugkrysset. 
Hovedvegnettet vist med mørk grå farge og sekundær trafikk med lysgrå. Bussruter er 
markert med blå farge. Syklende og gående er markert med grønn farge.  
 
Hovedruten er Nessetveien Fv156 og trafikken på denne veiene består mest av 
gjennomkjøring i Askehaugkrysset. En part av trafikken deles opp i Askehaugkrysset 
og inn på samleveiene (sekundærtrafikk), Askehaugveien Fv56 og Kjærnesveien 
Fv56.  
 
Fartsgrensa på Nessetveien Fv156 er 70 km/t og for Askehaugveien/Kjærnesveien 
Fv56 er det 60 km/t. 
 
Det er anlagt parkeringsplass for dem som vil benytte kollektiv transport i 
Kjærnesveien Fv56 med plass til 12 biler. Parkeringen befinner seg på tomt Gn./Bn. 
113/43 og eieren er Ås kommune.  

Figur 2. Plankartet viser ny innkjøring til Kjærnesveien 2. 
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2.1.2 SYKKELTRAFIKK 
For sykkeltrafikk er det lagt gang- / sykkelveier, gangfelt og en gangbro. Dette er vist i 
kartet med grønn farge. Sykkelnettet er sammenhengende og koblet sammen med 
gangfelt eller gangbro.  Gangbroen ligger over Nessetveien Fv156 og har ramper på 
begge sidene så det er mulig å benytte den for syklister og sykle over den. Gangfelt 
er brukt som bindepunkt der, som sykkelnettet krysser Kjærnesveien Fv56.  
 

2.1.3 GANGTRAFIKK 
For gangtrafikk er det lagt ensidig fortau ved de fleste gatene.  Fortauene har 
standard bredde og laget av asfalt. Gangstiene er sammenhengende og er koblet 
sammen med gangfelt og gangbro. Gangbroen ligger over Nessetveien Fv156 med 
ramper på begge sider og trappe på nordøst siden. Gangfelt er brukt som 
bindepunkt der som gangstiene krysser Kjærnesveien Fv56. Gangstiene er i drift om 
vinteren og det er nok områder omkring til snøopplag.  
 

2.1.4 KOLLEKTIVTRAFIKK  
Det går 8 bussruter i området og igjennom området. På ruter.no heter ruten 
Askehaug Ås, sone 2. Bussrutene er 500, 520, 576, 1431, 1436, 1572, 590E og er 
timelengde mellom reiser fra hvert kvartet til en time. Det er busstopp på hver side av 
Askehaugkrysset og de er vist på figur 3. Bussrutene er 2 i krysset. Etter det er det 
gjennomkjøring i begge retninger eller at bussen svinger inn/ut Askehaugveien.  

 

Figur 3. Kartet viser bruksmåten som er i Askehaugkrysset. Parkeringen er merket inn på kartet med blå 
firkant med P. 
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2.2 TRAFIKKVOLUM 
 

2.2.1 KJØRETØY 
Innhentede informasjoner fra Statens vegvesens vegkart for ÅDT og belastning av 
langkjøretøy (lastebiler over 12 m) for Askehaugkrysset fra året 2016.  I tabellen under 
er tallene fra 2016. Nessetveien Fv156 er mest trafikkert i krysset. Tallene viser at det er 
mer trafikk på Askehaugen FV56 en på Kjærnesveien Fv56. Mengden av trafikken er 
personbiler men det er også høyt antall % av lastebiler. 
 

 
 
 

 
 
Trafikktelling – april 2017 
I rushtiden viser det seg at trafikken er belastet på Nessetveien Fv156. Tallene ligger i 
tabellen her under og viser økningen som er i trafikken over dagen. 
 
Tidsperiode 07:30 – 09:00 viser liten trafikk i henhold målingene som er utført er senere 
på dagen. Personbiltrafikken var mest gjennomkjøring. Antall tung- og servicetrafikk 
er ½ del av trafikken som oppstår i perioden.  Gående trafikk var i forbindelse med 
buss. Syklende trafikk var i forbindelse med arbeid eller likende. 
 
Tidsperiode 11:00 – 12:30 viser til økning i gjennomkjøringstrafikk av personbiler. Tung- 
og servicetrafikk beholder sitt antall men er mindre del av total trafikken. Gående 
trafikk er fortsatt i forhold til buss. Økning var i syklende trafikk og økningen er mest i 
organisert sykkelsport. Mc trafikk kommer fram men er bare noen fåtall motorsykler. 
 
Tidsperiode 15:00 – 16:30 viser til økning i trafikk av personbiler og er økningen mest på 
grunn av innsving til boligområder. Tung- og servicetrafikk beholder sitt antall men er 
mindre del av totall trafikken. Gående trafikk er som før i henhold til buss. Syklende 
trafikken faller lit men er hovedsakelig organisert sykkelsport. MC-trafikk økes og står 
for det mest av gruppekjøring. 
 

