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Sammendrag 

Europankvartalet har beliggenhet nord i Ås sentrum, like vest for jernbanen. Hovedatkomst til 

planområdet er via T-krysset fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien. Basert på dagens ÅDT er 

det gjort forutsetninger om dagens makstimetrafikk i krysset. Beregningsresultatene fra SIDRA 

indikerer tilfredsstillende trafikkavvikling med beregnet belastningsgrad på 0,75 i morgenrush. 

Mellom år 2007-2016 har det inntruffet 3 registrerte trafikkulykker i krysset. 

Europankvartalet ligger nær bussholdeplasser og jernbanestasjonen. Det er tilbud for gående 

og syklende i området, men løsningene er ikke sammenhengende.  

Planforslaget legger opp til boliger og næringsvirksomhet. Turproduksjon er beregnet i to steg. 

Først er det beregnet turproduksjon per virksomhet på planområdet, deretter er det korrigert 

for reisekjeder. Beregnet trafikkmengde med utbygging på Europankvartalet er ca. ÅDT 1700 

høyere enn dagens situasjon. Trafikkøkning i Brekkeveien sammenlignet med dagens 

situasjon er beregnet å være ÅDT 1600. Trafikkøkning i Drøbakveien sammenlignet med 

dagens situasjon er beregnet å være ÅDT 450 på begge sider av krysset med Brekkeveien. 

Det er beregnet makstimetrafikk i krysset fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien etter utbygging, 

og beregningsresultatene fra SIDRA indikerer kø og forsinkelser i Brekkeveien med dagens 

utforming av krysset. I morgenrush er belastningsgraden beregnet til 0,92 for trafikk fra 

Brekkeveien. Avbøtende tiltak kan være å utvide tilfarten i Brekkeveien med et ekstra 

svingefelt (f.eks. de siste 35 meterne før vikelinjen) og/eller å endre kryssutformingen.  

Ås kommune har vedtatt sykkel- og gåstrategi samt tiltaksplan for å få flere i kommunen til å 

gå og sykle. Tiltakene innebærer et mer helhetlig og sammenhengen gang- og sykkelsystem, 

blant annet i Brekkeveien og Drøbakveien samt utredning av hovedtraséer for gang og sykkel i 

områder nær planområdet.    
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1 Bakgrunn 

Norconsult er engasjert av Ås kommune til å utføre en trafikkanalyse for Europankvartalet i forbindelse 

med at kommunen skal utarbeide reguleringsplan Europankvartalet, sentralt i nordre del av Ås 

sentrum.   

«Planarbeidet for området har pågått siden høsten 2013, da kommunen i samarbeid med grunneiere i 

området deltok i arkitektkonkurransen Europan 12. Konkurranseperioden var fra mars 2013 til endelig 

premiering våren 2014. Over 60 deltakerteam fra hele Europa deltok i konkurransen om utforming av 

det sentrale kvartalet i Ås1».  

Vinnerforslaget er blitt videre bearbeidet, og planforslaget «legger opp til å etablere et helhetlig kvartal 

av ny og eksisterende bebyggelse med blandet arealbruk, og angir rammer og mulighet for å oppføre 

ny bebyggelse i området med kommersielle, bolig og kulturformål». 

Norconsult er også engasjert av kommunen til å utføre en vurdering av alternative kjøreadkomster 

gjennom Europankvartalet bestående av 3 forslag til gjennomgående vei til parkeringskjeller fra 

Raveien for to eksisterende boligblokker (Raveien 6, 8 og 10) like vest for Europankvartalet samt ett 

alternativ med dagens løsning. Anbefalingen er å ikke etablere denne veien, men å opprettholde 

kjøremønster som i dag, hvor de nevnte boligblokkene har adkomst via Rådhusplassen og Raveien. 

Dagens kjøremønster kan opprettholdes samtidig som deler av Rådhusplassen, Raveien og 

Moerveien bygges om og tilpasses gående, syklende og økt bruk av byrommene.  

Det er ikke bestemt om den gjennomgående veien skal etableres eller ikke, men i denne 

trafikkanalysen legges det ikke til grunn noen gjennomgående vei på tvers av planområdet. Se for 

øvrig rapport R01 Vurdering av alternative kjøreadkomster, Sentrum nord og Europankvartalet, 

Norconsult, 2018-08-21. 

 

                                                      
1 Ås kommune, Detaljreguleringsplan for Europankvartalet, Planbeskrivelse, datert 17.11.2017. 
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2 Dagens situasjon 

Planområdet ligger nord i Ås sentrum, vest for jernbanen (Østfoldbanen). På planområdet er det i dag 

dagligvarebutikk (Coop Xtra), kontorer og mye parkeringsarealer. Enebolig med hage, 

«Tandberggården», som var hjem og atelier for den avdøde kunstneren Odd Tandberg» ligger i 

sydvest, mens det i nord «ligger en høyde med et godt tilvokst skogholt»2. 

  

  

                                                      
2 Ås kommune, Detaljreguleringsplan for Europankvartalet, Planbeskrivelse, datert 17.11.2017. 

Figur 1 Beliggenhet av planområdet (Kartgrunnlag: finn.no). 
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2.1 Vei/adkomst 

Planområdet er avgrenset av fv. 152 Drøbakveien i nord, Brekkeveien i øst, Raveien i vest/syd.  

Hovedatkomst med bil er via krysset fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien. Det er også mulig å kjørefra 

krysset fv. 152 Drøbakveien x Rådhusplassen til Raveien via andre veier, men det er ingen tilkobling 

mellom Raveien og Brekkeveien for biltrafikk.  

 
Figur 2 Tilstøtende veier til planområdet som er markert med blått. Krysset fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien er 
markert med rød sirkel. Kjøreadkomsten til tomten er vist med røde prikker (Kartgrunnlag: finn.no).  
 

