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1. BAKGRUNN 

Rambøll Norge AS er engasjert av Stor-Oslo Eiendom As til å bistå ved reguleringen av tre 

kvartaler i søndre del av Ski sentrum. Foruten trafikkfaget bistår Rambøll med veg- og VA-

tegninger. 

 

Trafikkanalysen er utarbeidet av Rambøll, men i samarbeid med NORSAM AS v/Anton Bakken. 

 

Området som skal reguleres dekker området mellom Jernbaneveien, Sanderveien og Åsenveien, 

se Figur 1. I Sentrumsplanen er disse kvartalene benevnt S12, S13 og S14, se Figur 2. 

 

 

Figur 1 Områdets plassering (Kilde NORSAM). 
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Figur 2  Utsnitt av reguleringsplanen for Ski sentrum. 
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2. DAGENS SITUASJON 

2.1 Trafikksituasjonen 

Gjeldende trafikkbelastning for nærliggende vegnett i Ski sentrum er vist i Figur 3. Dette er 

hentet fra områdereguleringen i 2014. 

 

 

Figur 3  Trafikkmengder i Ski sentrum etter stengning av Jernbaneveien (Kilde Statens vegvesen 2012-tall). 

Statens vegvesen har gjennomført noen nyere tellinger. Disse er sammenlignet med tallene fra 

2012 i tabellen under i 2018: 

 

 2012 Mai 2018 Nov 2018 

Kirkeveien øst for 
Jernbaneveien 

6.900 6.000 6.000 

Kirkeveien øst for Sanderveien 3.500 7.600  

Langhusveien ved Roås 11.300 10.800  

Sanderveien syd for Kirkeveien 7.300 (før stengt Jernb.v.) 
9.600 (etter stengt Jernb.v.) 

 8.550 

 

Tallene viser små variasjoner (med unntak av Kirkeveien øst) med en liten nedgang fra 2012. 

Legg merke til at dette er tall etter stengning av Jernbaneveien ved stasjonen, og at 

trafikkveksten i Sanderveien som følge av det har vært litt mindre enn prognostisert. 

Konklusjonen er likevel at man kan betrakte 2012-tallene (inkludert prognosene for Sanderveien 

og Jernbaneveien) som representative også i nåsituasjonen i 2019. Dette gir robusthet i 

beregningsgrunnlaget. 

 

Fra områdereguleringen vet vi at det mest belastede krysset er kryss mellom Sanderveien og 

Jernbaneveien. I en framtidig situasjon der Jernbaneveien syd er ombygd til to kjørefelt for bil og 
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med tilhørende kollektivfelt syd for krysset blir krysset etter hvert overbelastet. Dette skyldes 

hovedsakelig at Kjeppestadveien er stengt og all trafikk herfra er lagt inn i Skorhaugveien. Dette 

er et tiltak som ikke er realiserbart på kort sikt. Med utgangspunkt i dagens trafikkmengder (etter 

at Jernbaneveien er stengt, og med de høyere prognostiserte tallene for Sanderveien og 

Jernbaneveien, se foran) er krysset kapasitetsberegnet til å ha en belastningsgrad på 0,55. Da er 

det hensyntatt at det etableres kollektivfelt i sydgående retning i Jernbaneveien fra krysset og 

sydover. Dagens reelle belastning ar sannsynligvis lavere. 

2.2 Eksisterende virksomhet 

Oversikt over dagens virksomheter innenfor planområdet presenteres i tabellen under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er eksisterende aktiviteter som for en stor del vil transformeres, og kommer til fradrag når 

områdets turgenerering skal beregnes. Dette gjøres i kapittel 4.  

 

Foreløpig holdes Thons p-hus utenfor disse vurderingene, da dette ikke forutsettes berørt av 

tiltaket på kort sikt. Trafikken til p-huset forutsettes beholdt omtrent som i dag. Se for øvrig 

4.2.4. 

