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Grenseveien 10 – Trafikkanalyse 
 

Denne trafikkanalysen er utført for Selvaag Bolig AS Grenseveien i forbindelse med regulering 

av Grenseveien 10 vest for Ski sentrum. Det er lagt til grunn et boligkonsept utviklet av AART 

architects, vist i figur 1. 

 

Figur 1 – Illustrasjonsplan per 20.12.2018. Nord er til høyre i figur. (kilde: AART architects) 
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 Dagens situasjon 

Planområdet er lokalisert i Ås kommune, men innenfor Ski tettsted. Lokalisering av planområdet 

er vist med rød avgrensing i figur 2. Planområdet har adkomst via rundkjøringen Grenseveien X 

Nordbyveien. 

 

Figur 2 - Planområdets lokalisering markert med rød stiplet linje 

 Manuelle trafikktellinger 

Det ble utført manuelle krysstellinger den 11. oktober 2017 i morgentrafikken 07:00-09:00 og 

15:00-17:00. Dette danner grunnlag for beregning av trafikk i dagens situasjon. 

 

Figur 3 – Oversikt over rundkjøring det ble utført manuelle trafikktellinger i (kartkilde: kart.finn.no) 
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 Trafikk på vegnettet 

Årsdøgntrafikkken (ÅDT) på vegnettet ved planområdet er vist i figur 4. ÅDT regnes ut som 

gjennomsnittlig trafikk per døgn på en vegstrekning, summert for begge retninger per år. Dette 

er basert på tall fra manuelle tellinger og fra nasjonal vegdatabank. Det er valgt å vise 2017-tall, 

ettersom tellingene ble utført da. 

 

Figur 4 – ÅDT år 2017. (kartkilde: kart.finn.no) 
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 Kapasitetsberegninger av dagens situasjon 

1.3.1 Metode og kalibrering 

Kapasitetsberegninger har blitt utført med programmet SIDRA INTERSECTION 8 utviklet av 

SIDRA Solutions. Det er først gjort en beregning for dagens situasjon, og deretter en beregning 

for samme perioder etter utbygging. Det er i sett på krysset fv. 35 Nordbyveien x Grenseveien 

rett sør for planområdet 

Tabell 1 viser ulike belastningsgrader i kryss med tilhørende fargekoder og beskrivelser av 

trafikkflyten. Belastningsgrad angir forholdet mellom hvor mye trafikk det er i krysset og hvor 

mye krysset har kapasitet til å kunne ta unna. Dersom belastningsgraden er under 0,85 for en 

rundkjøring, regnes krysset for å ha god nok kapasitet til å kunne ta unna trafikkmengdene. 

Ved beregninger legges det til grunn hverdagstrafikk og gjennomsnittlige trafikkmengder. Det vil 

si at det i måneder mer trafikk enn normalen vil være høyere belastning i kryssene.  

Ved beregning av kapasitet er det lagt inn 1,1 i Environment Factor, for å ta høyde for at det i 

Norge er noe dårligere trafikkavvikling i rundkjøringer enn i Australia. Det er benyttet en Peak 

flow factor på 0,95 for å ta høyde for største halvtimen med trafikk. 

Tabell 1 - Fargekoder med tilhørende belastningsgrader og beskrivelser av trafikkflyten. 
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1.3.2 Trafikkavvikling i krysset fv. 35 Nordbyveien x Grenseveien 

Det er beregnet kapasiteten til rundkjøringen sør for planområdet. Et flyfoto av denne er vist i 

figur 5. 

 

Figur 5 - Flyfoto over krysset fv. 35 Nordbyveien x Grenseveien (kilde: kart.finn.no) 

Kapasitetsberegner viser at rundkjøringen har god avvikling i både morgen- og 

ettermiddagsrushet i dagens situasjon. Dette samsvarer med inntrykket observert under 

trafikkregistreringer. 

 

Figur 6 - Kapasitetsberegning for krysset fv. 35 Nordbyveien x Grenseveien i morgentrafikken 

177 166 Grenseveien

103 0 74 M-time år 2017

Grenseveien 0.22

8 sek

Nordbyveien øst

100

0.35 320

425 5 sek 2 422

248 66 0.24 252

176 6 sek

6

Nordbyveien vest

0.01

7 sek Comfort

2 0 2

8 4
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Figur 7 - Kapasitetsberegning for krysset fv. 35 Nordbyveien x Grenseveien i ettermiddagstrafikken 

 Skolevei 

I figur 8 er sannsynlig skolevei for barneskoleelever bosatt innenfor planområdet vist. Ruten går 

delvis på lokalveinett i starten og går deretter langsmed fv. 35 Nordbyveien frem til 

krysningspunkt markert med pil. Det er flere mulige krysningspunkt for skolebarn langs fv. 35 

Nordbyveien. Alle disse er opphøyde gangfelt og regnes som trygge. 