 
Figur 3 Krysset fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien (Ortofoto: finn.no). 
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2.2 Trafikkmengder, årsdøgntrafikk3 (ÅDT) 

ÅDT 12117 (7 %) i Drøbakveien for år 2017 er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Norsam har 

utarbeidet en trafikkanalyse for Moerveien 104, og i denne analysen er ÅDT 3200 på Brekkeveien 

oppgitt. Disse trafikktallene legges til grunn i krysset Drøbakveien x Brekkeveien, og forenklet antas 

det at de gjelder for samme år. 

 
Figur 4 Dagens ÅDT (Kilde: Norsam AS3 og NVDB). 
 

 

 

  

                                                      
3 Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en vei i løpet av ett år, dividert med 365 (gjennomsnittlig døgntrafikk). 
4 Norsam AS, Trafikkanalyse Moerveien 10, Ås kommune, 12.06.2016. 
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2.3 Makstimetrafikk 

Det foreligger ikke tellinger på timesnivå for krysset. Makstimetrafikken bestemmes derfor gjennom en 

beregning.  

For å beregne makstimetrafikken i krysset Drøbakveien x Brekkeveien er det først antatt fordeling av 

trafikken i Brekkeveien (ÅDT 3200) på alle svingebevegelser i krysset. 

Følgende antakelser er lagt til grunn for beregningene: 

• 10 % av ÅDT i makstime. 

• Retningsfordeling på 30 % inn og 70 % ut i morgenrush, og motsatt i ettermiddagsrush. 

Krysset er i dag hovedsakelig atkomst for boliger, men også for pendlerparkering ved 

jernbanestasjonen.  

• Retningsfordeling i Drøbakveien på 50/50 øst/vest. 

Videre er det tatt utgangspunkt i dagens ÅDT 12100 i Drøbakveien med samme makstimeandel og 

retningsfordeling i Drøbakveien som ovenfor. Gitt at det i et snitt like vest og øst for krysset skal være 

en makstimetrafikk på i sum 1210 kjt/t (10 % av ÅDT) i begge retninger samt en sum på 320 kjt/t i 

Brekkeveien (10 % av ÅDT) i begge retninger, gir dette følgende makstimetrafikk i morgen- og 

ettermiddagsrush i krysset: 

 
Figur 5 Makstimetrafikk i morgenrush, dagens situasjon.  

 

 
Figur 6 Makstimetrafikk i ettermiddagsrush, dagens situasjon. 

2.4 Beregning av kapasitetsutnyttelse 

Beregningsprogrammet SIDRA Intersection versjon 8 er benyttet for beregning av kapasitetsutnyttelse 

i krysset fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien. 

Belastningsgrad er forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet. Belastningsgraden er et mål for 

avviklingsstandard, og en verdi opp til 0,80 kan under heldige forhold anses å gi tilfredsstillende 

trafikkavvikling. Verdier fra 0,85 og opp mot 1,0 oppfattes som mindre tilfredsstillende med økende 

forsinkelser og kødannelser. Belastningsgrader over 1 er lite tilfredsstillende med kø som øker til 

trafikkmengdene avtar. Teoretisk er det ingen kapasitetsreserve ved beregnet belastningsgrad over 

1,0. Den praktiske kapasitetsgrensen anses å være ved en belastningsgrad på om lag 0,85-0,90. 

Det er forutsatt en tungtrafikkandel på 7 % på fv. 152 jf. NVDB (%-andel for lange kjøretøy). I 

Brekkeveien er det antatt en tungtrafikkandel på 3 %, da det ikke foreligger data fra NVDB her.  
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Figur 7 Prinsippskisse av geometri for fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien, slik det er modellert i SIDRA. 
 

Tabell 1 Beregningsresultater fra SIDRA i morgenrush, dagens situasjon. 

M
o
rg

e
n
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/time] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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Tabell 2 Beregningsresultater fra SIDRA i ettermiddagsrush, dagens situasjon. 

E
tt
e
rm

id
d
a
g
s
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/time] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 

  

 

Beregningsresultatene indikerer tilfredsstillende trafikkavvikling i både morgen- og ettermiddagsrush. 

Morgenrush er dimensjonerende med beregnet belastningsgrad på 0,75. Venstresvingende fra 

Brekkeveien får en gjennomsnittlig forsinkelse på over 30 sekunder.  
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2.5 Kollektivtrafikk 

Planområdet ligger i en gangavstand på ca. 2 minutter fra Ås busstasjon og ca. 5 minutter fra 

holdeplassen Ås videregående skole samt fra Ås jernbanestasjon. 

 

 

Fra Ås busstasjon går lokallinjene 535 Garder kirke – Ås stasjon og 536 Dyster/Eldor – Ås stasjon på 

hverdager.  Linje 535 har frekvens på én avgang per time i hver retning mellom kl. 5 og kl. 10 samt 

mellom kl. 14 og kl. 18. Linje 536 har 4-5 avganger i morgenrush (én avgang per time i hver retning) 

og 5 avganger i ettermiddagsrush (én avgang per time i hver retning). 

Fra Ås videregående skole går linjenummer 510 Langhus – Ski – Ås – Drøbak med 10-minutters 

frekvens (tur/retur) fra kl. 07.20/07.15 til kl. 19.10/19.45 og 30-minutters frekvens før og etter dette på 

hverdager. Lørdag går linjen med 10- minutters frekvens mellom kl. 10.20/10.35 til kl. 19.30/19.45 

med timesfrekvens før dette og 30-minutters frekvens etter dette. Søndager er det stort sett 30-

minutters frekvens. 

Fra Ås jernbanestasjon går linje L21 Stabekk – Oslo S – Moss (tur/retur). Linjen har generelt én 

avgang per time i hver retning på hverdager, men har én ekstra avgang i timen i rushtidene5. Lørdag 

og søndag er det én avgang per time i hver retning fra morgen til midnatt.  

                                                      
5 Nsb.no, rutetider L21: https://www.nsb.no/rutetider/rutetabell/_attachment/15193?_ts=164275ecb41, lastet ned 30.07.2018, 

gjelder for 6. august til 8. desember 2018.  

Figur 9 Gangavstand fra planområdet til kollektivtransport  
(Kilde: google.no, kartgrunnlag: finn.no). 