2.3 Trafikkulykker 

De siste 10 årene er det kun registrert en politiregistrert ulykke i nærområdet. Denne skjedde i 

krysset Åsenveien x Sanderveien i 2013. Her ble to fotgjengere som krysset gata påkjørt og 

alvorlig skadd. Det er likevel registrert færre ulykker enn det man kunne forvente for 

sammenlignbare områder. 

2.4 Parkering 

Parkering i området foregår i dag i Thons p-hus i øst med 374 plasser og to mindre garasjebygg 

til boligblokkene i Sentrumsveien. Det er også noe parkering i kjeller i Åsveien 3. Det er 

korttidsparkering (max 30 minutter) i vestre del av Åsenveien. For øvrig er det noe parkering, 

hovedsakelig privatrettslig regulert, i Sentrumsveien og i tilknytning til eiendommene. 

2.5 Kollektivdekning 

Området er tenkt en kollektivbetjening som vist i Figur 4. Området ligger med kort gangavstand 

til både buss og tog. Avstanden til Ski stasjon og bussterminal er mellom 200 og 400 meter. Etter 

utbyggingen av Folloporten er ferdigstilt vil det være direkte tog til Oslo hvert 10. minutt, og 4 

avganger på lokaltogstrekningen i timen. Dette, sammen med busser der frekvensen varierer 

mellom 10 min (linje 510), 15 min (linje 520 og 521), 30 min (linje 515) og 1 time (linje 522, 525 

og 526) gir et meget godt kollektivtilbud. Noen linjer har i tillegg forsterkninger i rush. 

 

 Areal/antall 

Bensinstasjon  700 m² 

Boliger 66 stk 

Kontorer 9.800 m² 

Div. handel 1.500 m² 

Galleri/rammeverksted 600 m² 

Lager 1.200 m² 

P-hus og garasjer  
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Figur 4  Kollektivbetjening av området. Kilde: Områderegulering Ski sentrum. 
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3. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

3.1 Utbyggingsvolum 

Reguleringsplanen lagger opp til at området transformeres til et mer enhetlig utbyggingsområde 

med en ny kvartalsstruktur der bolig og ulike næringsformål samles i en fellesløsning. Det er 

tenkt aktive fasader med handel ut mot gateplan og boliger eller kontorer over. Mulig utbygging 

vil være ca 23.000 m².  

 

Arealfordelingen er tenkt som følger: 

 

Boliger (antall): 

 

Størrelse/kvartal S12 S13 S14 Sum 

2-roms 80 58 17 155 

3-roms 35 99 24 158 

3/4-roms 116 91 19 226 

4-roms 29 18 8 55 

4/5-roms 13 10 1 24 

Sum    618 

 

Annen utnyttelse (m²): 

 

Formål/kvartal 
Areal 

m² 

Barnehage 1.200 

Kontor 7.800 

Servering 1.300 

Handel 2.000 

Dagligvare 1.200 

Sum 13.500 

Det er også gjort en vurdering av et alternativ der det etableres et hotell på inntil 5.000 m² på 

deler av arealene som i utgangspunktet er satt av kontor-, handel- og serveringsareler. 

Konsekvensene av dette er beskrevet i et eget kapittel. 

3.2 Trafikkløsning 

Overordnet gatenett i hht. sentrumsplanen er vist i Figur 5.  Området er tenkt gitt atkomst fra 

både Jernbaneveien og Sanderveien. Med en prinsippløsning som vist i Figur 6. 

 

Her er det vist at hovedatkomstene deles på Sanderveien (S13) og Jernbaneveien (S12 og S14). 

Sentrumsveien gjøres til gågate, som møter atkomstvegene i et torg i midten. Nedkjøring til p-

hus under bakken legges tidlig i kvartalene, slik at kjøring inn mot torget begrenses til søppel, 

utrykning og noe varelevering. 

 

Dagligvareforretningen er planlagt plassert lengst syd i S13, med begrenset parkering. 