 

Figur 8 - Skolevei for barneskoleelever innenfor planområdet. (kartkilde: kart.finn.no) 

165 211 Grenseveien

95 0 70 E-time år 2017

Grenseveien 0.19

8 sek

Nordbyveien øst

130

0.31 238

336 5 sek 3 371

458 80 0.38 451

378 5 sek

0

Nordbyveien vest

0.01

8 sek Comfort

3 1 3
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 Trafikkulykker siste 10 år 2007-2016 

Det har vært tre registrerte ulykker med lettere skade de siste 10 årene, vist i figur 9. Ingen av 

disse ulykkene har spesiell tilknytning til vegene inn og ut av planområdet. Nordbyveien er nylig 

opprustet, og det har ikke skjedd ulykker på denne etter ombyggingen. 

 

Figur 9 - Trafikkulykker i perioden 2007-2016, grønne ringer indikerer ulykke med lettere skade (kartkilde: 
kart.finn.no, kilde ulykker: NVDB) 

 Kollektivtilbud 

Den nærmeste holdeplassen til planområdet er Grenseveien. Den er i dag trafikkert av rutene 

520, 521, og 540N. Bussrute 520 trafikkerer mellom Ytre Enebakk og Vinterbro med avgang 

hvert kvarter i rushtrafikken og 30 minutters frekvens på kveldstid. Rute 521 trafikkerer mellom 

Tusenfryd og Ski skole med avgang hvert kvarter mellom 06:00-18:00. Rute 540N er nattbuss 

Oslo-Ski-Ås-Vestby med en avgang natt til lørdag og en natt til søndag. I tillegg til disse kjøres 

rute 521X mellom Tusenfryd og Ski på Tusenfryd sine åpningsdager, men det er ikke tatt med i 

vurdering av kollektivtilbudet. 

I figur 10 er holdeplassene rettet vestover og østover i Grenseveien vist. Det er lagt på 

halvsirkler med radier på 250 meter og 500 meter for å illustrere gangavstand til holdeplassen. 

Ut fra dette ser man at planområdet ligger innenfor 500 meter gangavstand og store deler av 

planområdet innenfor 250 meter gangavstand til holdeplass. 

Basert på Urbanet sin definisjon over tilgang til kollektivtransport vil planområdet ligge under 

kategorien «Særdeles god» i rushtrafikken og kategorien «Svært god» utenom rushtrafikken. 

For øvrig kan det bemerkes at avstanden mellom planområdet og Ski stasjon er cirka 1,5 km. 

Alt dette tilsier at området vil kunne ha en relativ høy kollektivandel. 
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Figur 10 - Kart over nærmeste holdeplasser, samt avstand fra denne markert med blåstiplete halvsirkler 
(kartkilde: kart.finn.no) 

Tabell 2 - Oversikt over definisjon av til tilgang til kollektivtransport (kilde: Prosam 218, Urbanet) 

 

 Krav til parkering fra Ås kommune 

Prosjektet legger til grunn strenge parkeringsbestemmelser. Dette innebærer maks 1 
parkeringsplass for bil per leilighet. I tillegg kommer 23 gjesteparkeringsplasser for bil.  
 
For sykkel legges det opp til minimum 1 parkeringsplassplass per 1-2 roms leilighet og minimum 
2 parkeringsplasser på større leiligheter.  
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 Fremtidig situasjon 

 Planforslag 

Det er planlagt en utbygging av totalt 387 boenheter innenfor planområdet. Fordelingen mellom 

de ulike type boliger er vist i tabell 3. 

Tabell 3 – Oversikt over planlagt utbygging av boliger 

 

 Turproduksjon nye boliger 

For å regne ut turproduksjonen har vi tatt utgangspunkt i det forventede antallet bosatte i 

boligene. Dette har vi regnet ut ved å bruke tall fra SSBs folke- og boligtelling for Ski kommune. 

Beregninger ved hjelp av denne statistikken gir oss antall bosatte vist i tabell 4. 

Tabell 4 – Oversikt over antall bosatte per type bolig 

 

For beregning av turproduksjon er det tatt utgangspunkt i den nasjonale 

reisevaneundersøkelsen 2013/14. Rapporten bruker intervjuer som grunnlag for å beregne 

turproduksjon, men skiller ikke på lokale faktorer som geografi og tilgjengelighet på 

kollektivtransport. Den forventede reisemiddelfordelingen for er vist i tabell 5, og er basert på 

utvalg for Follo-kommunene. Det er forutsatt at hver bosatt gjennomfører cirka 3,1 reiser per 

dag.  

Beregninger vist i tabell 6 viser at boligene gir omkring 1.000 ÅDT. Anslaget er trolig høyt med 

tanke antall parkeringsplasser området vil få. Dette gjør at tallene må anses som konservative. 