Figur 8 Linjekart Ås (Kilde: ruter.no). 

https://www.nsb.no/rutetider/rutetabell/_attachment/15193?_ts=164275ecb41
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2.6 Trafikkulykker 

Det er ifølge Norsk Vegdatabank (NVDB) registrert 3 trafikkulykker i krysset Drøbakveien x 

Brekkeveien de siste 10 årene (2007-2016). I tillegg har det inntruffet 1 trafikkulykke i Brekkeveien rett 

sydøst for planområdet: 

 
Figur 10 Registrerte trafikkulykker på Brekkeveien nær planområdet og i atkomstkrysset Drøbakveien x 
Brekkeveien mellom 2007-2016 (Kilde: NVDB, kartgrunnlag: finn.no). 

 

Tabell 3 Beskrivelse av registrerte trafikkulykker trafikkulykker på Brekkeveien nær planområdet og i 
atkomstkrysset Drøbakveien x Brekkeveien mellom 2007-2016 (Kilde: NVDB). 

Ukykke 
nr. 

Dato Uhell kategori Uhellskode Antall skadde 

1 19.06.2007 Bilulykke Venstresving foran kjørende 
i motsatt retning 

2 lettere skadd 

2 07.10.2014 Mc ulykke Kryssende kjøreretninger 
(uten avsvinging) 

1 lettere skadd 

3 21.03.2012 Bilulykke Avsvinging til venstre foran 
kjørende i motsatt retning 

1 lettere skadd 

4 14.07.2012 Mc ulykke Enslig kjøretøy veltet i 
kjørebanen 

1 alvorlig skadet 
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2.7 Fotgjengere og syklister 

Det er ensidig fortau langs Brekkeveien fra undergangen under jernbanen til bensinstasjonen nord for 

planområdet. Sydover i Brekkeveien er det tosidig fortau og ensidig gang- og sykkelvei. Det er tosidig 

fortau i Raveien og Moerveien. På Rådhusplassen er det ensidig fortau langs sydsiden av kjørebanen 

samt gangareal langs fasadene på byggene på nordsiden. Det er gang- og sykkelvei ved enden av 

Rådhusplassen nærmest fylkesveien og videre vestover langs fylkesveien. Undergangen under 

jernbanen for myke trafikanter kobles sammen med gang- og sykkelvei langs fylkesveien østover.  

Det er tilbud til gående og syklende i området, men det er foreløpig ikke sammenhengende og 

enhetlig.   
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3 Fremtidig situasjon 

3.1 Planforslag 

Planforslaget legger opp til utbygging av boliger og næringsvirksomhet. Parkeringsplasser legges til 

kjeller under bakken med adkomst via Brekkeveien i øst.  

 
Figur 11 Foreløpig planforslag for Europankvartalet, mottatt av Ås kommune 30.04.2018. 
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3.2 Forutsetninger for trafikkberegninger 

Beregning av fremtidig trafikkmengde er utført i to steg. Basert på utbyggingspotensial er trafikken 

til/fra den enkelte tomt/virksomhet beregnet hver for seg og deretter summert i steg 1.  

I steg 2 er effekten av turkjeder vurdert og den reduserte samlede trafikken beregnet pga. effekten ved 

at man kombinerer gjøremål ved bilreiser. 

Det gjøres en forenkling ved at det legges til grunn at det på planområdet kun er trafikk til/fra dagens 

dagligvarebutikk som er av betydning for trafikkberegningene. Annen trafikk til/fra planområdet 

forutsettes å være marginal og ses bort ifra. Turproduksjon for dagens dagligvarebutikk er inkludert i 

trafikktallene for dagens situasjon i Brekkeveien. Det legges til grunn at turproduksjonen til butikken i 

dag vil være den samme i ettersituasjonen grunnet at størrelsen antas å være omtrent lik som i dag. 

Beregninger av trafikk til/fra dagligvarebutikk inkluderes derfor ikke siden trafikkmengden inngår i 

dagens situasjon. 

3.2.1 Steg 1: Turproduksjon per virksomhet 

Bolig 

Det legges til grunn 220 boliger jf. planbeskrivelsen. 

Grunnet nærheten til jernbanestasjon og Ås busstasjon samt svært lave trafikktall til/fra Raveien 10 

(trafikktellinger fra Sweco6) på nabotomten i vest antas det at bilturproduksjonen for planområdet er 

lavere enn ellers i kommunen. Det legges til grunn en bilturproduksjon i nedre del i Tabell 4, og det 

benyttes et gjennomsnitt av de nedre verdiene angitt i tabellen for antall personer i husholdet (1-4 

personer).  

                                                      
6 Sweco, notat Trafikktelling, Ås, 10.03.2016. 
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Tabell 4 Beregning av bilturproduksjon for boliger i Oslo og Akershus7 

 

Dette gir en ÅDT på 700 kjt/døgn8. 

Tabell 5 Bilturproduksjon for boligformål. 

Arealformål Antall boliger Turproduksjons-
faktor 

VDT9 ÅDT 

Boliger 220 3,55 781 703 

 

 

 

  

                                                      
7 Prosam rapport 137 Turproduksjons for boliger i Oslo og Akershus, 2006. 
8 Det er lagt til grunn at ÅDT = 0,9*VDT. 
9 Virkedøgntrafikk (mandag-fredag). 
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Næring 

Det legges til grunn en næringsandel (minimum) fra planbeskrivelsen på totalt 8800 BRA (m2). Type 

næring antas grovt fordelt som i Tabell 6. Forenklet er det antatt at turproduksjonsfaktorene gjelder for 

BRA som vi har tilgjengelig.  

Tabell 6 Fordeling av næringsformål. 

Arealformål BRA 
(m2) 

Handel 2000 

Dagligvarebutikk10 1200 

Bevertning 
(restaurant/kafé o.l.) 

800 

Kontor/kultur/ 
øvrig næring 

4800 

Sum 8800 

  

Det er benyttet turproduksjonsfaktorer fra Sintef rapport A25302, Erfaringstall for turproduksjon, 

oppdateringer til Håndbok 146, datert 2013-12-11, for handel samt kontor. Det legges til grunn samme 

turproduksjonsfaktor for handel og bevertning samt samme turproduksjonsfaktor for kontor og 

kultur/øvrig næring. Turproduksjonsfaktorene gjelder for virkedøgn/VDT (mandag-fredag). Det er lagt 

til grunn at ÅDT = 0,9*VDT for disse virksomhetene. 