Varelevering planlegges fra Sentrumsveien. 

 

Nærmere om trafikale konsekvenser i kap. 4. 
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Figur 5  Atkomst og trafikkløsninger på overordnet nivå. Kilde: Områderegulering Ski sentrum. 
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Figur 6  Atkomst og trafikkløsning for planforslaget. Kilde: NORSAM. 

3.3 Parkering 

I sentrumsplanen tillates maksimalt 1 plass pr boenhet for boligformål, og 0,7 plasser pr 100 m² 

for kontor. For forretningsformål (også dagligvare) er det tillatt med 1 plass pr 100 m². 

 

For sykkelparkering stilles det krav om 2,5 plasser pr 100 m² med bolig og kontor, samt 1 plass 

pr 100 m² for forretning. For barnehage er kravet 1 plass pr årsverk. 

 

Trafikkanalysen baseres på en bilparkeringsdekning på 0,7 plasser pr 100 m² for kontor og også 

pr boenhet.  

 

I tillegg opprettholdes dagens parkering i p-huset inntil videre. Kommunens krav om 100 

offentlige tilgjengelige plasser ivaretas derved. 
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4. TRAFIKALE KONSEKVENSER 

4.1 Turgenerering og reisemiddelvalg 

I områdereguleringen for sentrum la man inn en målsetting om at det ikke skulle bli trafikkvekst i 

Ski sentrum selv med en omfattende nyetablering. Framtidig gatenett er tilpasset dette. Det er 

likevel fornuftig, spesielt på kort sikt å ha en mer robust vurdering av konsekvenser enn det man 

har som ambisjon for den samlede trafikkutviklingen på lang sikt. Dette for ikke å undervurdere 

trafikale konsekvenser på kort sikt. Vi legger derfor til grunn at foreliggende planforslag vil 

generere noe ny biltrafikk, samtidig som det fjernes noe trafikk fra eksisterende virksomheter 

som bortfaller.  

 

Som grunnlag for turgenereringen benyttes erfaringstall for antall turer pr bosatt (boliger) pr 

ansatt (næring) og pr besøkende. Dette avstemmes så mot tilgjengelig antall p-plasser (bolig og 

ansatte). I tillegg benyttes erfaringstall basert på m². 

 

I tabellen under vises reisemiddelvalgsfordeling for bosatte i Ski (hentet fra 

Reisevaneundersøkelsen 2009), og for Follo (RVU 013/14). Ambisjonen for 2035 er en 

konsekvens av nullvekst for biltrafikk, presentert i Statens vegvesens rapport Hovedgatenettet i 

Ski by, fra 2015, og må sees i sammenheng med områdeplanens krav til parkeringsdekning 

(maxkrav) på 1,0 plass pr boenhet for 2-roms eller større. Vi tror at man med planens foreløpige 

forslag til parkeringsdekning på 0,7 plasser pr boenhet vil komme noe lavere i bilandel, kanskje 

ned mot 40%. Konsekvensen av dette er illustrert i høyre kolonne. 

 

Transportform 
Ski 

2009 

Follo 

2013 

Ski sentrum 2035 i hht 

områdereguleringen 

Ski sentrum 2035,  

0,7 plasser/boenhet 

Bilfører 59 % 50% 
50% 40% 

Bilpassasjer 11 % 9% 

Gang 16 % 21% 17% 20% 

Sykkel 4 % 4% 8% 10% 

Kollektiv 10 % 14% 25% 30% 

SUM 100 % 100% 100% 100% 

 

Gjennomsnittlig antall reiser pr person var i 2009 på 3,3 i Ski. I Follo i 2013 var denne 3,11. RVU 

2013/14 har ikke separate tall for Ski. 