 

2.3 REISEVANENE I KRYSSET 
Hovedretningen av trafikken for hvert tidspunkt er registret som vist i kartene under. 
Hoved trafikken i krysset er gjennomkjøring Nessetveien Fv156. Fra tidlig om dagen er 
den jevnt stigende til rush trafikken fra sørøst mot Vinterbro-krysset. Ved tre tiden snur 
den og blir hovedretningen nordøst mot Vassum-krysset.   

ÅDT 2016 Lang 
kjøretøy ÅDT 

Kjærnesveien Fv56 5 % 1130 
Askehaugveien Fv56 5 % 2150 
Nessetveien Fv156 8 % 9090 

ÅDT 2017 Tidsperiode Bil Tungtrafikk MC Syklende Gående ÅDT Lang 
kjøretøy 

Aksehaugkrysset 07:30-09:00 565 196 2 4 11  10300 26% 
Aksehaugkrysset 11:00-12:30 1116 191 7 40 8 15900  15% 
Aksehaugkrysset 15:00-16:30 1521 201 33 38 18 14700  11% 

Figur 4. Tabellen viser ÅDT for lang kjøretøy (over 12 m 
lang) for året 2016. 

Figur 5. Tabellen viser periodestelling og ÅDT for lang kjøretøy (over 12 m lang) for året 2017. 
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Kartet under viser tidsperiode 07:30 – 09:00 der hoved trafikken på Nessetveien Fv156 
er gjennomfarts trafikk. Hoved trafikken på Nesssetveien Fv156 kommer inn fra sørøst 
inn mot Vinterbro-krysset, er mest gjennomkjøring men svinger hovedsakelig til venstre 
ned Kjærnesveien Fv56.  
 
Sekundær trafikken på Nessetveien Fv156 som kommer fra nordøst og mot Vassum-
krysset er også gjennomtrafikk og svinger hovedsakelig til høyre opp Askehaugveien 
Fv56. 
 
Trafikken i Askehaugveien Fv56 er liten og svinger hovedsakelig til høyre inn på 
Nessetveien Fv156, noen fåtall svinger til venstre på samme vei.  
 
Trafikken i Kjærnesveien Fv56 er jevn og svinger likt i begge retninger på Nessetveien 
Fv156.  
 
Gående trafikk består av mennesker som skal ta eller kommer med bussen. De som 
kommer med bussen går videre til boligfeltene. Det var 11 personer som vi så i den 
tidsperioden. 
 
Syklende trafikk i denne tidsperioden består av mennesker som bruker sykkelen som 
forbindelse til/fra arbeid eller liknende.   

 

Kartet under viser tidsperiode 11:00 – 12:30 er hoved trafikken på Nessetveien Fv156 
kommer fra begge retninger og svinger hovedsakelig opp mot Askehaugveien Fv56. 
Spesielt de som kommer fra nordvest mot Vassum-krysset. Fåtall svinger inn på 
Kjærnesveien Fv56 og et det trafikk som kommer sørøst fra og mot Vinterbro-krysset. 

 

Figur 6. Kartet viser reisevaner på morgentid 07:30 – 09:00 i april 2017.  
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Trafikken i Askehaugveien Fv56 har økt og svinger hovedsakelig til høyre inn på 
Nessetveien Fv156 og sekundær sving til venstre inn på samme vei. Noen fåtall kjører 
rett fram videre ned Kjærnesveien Fv56.  
 
Trafikken i Kjærnesveien Fv56 øker og svinger jevnt i begge retninger inn på 
Nessetveien Fv156.  
 
Enkelte Mc begynner å komme inn i trafikken og har ingen faste reisevaner. Det var 7 
Mc i den tidsperioden. 
 
Gående trafikk består av mennesker som skal ta eller kommer med bussen. De som 
kommer med bussen går videre til boligfeltene. Det var 8 personer i denne 
tidsperioden.  
 
Syklende trafikk i denne tidsperioden består av mennesker som bruker sykkelen for 
organisert sport og de fleste syklistene kommer i grupper. Fleste bruker tillagt gang- og 
sykkelsti men enkelte velger å være inn på den trafikkerte Nessetveien Fv156. Det var 
40 sportssyklende i denne tidsperioden. 
 

Kartet under viser tidsperiode 15:00– 16:30 der hoved trafikken på Nessetveien Fv156 
kommer fra sørøst mot Vassum-krysser. Det er mest gjennomkjøring men svinger 
hovedsakelig til venstre opp Askehaugveien Fv56 og til høyre ned til Kjærnesveien 
Fv56.  
 