Tabell 7 Turproduksjon for handel, bevertning og kontor/kultur/næring.  

Virksomhet BRA Turprod.faktor/ 
100 kvm 

VDT ÅDT 

Handel 2000  35,8 716 645 

Bevertning 800 35,8 287 258 

Kontor/kultur/næring 4800 3,1 149 134 

Sum 7600  1152 1037 

 

Samlet turproduksjon 

I steg 1 er det beregnet en samlet trafikkøkning på ÅDT 1740 for bolig- og næringsutbygging på 

planområdet sammenlignet med dagens situasjon. 

  

                                                      
10 Det er lagt til grunn dagligvarebutikk på planområdet. Trafikken til/fra denne virksomheten forutsettes lik som eksisterende 

dagligvarebutikk på planområdet i dag, og er inkludert i trafikkmengdene for dagens situasjon. Det beregnes derfor ikke 
turproduksjon for dagligvare. 
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3.2.2 Steg 2: Korrigering for kombinerte turer og reisekjeder 

I den samlede vurderingen av turkjeder er det to forhold som hensyntas. Det første forholdet innvirker 

på totaltrafikken på Brekkeveien mens det andre forholdet innvirker på totaltrafikken på 

fylkesveien/Drøbakveien. 

1. De reisende til/fra Europankvartalet vil utføre flere gjøremål/besøk til flere virksomheter på 

samme tur (kombinerte turer). 

2. Besøket på Europankvartalet utføres som en del av en lengre reisekjede. Dvs. dette er 

besøkende som uansett ville kjørt på fylkesveien (Drøbakveien) og som må utføre sving 

mellom fylkesvei og Europankvartalet i stedet for å kjøre rett frem på fylkesveien. 

Vi deler derfor turene inn slik: 

• Rene turer – nyskapt trafikk. Disse må korrigeres for kombinerte turer. 

• Andel turer som er del av reisekjeder – forutsetter at dette er del av trafikk som allerede kjører 

på fylkesveien i dag (eksisterende trafikk på fylkesveien).  

Fra PROSAM rapport 167 Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter viser 

kartleggingen at «rene» handleturer til/fra bolig utgjør 43 % på virkedager, og at det av disse turene er 

flest på kveldstid og tidlig på dagen. I rapporten står det også at «ca. 20 % av kundene kombinerer 

handleturen med handel på annet sted». Da type handelsvirksomhet på planområdet er usikker og 

ikke spesifisert, antas det basert på antatt areal, at det ikke er snakk om arealekstensive 

handelskonsepter. Det legges derfor til grunn at rene handleturer utgjør halvparten av hva som er 

angitt for arealekstensive handelskonsepter for handel og bevertning. Forenklet antas det at dette 

gjelder alle dager. Videre antas det at 20 % av turene som er rene handleturer, er kombinerte turer. 

Tabell 8 Korrigert turproduksjon for handel og bevertning.  

Virksomhet Rene turer,  
ÅDT korrigert 

ÅDT spart pga. 
samhandling 

Totale rene turer, 
ÅDT korrigert 

ÅDT – del av 
reisekjede 

Handel 139 28 111 534 

Bevertning 55 11 44 214 

Sum 194 39 155 747 

 

Dette gir en økning på ÅDT på 155 for «rene» handle-/bevertningsturer (nyskapt trafikk) og ÅDT 747 

for «del av reisekjeder» (eksisterende trafikk på fylkesveien), sammenlignet med dagens situasjon.  

Det antas at de generelle turproduksjonsfaktorene som er benyttet for næringsvirksomhetene i 

beregningene i realiteten ligger noe lavere grunnet nærheten til kollektivtransport og boliger. Dette 

korrigeres ved å anta at 15 % av de rene turene faller bort.  

Tabell 9 Korrigert ÅDT (rene turer) for næringsvirksomhetene på planområdet grunnet nærhet til kollektivtransport 
og boliger. 

 Virksomhet ÅDT rene turer, 
før 

ÅDT rene turer, 
etter  

Handel 111 94 

Bevertning 44 37 

Kontor/kultur/næring 134 114 

Sum (ekskl. dagligvare) 289 245 
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Med en antakelse om at 95 % av trafikken kjører til/fra Brekkeveien nord og fv. 152, og 5 % til/fra 

Brekkeveien syd, gir dette nyskapt trafikk til/fra planområdet i Brekkeveien nord og på fv. 152 som 

følger: 

Tabell 10 Trafikkøkning, rene turer til/fra Brekkeveien nord og fv. 152. 

 Virksomhet 95 % mot 
Brekkeveien 
nord og fv. 152 

Bolig 668 

Handel 89 

Bevertning 35 

Kontor/kultur/næring 108 

Sum 900 

 

Totalt: 

Tabell 11 Sum rene turer (nyskapt trafikk) og turer som er del av reisekjeder (eksisterende trafikk på fv. 152). 

  ÅDT  ÅDT, 95 % mot 
Brekkeveien 
nord og fv. 152 

Rene turer ekskl. 
dagligvare 

949 901 

Del av reisekjeder 
ekskl. dagligvare 

747 710 

Sum ekskl. dagligvare 1696 1611 

 

Oppsummert gir bolig- og næringsutbyggingen en beregnet trafikkøkning på ÅDT 1700 til/fra 

Europankvartalet sammenlignet med dagens situasjon. Med en antakelse om at 95 % kjører til/fra 

Brekkeveien nord og fv. 152, og 5 % til/fra Brekkeveien syd gir dette ÅDT 710 fra eksisterende trafikk 

på fylkesveien/Drøbakveien som i dag kjører rett frem, men som i etter-situasjonen forutsettes at vil 

svinge av til/fra Europankvartalet via Brekkeveien, enten på vei mot vest eller på vei mot øst.  