 

Med 3,3 reiser pr person og et belegg på 1,18 personer pr bil blir antall bilførerturer på 1,40 ved 

50% bilandel. Dette vil være et fornuftig anslag for hele sentrumsområdet i 2035, gitt 

områdeplanens krav til parkeringsdekning på 1,0 plass pr boenhet. Ved 40% bilandel (0,7 p-

plasser pr boenhet) og gir dette 1,12 bilførerturer pr person. Vi vil i det etterfølgende legge dette 

til grunn. 

4.2 Biltrafikk 

4.2.1 Trafikk fra boligområdene. 

Med utgangspunkt i en fordeling av antall leiligheter som gitt i 3.1, og tall fra SSB på antall 

personer pr leilighet får vi følgende trafikk fra framtidige boligområder: 
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Sammenlignes dette med relativt strenge krav til parkeringsdekning (0,7 plasser pr leilighet) gir 

dette ca 3 turer pr p-plass. Dette synes som et rimelig anslag.  

 

4.2.2 Trafikk til kontorlokalene 

Kontorene er tiltenkt kun noen få egne parkeringsplasser (ca 10 stk), og vil således genererer lite 

trafikk blant ansatte. Noe besøkstrafikk, hente/bringe og lignende vil det likevel være. Med 20 m² 

pr ansatt gir dette 390 ansatte, og biltrafikken for disse stipuleres til 500 bilturer pr døgn. 

 

4.2.3 Øvrig næringstrafikk 

Dagligvare 

Det er tenkt plassert en større dagligvareforretning på 1.200 m² i søndre del av S13. I hht. 

reguleringsbestemmelsene for områdereguleringen tillates inntil 1 p-plass pr 100 m² med 

forretning. Dette medfører kun 32 dedikerte p-plasser til næring/forretning totalt. Dersom vi antar 

at denne forretningen har 20 av disse plassene og åpent i 16 timer antas følgende: 80% belegg 

av p-plassene i 6 timer og 50% belegg resten av tiden. Dette gir med en gjennomsnittlig ståtid på 

30 minutter ca 450 besøk, eller ca 900 bilturer pr dag. Dette inkluderer også varelevering og 

ansatte. 

 

Servering 

Arealer avsatt til dette er på 1.300m².  Arealene forutsettes i hovedsak å betjene 

sentrumsområdet, og uten egen parkeringsmulighet. Trafikken settes derfor skjønnsmessig til 50 

biler i døgnet. 

 

Øvrig handel 

Arealer avsatt til dette er i all hovedsak med liten parkeringsmulighet på egen grunn. Hvilken type 

handel dette dreier seg om er uspesifisert. Det antas likevel noe biltrafikk i hovedsak med 

gateparkering. Dersom man legger 30 turer pr 100 m² til grunn blir dette en ÅDT på 600 bilturer i 

døgnet. 

 

Parkeringshus/varemottak 

Disse arealene antas ikke å generere noe selvstendig trafikk, men inngår i turgenereringen for de 

øvrige virksomhetene. 

 

Barnehage 

Barnehagen forutsettes ikke å få noen egne p-plasser, med unntak av et mulig fåtall til ansatte. 

Trafikken hit blir derfor minimal. Dette anslås til 50 bilturer i døgnet. 

 

Størrelse Antall 
Ant 

personer 
Bilturer 0,7 
p-plasser 

2-roms 155 1,5 260 

3-roms 158 1,9 336 

3/4-roms 226 1,9 481 

4-roms 55 2,5 154 

4/5-roms 24 2,5 67 

Sum 618  1.298 
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4.2.4 Dagens aktivitet som bortfaller 

Ved en full utbygging av området vil dagens aktivitet bortfalle. Dette gjelder følgende: 

 

Bensinstasjon 

Erfaringsmessig genererer en besnsinstasjon av «normal» størrelse ca 300 biler i døgnet. 

 

Boliger 

Her legges det til grunn at området har en relativt romslig parkeringssituasjon i dag, og vi antar 

4,0 bilturer pr leilighet (Prosamrapport 137). Dette gir 264 bilturer. 