Figur 7. Kartet viser reisevaner på morgentid 11:00 – 12:30 i april 2017.  
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Sekundær trafikken på Nessetveien Fv156 kommer inn fra nordøst ut mot Vinterbro-
krysset og svinger hovedsakelig til høyre opp Askehaugveien Fv56 og sekundært til 
venstre ned til Kjærnesveien Fv56. 
 
Trafikken i Askehaugveien Fv56 har gått ned svinger hovedsakelig til høyre inn på 
Nessetveien Fv156 og går tregt på grunn av økt trafikk. Noet fåtall svinger til venstre 
inn på samme vei. Noet fåtall kjører rett fram videre ned Kjærnesveien Fv56.  
 
Trafikken i Kjærnesveien øker og kjører fleste rett fram og videre inn på 
Askehaugveien Fv56. Hoved svingen er til høyre inn på Nessetveien Fv 156 og går 
tregt på grunn av økt trafikk. Noet fåtall svinger også til venstre inn på samme vei.  
 
Mc er mer synlige i trafikken og de kommer dem hovedsakelige i grupper. Ingen faste 
reisevaner merkes. Det var 38 Mc i denne tidsperioden. 
 
Gående trafikk består av mennesker som skal ta eller kommer med bussen. De som 
kommer med bussen går videre til boligfeltene. Det var 18 personer som vi så i denne 
tidsperioden. 
 
Syklende trafikk i denne tidsperioden består hovedsakelige av mennesker som bruker 
sykkelen for organisert sport og de fleste syklistene kommer i grupper. Det var også 
familie sykling og individuelle som kommer hjem fra arbeid. Fleste bruker tillagt gang- 
og sykkelsti men enkelte velger å være inne på den trafikkerte vei Nessetveien Fv156. 
Det var 38 syklende personer i den tidsperiode. 
 

Figur 8. Kartet viser reisevaner på morgentid 15:00 – 16:30 i april 2017.  
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2.4 TRAFIKKSIKKERHET 
I henhold til Statens vegvesens vegkart har det vært 14 trafikkulykker i 
Askehaugkrysset. I tillegg har det vært 10 trafikkulykker på Nessteveien Fv156 (der som 
planlagt område er) og 1 i krysset Kjærnesveien/Kjærnesveien Fv56. Tallene spenner 
tidsperioden fra 1978 – 2016.  Fleste ulykkene kategoriseres som lett skadete. Det har 
vært to alvorlige ulykker, en på Nessetveien Fv156 og en i krysset 
Kjærnesveien/Kjærnesveien Fv56. Kartet nedenfor viser hvor alle ulykkesstedene er på 
Nesettveien Fv 156 og Kjærnesveien/Kjærnedveien Fv56 krysset. 

 

3. FRAMTIDIG TRAFIKSITUASJON 
 

3.1 KJØREMØNSTER OG TRAFIKKVOLUM 
I fremtiden kommer reisevaner ikke til å endres så mye hvis boligantall og næring som 
er til stede i dag ikke endres. Det er sannsynlig at trafikkvolumet økes og at det blir 
mest gjennomkjøring i Nessetveien Fv156.  

 

 

4. KONKLUSJON 
 

4.1 DAGENS SITUASJON 
I Askehaugkrysset er den vei ensom er mest belastet av trafikk Nessetveien Fv156. Den 
som er minst belastet av trafikk er Kjærnesveien Fv56. 

Figur 9. Kartet viser ulykkesstedene i Askehaugkrysset og i krysset Kjærnesveien/Kjærnesveien Fv56. 
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Ut fra tallene fra Staten vegvesen fra 2016 og tellingen som var utført i april 2017 kan 
man vurdere at ÅDT i Askehaugkrysset har økt og kommer til å økes enda mer. 
Trafikken er belastet av tungtrafikk og gjennomkjøring. Det kan sies at 1/3 del av 
personbilene som bruker Askehaugkrysset er nabolagstrafikk og resten er 
gjennomkjøring.   
 

4.2 PLANLAGT SITUASJON 
Planlagt situasjon kommer til å gi mer belasting i Askehaugkrysset.  Økningen i 
tungtrafikken blir ubetydelig. For personbiler er det vanskeligere å vurdere og det blir 
alt etter hvilken næring som blir bygget på tomta. Hvis det blir lager eller logistikk så er 
ÅDT økning mest tungtrafikk. Hvis det blir næring med lagring og butikk så blir ÅDT 
økende for begge, tungtrafikk og personbiler. Næringsbyggingen i begge 
mulighetene belaster ikke nabolaget. Ut fra det kan vi si at trafikken i Askehaugkrysset 
kommer til å økes. Det er vurdert at Askehaugkrysset og Kjærnesveien FV56 tåler den 
ÅDT økning som planlagt utbygging gir.  
 

 

 

 

 

 