Nyskapt trafikk som vil gi en økning i trafikkmengde på fylkesveien og Brekkeveien nord utgjør ÅDT 

900 med overnevnte retningsfordeling. Det antas at 50 % av denne trafikken kjører til/fra vest på 

fylkesveien og 50 % av trafikken kjører til/fra øst. Dette representerer en økning av trafikken på 

fylkesveien med ÅDT 450 på hver side av krysset. 
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3.3 Årsdøgntrafikk (ÅDT) 

ÅDT i krysset Drøbakveien x Brekkeveien blir etter utbyggingen: 

 
Figur 12 Dagens ÅDT pluss ÅDT etter utbygging av Europankvartalet. 
 

Fra trafikkanalysen for Moerveien 1011 er det beregnet en trafikkøkning på ÅDT 100 i Brekkeveien 

samt i Drøbakveien øst. Reguleringsplan for Moerveien 10 er endelig vedtatt, og trafikkanalysen for 

Moerveien 10 har vært en del av denne planprosessen, og trafikktallene inkluderes derfor i totalen. 

Sammen med utbygging av Moerveien 10, utgjør den totale ÅDT etter utbygging av Europankvartalet 

følgende: 

 
Figur 13 ÅDT etter utbygging av Moerveien 10 og Europankvartalet.  

 

                                                      
11 Norsam AS, Trafikkanalyse Moerveien 10, Ås kommune, 12.06.2016. 
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3.4 Makstimetrafikk 

For å beregne makstimetrafikken for fremtidig situasjon er det lagt til grunn følgende: 

• 10 % av ÅDT i makstimen. 

• ÅDT 3200 i Brekkeveien for dagens situasjon med retningsfordeling i morgenrush 30/7012 

inn/ut i krysset med Drøbakveien og motsatt rettet i ettermiddagsrush. 

• 5 % av den nyskapte trafikken til/fra planområdet kjører til/fra syd i Brekkeveien og belaster 

ikke krysset Drøbakveien x Brekkeveien. 

• Retningsfordeling (for de rene turene/nyskapt trafikk) inn og ut i krysset Drøbakveien x 

Brekkeveien: 

 Makstime morgen Makstime ettermiddag 

Inn Ut Inn Ut 

Bolig 20 % 80 % 70 % 30 % 

Handel/bevertning 50 % 50 % 50 % 50 % 

Kontor/kultur/næring 80 % 20 % 30 % 70 % 

NB! Dagligvaretrafikken er, som tidligere nevnt, ikke inkludert i tabellen over, da denne er forutsatt å være inkludert i 

trafikkmengden for dagens situasjon (ÅDT 3200). 

• Retningsfordeling på 50/50 øst/vest i Drøbakveien. 

• 5 kjt/t til og 5 kjt/t fra Brekkeveien i tillegg, som følge av trafikk beregnet for Moerveien 10. 

På makstimenivå er dagens trafikk (ÅDT 3200 i Brekkeveien) fordelt i krysset Drøbakveien x 

Brekkeveien. Deretter er det beregnet makstimetrafikk for de rene turene (nyskapte turene) knyttet til 

utbyggingen på planområdet, ekskludert dagligvare (som er inkludert i dagens trafikk). Det er tatt 

utgangspunkt i beregnede turer som er del av reisekjeder (ÅDT) til/fra planområdet, fratrukket 

beregnet bidrag fra dagligvare (ÅDT). Med overnevnte forutsetninger er makstimetrafikken beregnet, 

og de ulike bidragene summert (trafikk fra utbygging på Moerveien 10 er inkludert).   

Dette gir følgende makstimetrafikk i Drøbakveien x Brekkeveien etter utbygging på planområdet (samt 

Moerveien 10): 

 
Figur 14 Makstimetrafikk i morgenrush etter utbygging. 
 

 
Figur 15 Makstimetrafikk i morgenrush etter utbygging. 
 

                                                      
12 Da det i tillegg til boligtrafikk også er pendlerparkering ved jernbanestasjonen, er det antatt en noe høyere andel inn i 

morgenrush enn dersom det hadde vært snakk om kun boligtrafikk. 
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3.5 Beregning av kapasitetsutnyttelse etter utbygging 

Det er benyttet samme beregningsprogram, forutsetninger og prinsipielle geometri som for dagens 

situasjon i kapittel 2.4. 

 

Tabell 12 Beregningsresultater fra SIDRA i morgenrush. 

M
o
rg

e
n
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/time] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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Tabell 13 Beregningsresultater fra SIDRA i ettermiddagsrush. 

E
tt
e
rm

id
d
a
g
s
ru

s
h

 

Makstimetrafikk [kjt/time] Belastningsgrad 

  

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 

  

 

Beregningsresultatene indikerer mindre tilfredsstillende trafikkavvikling i krysset i morgenrush med en 

beregnet belastningsgrad på 0,92. Den praktiske kapasitetsgrensen på rundt 0,85-0,90 er 

overskredet, og dette indikerer kø og forsinkelser i Brekkeveien for trafikk fra bl.a. Europankvartalet. 

I ettermiddagsrush er beregnet belastningsgrad 0,58 og indikerer tilfredsstillende trafikkavvikling. 

Venstresvingene fra Brekkeveien har en beregnet gjennomsnittlig forsinkelse på i overkant av 30 

sekunder.    

Det forventes ikke avviklingsproblemer knyttet til de to boligadkomstene i kjeller under 

Europankvartalet med forutsatte trafikkmengder på Brekkeveien.  

Det er gjort en grov vurdering av et alternativt forslag til arealfordeling enn det som er presentert i 

Tabell 5 og Tabell 6. Samme beregningsforutsetninger er lagt til grunn, og beregningsresultatene 

indikerer små forskjeller mellom opprinnelig og alternativt forslag. Det alternative forslaget samt 

beregningsresultatene finnes i vedlegg A.  
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3.6 Eventuelle avbøtende tiltak 

For å øke kapasiteten i krysset kan avbøtende tiltak være å:  

• Etablere et ekstra svingefelt i kryssets nordre tilfart (Brekkeveien). 