 

Kontorer 

Også her legges det til grunn en relativt god parkeringsdekning (bl.a.) i p-hus. Vi tar likevel høyde 

for at området er sentrumsnært, og går ned fra standard turgenereringsfaktor på 8 turer pr 100 

m² til 6. Dette gir 588 bilturer. 

 

Div. handel antas å generere 45 turer pr 100 m² (jfr. Prosamrapport 103). Dette gir 675 bilturer. 

 

Galleri/rammeverksted antas å generere 50 bilturer i døgnet. 

 

Lager forventes å generere 3,5 bilturer pr 100 m². Dette gir 42 bilturer. 

 

P-hus og garasjer 

Dagens trafikk til eksisterende garasjer ligger inne i turgenereringen for de enkelte aktivitetene 

for eksisterende bebyggelse. Det samme gjør parkering i det store p-huset i nordøst. Men dette p-

huset er det også parkering til andre områder enn Ski sentrum syd. Thon eiendom oppgir 

følgende tall: 

 

P-huset har 374 plasser, med en beleggsprosent som følger: 

 

Dagtid 08:00 - 16:00   -       80% 

Kveldstid  16:00 - 22:00   -       60% 

Natt  22:00 - 08:00   -       15% 

 

Basert på dette antas at man har en utskiftningstakt på 1 biler pr belagt p-plass på kveldstid, 1 pr 

natt og 3 på dagtid. Dette gir ca 1.200 besøkende eller ca 2.400 bilturer til/fra p-huset.  Foreløpig 

holdes denne trafikken utenfor beregningene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Areal/antall ÅDT 

Bensinstasjon  700 m² 300 

Boliger 66 stk 264 

Kontorer 9.800 m² 588 

Div. handel 1.500 m² 675 

Galleri/rammeverksted 600 m² 50 

Lager  1.200 m² 42 

Sum uten p-hustrafikken  1.919 

P-hus  374 pl. 2.400 
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4.2.5 Oppsummering av endringene i trafikkmengde 

Netto trafikkvekst etter utbygging beregnes slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basert på foranstående vil utbygging av S12-14 medføre en netto trafikkvekst på 1.479 bilturer i 

døgnet, eller opptil 177 biler mer i maxtimen (12%). Denne trafikkveksten kan antas fordelt med 

halvparten til Jernbaneveien og halvparten til Sanderveien. Vi antar videre at Jernbaneveien 

toveisreguleres som i dag mellom atkomst til S12 og S14, samt kun høyresving av og på fra/til 

Sanderveien (gir mest trafikk i krysset). 

 

Dette stadig forutsatt at dagens p-hus opprettholdes. 

 

Prognostisert trafikk fordelt ut på vegnettet i nærområdet er vist i etterfølgende figur. 

 

 

Figur 7  Prognostiserte trafikkmengder (ÅDT) etter utbygging. 

4.2.6 Kapasitet i vegnettet 

En kapasitetsberegning av krysset Jernbaneveien x Sanderveien med disse forutsetningene gjør 

at belastningsgraden øker fra 0,55 til 0,57. Dette er uten praktisk betydning. 

Aktivitet  Etter utb. Eksisterende 

Bolig  1.298  

Kontor  500  

Dagligvare  900  

Servering  50  

Øvrig handel  600  

Parkeringshus/varemottak  0  

Barnehage  50  

Eksisterende til fradrag   1.919 

Sum  3.398  

    

Netto tilvekst  1.479  
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4.3 Kollektivtrafikken 

Med det gode togtilbudet man får etter at Folloporten står ferdig vil det bli meget attraktivt å 

bruke tog på Oslorettede reiser. Også det lokale busstilbudet vil bli forsterket grunnet bedret 

togtilbud.  