Tabell 5 - Reisemiddelfordeling og bilbelegg for nye boliger 

 

Leilighetstype Antall boliger

1-roms 6

2-roms 95

3-roms 143

4-roms 143

Sum 387

Leilighetstype Bosatte per bolig

1-roms 1.25

2-roms 1.5

3-roms 2

4-roms 2

G/S Kollektiv Bil Bilbelegg

RVU 2013/14 25 % 14 % 59 % 1.18
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Tabell 6 – Turproduksjon fra nye boligområder 

 

 Endring i næringsarealer 

Det er i dag diverse næring innenfor planområdet. Dagens næringsarealer er anslått til 11.000-

15.000 BRA. Den planlagte utbyggingen innebærer at det i fremtiden kun vil være næring på 

den sørligste tomta (sør for planlagte boliger, markert med rødt). Det forutsettes en videreføring 

av dagens arealbruk på denne tomta. Basert på grove anslag for dagens trafikk (1100 ÅDT for 

næring) tilser dette at næringstrafikken reduserer med 700-1.000 ÅDT. Vi legger til grunn en 

reduksjon på 700 ÅDT for å ikke underestimere den fremtidige trafikken. 

 

Figur 11 – Oversikt over næring som bevares, samt illustrasjonsplan for planområdet 

Leilighetstype Antall boliger Reiser per bolig Reiser per hverdag G/S Kollektiv Bil YDT ÅDT

1-roms 6 3.9 23 6 0 10 10 10

2-roms 95 4.7 443 111 60 260 220 200

3-roms 143 6.2 889 222 120 520 440 400

4-roms 143 6.2 889 222 120 520 440 400

Sum 387 2245 561 300 1310 1110 1000

BiltrafikkPersonturer på virkedagerBoligertrafikk Grenseveien
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 Generell trafikkvekst 

Ved beregninger av fremtidig trafikk legges det til grunn generell trafikkvekst for Akershus frem 

til år 2038. Disse prognosene er hentet fra Prosam rapport 215, og er benyttet i NTP 2014-

2023. Det er valgt å beregne for 20 år frem i tid, da dette er dimensjonerende for 

støyberegninger. Dette gir en generell trafikkvekst på 31 %. 

 Trafikkøkning fra Nordbyveien 70, 72 og 74 

Det er vedtatt en utbygging av tomten på sørsiden av Nordbyveien. Denne har direkte 

tilknytning til rundkjøringen fv. 35 Nordbyveien x Grenseveien og trafikk fra dette prosjektet 

legges derfor inn i beregningene. 

I Swecos rapport «Oppdatert trafikkanalyse for Nordbyveien 72» fra april 2016 er det beregnet 

en trafikkøkning på 1.100 VDT sammenlignet med dagens situasjon. Dette tilsvarer grovt regnet 

900 ÅDT, da det skal bygges en blanding av forretning og boliger.  

 

Figur 12 – Lokalisering av tomten på sørsiden av Grenseveien  
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 Trafikk på vegnettet år 2038 

Ved beregning av trafikk i 2038 er det lagt til grunn generell trafikkvekst i fv.35 Nordbyveien, og 

trafikk fra utbygging i Grenseveien og Nordbyveien 72. I Grenseveien og Nordbyveien 72 er det 

ikke ventet øvrige utbygginger. Det er derfor ikke lagt inn generell trafikkvekst, da vegene heller 

ikke er gjennomfartsveger. Tungtrafikkandelen er antatt å ligge på dagens nivå, som innebærer 

7 % i Nordbyveien og 1 % i Grenseveien. 

 

Figur 13 – ÅDT på vegnettet år 2038 
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 Kapasitetsberegninger av krysset fv. 35 Nordbyveien x Grenseveien  

Det er utført kapasitetsberegner for rundkjøringen fv. 35 Nordbyveien x Grenseveien for 

fremtidig situasjon også. Resultatene viser vesentlig høyere belastning enn i dag, men godt 

innenfor det som regnes som god trafikkavvikling. 

 

Figur 14 – Kapasitetsberegning for krysset fv. 35 Nordbyveien x Grenseveien i morgentrafikken, år 2038 

 

Figur 15 - Kapasitetsberegning for krysset fv. 35 Nordbyveien x Grenseveien i ettermiddagstrafikken, år 
2038 

196 184 Grenseveien

112 5 79 M-time år 2038

Grenseveien 0.28

10 sek

Nordbyveien øst

108

0.51 460

589 5 sek 38 607

365 71 0.33 353

256 6 sek

38

Nordbyveien vest

0.04

8 sek Nordbyveien 72

17 5 17

81 39

185 235 Grenseveien

104 5 76 E-time år 2038

Grenseveien 0.24

9 sek

Nordbyveien øst

143

0.44 347

480.5 5 sek 15 505

650 87 0.55 654

548 6 sek

15

Nordbyveien vest

0.10

10 sek Nordbyveien 72

30 5 30

35 65