• Etablere filterfelt for rett frem trafikk fra vest mot øst. 

• Endre kryssutformingen og reguleringen til rundkjøring. 

• Endre reguleringen i T-krysset fra vikepliktsregulert til signalregulert.  

• Ikke etablere noen parkeringsplasser (evt. minimalt med plasser) for virksomhetene på 

Europankvartalet og/eller andre steder i og ved Ås sentrum.  

Grunnet den korte avstanden til tilstøtende atkomst med Lyngveien er det begrenset hvor langt ett 

supplerende svingfeltet kan være uten å medføre flytting av Lyngveien.   

Forslagene til avbøtende tiltak er ikke begrenset til det som presenteres i dette kapittelet. Det finnes 

flere ulike kombinasjonsmuligheter for hvert enkelt forslag, men det inngår ikke i denne trafikkanalysen 

å gå i detalj på disse.  

 

Ekstra svingefelt i Brekkeveien  

Med ekstra svingefelt i Brekkeveien gir beregningsresultatene en belastningsgrad på 0,75 i 

morgenrush, som ligger noe under den praktiske kapasitetsgrensen. Den gjennomsnittlige 

forsinkelsen for venstresvingende fra Brekkeveien er beregnet å være rundt 40 sekunder. I 

ettermiddagsrush er det med denne geometrien beregnet en belastningsgrad på 0,49.  

 
Figur 16 Prinsippskisse av geometri for fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien, slik det er modellert i SIDRA, med 
avbøtende tiltak; eget høyre- og venstresvingefelt i Brekkeveien.  
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Filterfelt for rett frem trafikk mot øst 

Med filterfelt for trafikken som kjører rett frem fra vest mot øst, gir beregningsresultatene en 

belastningsgrad på 0,65 i morgenrush og 0,39 i ettermiddagsrush. Dette indikerer tilfredsstillende 

trafikkavvikling i begge rush. Det er beregnet en gjennomsnittlig forsinkelse på ca. 20 sekunder for 

venstresvingene trafikk fra Brekkeveien i morgenrush. 

 
Figur 17 Prinsippskisse av geometri for fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien, slik det er modellert i SIDRA, med 
avbøtende tiltak; filterfelt for rett frem trafikk mot øst. 

 

Rundkjøring 

En 3 armet rundkjøring med ett kjørefelt i begge retninger i hver arm gir en beregnet belastningsgrad 

på 0,49 i morgenrush og 0,55 i ettermiddagsrush samt lave gjennomsnittlige forsinkelser i begge rush 

(under 10 sekunder for alle svingebevegelsene). Dette indikerer tilfredsstillende trafikkavvikling i 

krysset, og det er også kapasitetsreserve i krysset.  

 

 
Figur 18 Prinsippskisse av geometri for fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien, slik det er modellert i SIDRA, med 
avbøtende tiltak; rundkjøring. 
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Signalregulert T-kryss 

Det finnes mange mulige kombinasjoner for signalregulert T-kryss. Det er valgt å gjøre beregninger for 

2 alternativer; (1) med dagens geometri og to faser i signalvekslingen og (2) med utvidelse av antall 

kjørefelt i krysset og tre faser i signalvekslingen.  

Alternativ 1 

Beregningsresultatene for alternativ 1 viser en belastningsgrad på 0,77 i morgenrush og 0,71 i 

ettermiddagsrush, med en omløpstid på 40 sekunder. Høyest gjennomsnittlig forsinkelse er beregnet 

å være ca. 20 sekunder for venstresvingende fra fv. 152 samt for svingende ut Brekkeveien i 

morgenrush. Dette alternativet innebærer sekundærkonflikt mellom venstresvingende fra fv. 152 og 

rett frem trafikk samt høyresvingende trafikk i motsatt retning.  

 
Figur 19 Prinsippskisse av geometri for fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien, slik det er modellert i SIDRA, med 
avbøtende tiltak; signalregulert T-kryss alternativ 1. 
 

 
Figur 20 Prinsipiell faseplan for signalregulert T-kryss alternativ 1. 

 

Alternativ 2 

Beregningsresultatene for alternativ 2 viser en belastningsgrad på 0,77 i både morgen- og 

ettermiddagsrush, med en omløpstid på 50 sekunder. Høyest gjennomsnittlig forsinkelse er beregnet 

å være nærmere 30 sekunder for venstresvingende i begge rush. Dette alternativet innebærer ingen 

sekundærkonflikter.  
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Figur 21 Prinsippskisse av geometri for fv. 152 Drøbakveien x Brekkeveien, slik det er modellert i SIDRA, med 
avbøtende tiltak; signalregulert T-kryss alternativ 2. 

 

 
Figur 22 Prinsipiell faseplan for signalregulert T-kryss alternativ 2. 

 

Antall parkeringsplasser 

For å redusere trafikken i krysset for å unngå overbelastning kan et tiltak være at det ikke tilbys noen 

eller få parkeringsplasser for næringsvirksomhetene på Europankvartalet. Dette kan gå på bekostning 

av attraktiviteten til planlagt utbygging og dermed også lønnsomheten. 

 

Det anbefales å gjøre ytterligere vurdering av tiltak i krysset for å øke kapasiteten, bedre 

trafikkavviklingen og bedre trafikksikkerheten. Et slikt arbeid anbefales utført i en prosess der 

Statens vegvesen som veiholder deltar aktivt. 
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3.7 Kollektivtrafikk og gående/syklende 

Denne trafikkanalysen omfatter ikke å detaljere tiltak for hvordan kommunen/sektormyndigheter bør 

arbeide for å tilrettelegge for økt bruk av kollektivtrafikk for planområdet, men generelt er særlig 

frekvensøkning og kortere reisetid blant de viktigste forholdene for å øke kollektivtrafikkens 

konkurransekraft.  

Ås kommune har vedtatt sykkel- og gåstrategi og tiltaksplan for sykling og gange for å øke andelen 

syklende og gående i kommunen. Fra tiltaksplanen finnes følgende tiltakskart: 

 
Figur 23 Tiltakskart for Ås tettsted (Ås kommune, 201813). 