 

Tiltaket i seg selv innebærer en vekst i antall boliger på ca 550 (det forsvinner ca 66 stk), eller ca 

1.150 flere personer. Dette vil gi flere kollektivreisende, basert på en stipulert kollektivandel på 

30% (jfr pkt 4.1.) ca 1.150 kollektivreiser. Samtidig vil bortfall av noe øvrig aktivitet komme til 

fratrekk. Utbyggingen vi anslagsvis føre til ca 1.000 flere kollektivreisende til/fra Ski. Dette vil 

være merkbart, spesielt for busstrafikken, men vil ikke i seg selv føre til ytterligere endringer i 

tilbudet. 

4.4 Ulykkessituasjonen 

En økning av trafikken med inntil 1.100 biler i ÅDT på vegnettet i Ski sentrum vil ikke gi merkbare 

endringer i ulykkessituasjonen. 

 

Planen legger opp til et ryddig gatehierarki med egne skjermede gangårer, få konfliktpunkter og 

lite eller ingen gjennomkjøring, noe som er bra for trafikksikkerheten. 

4.5 Parkeringsforholdene 

Med lav parkeringsdekning for bolig og tilnærmet ingen for næringstrafikken (dagligvare unntatt) 

vil det bli økt press på de parkeringsarealene som blir igjen. Så lenge p-huset i nordøst ligger der 

vil dette få økt trafikkgrunnlag.  

4.6 Alternativ utnyttelse med hotell i stedet for noe kontor eller annen næring  

Utbygger har også sett på et alternativ der en etablerer hotell i Åsenveien 3. Dette kan bli på 

inntil 5.000 m² og med ca 100 rom, og en mindre konferansedel. Følgende antakelser kan gjøres 

om trafikken til hotellet: 

 

• Gjennomsnittsbelegg på 60 – 70% et normaldøgn 

• Gjennomsnittlig 1,2 personer pr rom 

• Gjennomsnittlig botid 1,5 døgn 

• Bilandel på 60%, 1,2 personer pr bil 

• 50 dagsbesøkende med bil til konferanser  

 

Basert på dette vil hotellet generere ca 200 bilturer pr døgn fra besøkende.  Dette er basert på at 

hotellets gjester benytter eksisterende p-hus, og at tilgang til parkering derved ikke er 

begrensende for gjestene. 

 

I tillegg kommer tjenestekjøring og ansattrafikk. Samlet antas hotellet å generere ca 250 bilturer 

pr døgn. 

 

Samtidig vil et hotell redusere volumene på resterende kontor-, handels- og serveringsformål, 

stipulert slik: 

 

Kontor  

Dette reduseres med 3.500 m², eller 45%. Trafikknedgangen fra kontordelen blir derved på 225 

biler i døgnet sett i forhold til beregnet trafikk i 4.2. 

 

Handel 

Denne reduseres med 800 m² eller 40%. Dette gir en trafikknedgang på ca 240 biler i døgnet. 
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Servering 

Også dette arealet reduseres, her med 700 m² eller 54%. Dette gir en trafikknedgang på ca 27 

bilturer i døgnet.  

 

Øvrige formål reduseres ikke. 

 

Samlet endring (nedgang) i hotellalternativet sett opp mot beregningene foran, uten hotell blir: 

 

+250 – 225 – 240 – 27 = – 242 biler. 

 

Hotellalternativet vil generere en trafikkvekst fra området på ca 1.200 biler i døgnet. Dette 

medfører mindre trafikale konsekvenser enn med den utbygging som er beskrevet i 3.1. 
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5. OPPSUMMERING 

Tiltaket forventes å gi en netto trafikkvekst på inntil 1.500 bilturer i døgnet, eller 177 bilturer i 

maxtime. Dette er et høyt anslag, men gir robusthet i konklusjonene. Dette er uten betydning for 

framkommeligheten og trafikksikkerheten i Ski sentrum, men gir økt kundegrunnlag for 

kollektivtrafikken. 

 

En evt. utbygging av hotell på deler av området vil redusere trafikkveksten noe, med de samme 

konsekvensene som beskrevet over.  

 

 

 