 

Tiltakene omfatter bl.a. ny gang- og sykkelvei i Brekkeveien og Drøbakveien samt utredning av 

hovedtraséer for gang og sykkel i områder nær planområdet, se Figur 23 samt Figur 24 med 

tilhørende beskrivelse av tiltakene i Tabell 14. 

                                                      
13 Ås kommune, Tiltaksplan for sykling og gange, For Ås kommune 2019 – 2022, vedtatt i Ås kommunestyre 20.06.2018: 
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4200526.746.bjtttkqlb7qsmu/Tiltaksplan+for+sykling+og+gange%2C+%C3%85s+komm
une+2019-2022.+Vedtatt+20.06.18.pdf, lastet ned 03.08.2018. 

https://www.as.kommune.no/getfile.php/4200526.746.bjtttkqlb7qsmu/Tiltaksplan+for+sykling+og+gange%2C+%C3%85s+kommune+2019-2022.+Vedtatt+20.06.18.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4200526.746.bjtttkqlb7qsmu/Tiltaksplan+for+sykling+og+gange%2C+%C3%85s+kommune+2019-2022.+Vedtatt+20.06.18.pdf
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Figur 24 Utsnitt av tiltakskart over Ås sentrum og planområdet (Ås kommune11). 

  

Tabell 14 Utdrag fra tabell over prioriterte tiltak tilhørende tiltakskart (Ås kommune11). 

Nr. i kart Veinummer/navn Beskrivelse/strekning 

9 Ås sentrum Ny G/S-vei: Brekkeveien til Rådhusplassen v/Coop Extra. 

13 Ås sentrum v/Esso G/S-forbindelse fra grusveien v/jernbanen via Esso mot sentrum. 

16 Skoleveien Separat sykkelløsning. Fastsettes ifm. områderegulering Ås 
sentralområde. 

37 Fv 152 G/S-vei og krysninger: Helhetlig løsning med separering: Ås 
VGS/Rema-Åsgård skole. Valg av trasé avklares ifm. 
områderegulering av Ås sentralområde. 

38 Langs jernbanen Regulering og opparbeidelse ny G/S-vei med fortau og ny 
forbindelse mot Ski: Ås sentrum – Holstad (mulighetsstudie 
gjennomført, SVV). 

 

Det er bl.a. målsetting om mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett og etablering av 

«separering mellom fotgjenger og syklister på de mest brukte strekningene14». 

Uavhengig av prosessen med regulering og utbygging av Europankvartalet pågår et arbeid for 

å bedre forholdene for gående og syklende. Disse forbedringene vil være gunstige også for 

gående og syklende til/fra Europankvartalet.  

                                                      
14 Ås kommune, Sykkel – og gåstrategi, For Ås kommune 2018 – 2030, vedtatt i Ås kommunestyre 15.05.2018. 
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3.8 Trafikksikkerhet 

Generelt er det en rekke faktorer som kan ha betydning for trafikksikkerheten, antall trafikkulykker og 
alvorlighetsgraden av disse. Ifølge Trafikksikkerhetshåndboka12 så vil økende trafikkmengde som 
regel føre til «et større antall ulykker. Antall ulykker øker imidlertid ikke lineært med trafikkmengden. 
Når trafikkmengden øker med én prosent øker antall ulykker som regel med mindre enn én prosent». 
Selv om økt trafikk i utgangspunktet normalt sett vil føre til større antall ulykker, så vil dette også være 
avhengig av en rekke stedlige forhold.  
 
Krysstype er en viktig faktor knyttet til ulykkesrisikoen. Omkring 40% av alle politirapporterte 

trafikkulykker med personskade skjer i kryss, og i krysset Drøbakveien x Brekkeveien har det, som 

tidligere omtalt i kapittel 2.6, inntruffet 3 registrerte ulykker mellom 2007-2016. T-kryss er en enkel 

kryssform med færre konfliktmuligheter sammenlignet med et X-kryss. «For rundkjøringer i nordiske 

land ble det i gjennomsnitt funnet en reduksjon av antall dødsulykker på 66% og en reduksjon av 

antall personskadeulykker på 40%. Virkningen er større i tidligere vikepliktsregulerte kryss enn i 

tidligere signalregulerte kryss, større i X-kryss enn i T-kryss, og større i spredtbygd strøk enn i tettbygd 

strøk. For syklister kan rundkjøringer medføre økt ulykkesrisiko, men dette gjelder især rundkjøringer 

med sykkelfelt15».  

«Sikkerheten i rundkjøringer kan bedres med tiltak som reduserer farten som innsnevring av kjørefelt 

før rundkjøringen, mest mulig rette vinkler mellom vegarmene og rundkjøringen, og en liten 

sentraløy11».  

«I vegkryss med stor trafikk kan ventetiden for vikepliktig trafikk bli lang. Dette kan friste trafikantene til 

å utnytte små tidsluker. Hyppige kryssinger og svingebevegelser kan skape farlige situasjoner og 

gjøre trafikkbildet uoversiktlig11».  

Både med tanke på trafikkavvikling og trafikksikkerhet er rundkjøring et alternativ som kan vurderes 

nærmere i krysset Drøbakveien x Brekkeveien. Fremkommelighet og trafikksikkerheten knyttet til 

syklister må, som nevnt, ha stort fokus. 

Dersom det i Brekkeveien fra krysset med Drøbakveien til planområdet er punkt med mer enn 20 

kryssende i makstimen anbefales det å etablere gangfelt i henhold til Statens vegvesens håndbok 

V127 Kryssingssteder for gående. Med utbygging av Europankvartalet anbefales det å legge til rette 

for etablering av et slikt gangfelt over Brekkeveien syd for broen over fylkesveien. 

 

 

                                                      
15 TØI, https://tsh.toi.no/doc622.htm, 2015. 

https://tsh.toi.no/doc622.htm


 

 

Oppdragsnr.: 5183984   Dokumentnr.: TRA-01   Versjon: 01 

Trafikkanalyse   |  Europankvartalet 

 

 

n:\518\39\5183984\5 arbeidsdokumenter\52 trafikk\trafikkanalyse\rapp_trafikkanalyse europan.docx 2018-08-31  |  Side 32 av 33 
 

4 Usikkerhet 

Makstimetrafikken fordelt på svingebevegelser i krysset Drøbakveien x Brekkeveien er antatt med 

utgangspunkt i ÅDT, da det ikke foreligger noen trafikktellinger i krysset. Trafikktellinger på 

makstimenivå i krysset vil gi større presisjon i vurdering av beregningsresultatene. Forutsetningene for 

dagens trafikkmengder i krysset er også lagt til grunn for de fremtidige trafikkmengdene.   

Fremtidige trafikkmengder er beregnet basert på bruk av standardiserte erfaringstall for turproduksjon. 

Korreksjoner med tanke på kombinerte turer og reisekjeder er antatt og er beheftet med usikkerhet. 

 Den samlede usikkerheten vurderes å være stor. Usikkerheten i timetrafikken i krysset mellom 

fylkesveien og Brekkeveien i dagens situasjon bidrar vesentlig til den samlede usikkerheten.  

Usikkerheten ved sammenligning av beregnet kapasitetsutnyttelse mellom alternative kryss 

samt mellom dagens og fremtidig situasjon er vesentlig mindre enn usikkerheten ved 

trafikkmengdene eller beskrivelsen av trafikkavviklingen i et kryss i dagens eller fremtidig 

situasjon. 
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5 Oppsummering 

Beregningsresultatene fra SIDRA for dagens situasjon indikerer tilfredsstillende trafikkavvikling i 

krysset Drøbakveien x Brekkeveien med beregnet belastningsgrad på 0,75 i morgenrush. Det er 

begrenset med kapasitetsreserve i krysset.  

Med utbygging av 220 boliger og 8800 m2 næringsvirksomhet på Europankvartalet øker trafikken 

lokalt i Brekkeveien nord fra ÅDT 3200 til ÅDT 4900 (inkludert ÅDT 100 fra utbygging på Moerveien 

10). Økningen kommer fra nyskapt trafikk samt fra trafikk som kjører rett frem på 

fylkesveien/Drøbakveien i dag og som etter utbygging er forutsatt å svinge av til og fra Brekkeveien og 

planområdet.  

Trafikkmengden i Brekkeveien nord økes med ÅDT 1600 grunnet utbygging på Europankvartalet. Av 

denne trafikkmengden utgjør ÅDT 900 nyskapt trafikk og ÅDT 710 eksisterende turer på fylkesveien 

som er en del av reisekjeder. Økningen på fylkesveien grunnet utbyggingen på planområdet utgjør 

ÅDT 450 på hver side av krysset med Brekkeveien. 

I morgenrush er det beregnet en belastningsgrad på 0,92, noe som indikerer mindre tilfredsstillende 

trafikkavvikling i Brekkeveien. I ettermiddagsrush er belastningsgraden beregnet til 0,58, og indikerer 

tilfredsstillende trafikkavvikling. Avbøtende tiltak kan være å utvide tilfarten i Brekkeveien med et 

ekstra svingefelt og/eller å endre kryssutformingen. Det anbefales å vurdere og avklare hvordan et 

fremtidig kryss bør utformes i tett samarbeid med veiholder. 

 



Vedlegg A - Alternativt forslag til arealfordeling 

Et annet alternativ med tanke på arealfordeling mellom virksomhetene er som følger: 

Arealformål Antall BRA (m2) 

Boliger 190  

Handel  3150 

Kontor/kultur/  14 000 

Sum 190 17 150 

  

Det forutsettes at handelsvirksomheten er inkludert dagligvarebutikk på 1200 m2 slik som for 

opprinnelig forslag i Tabell 6 i rapporten. Samme forutsetninger benytte for beregninger for opprinnelig 

forslag beregninger legges til grunn. I steg 1 beregnes da en samlet trafikkøkning for alternativ forslag 

på ÅDT 1626 for bolig- og næringsutbygging på planområdet sammenlignet med dagens situasjon. 

Dette er ÅDT 114 lavere enn opprinnelig forslag.  

Med samme forutsetninger som opprinnelig forslag i steg 2, medfører dette tilsvarende oppsummering 

for alternativt forslag (med forskjellen mellom opprinnelig forslag i parentes): 

Oppsummert gir bolig- og næringsutbyggingen en beregnet trafikkøkning på ÅDT 1550 (-150) til/fra 

Europankvartalet sammenlignet med dagens situasjon. Med en antakelse om at 95 % kjører til/fra 

Brekkeveien nord og fv. 152, og 5 % til/fra Brekkeveien syd gir dette en ÅDT 490 (-220) fra 

eksisterende trafikk på fylkesveien/Drøbakveien som i dag kjører rett frem, men som i etter-

situasjonen forutsettes at vil svinge av til/fra Europankvartalet via Brekkeveien, enten på vei mot vest 

eller på vei mot øst.  

Nyskapt trafikk som vil gi en økning i trafikkmengde på fylkesveien og Brekkeveien nord utgjør ÅDT 

980 (+80) med overnevnte retningsfordeling. Det antas at 50 % av denne trafikken kjører til/fra vest på 

fylkesveien og 50 % av trafikken kjører til/fra øst. Dette representerer en økning av trafikken på 

fylkesveien med ÅDT 490 (+40) på hver side av krysset. 

Med samme forutsetninger for beregning av makstimetrafikk fordelt på svingebevegelser i krysset Fv. 

152 Drøbakveien x Brekkeveien samt samme forutsetninger for beregning av kapasitetsutnyttelse i 

krysset som for opprinnelig forslag, fås følgende beregningsresultater fra SIDRA (med resultatene for 

opprinnelig forslag i parentes): 

Beregnet belastningsgrad på 0,90 (0,92) i morgenrush og 0,58 (0,58) i ettermiddagsrush. Dette 

indikerer mindre tilfredsstillende avvikling for trafikken ut Brekkeveien i morgenrush. 

Beregningsresultatene viser at det kun er liten forskjell mellom opprinnelig forslag og 

alternativt forslag.  

 

 

 


