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SAMMENDRAG 

EFLA AS er engasjert i reguleringsplanarbeidet for etablering av nytt kontorbygg i Vestveien 22. EFLA 

har i dette notatet vurdert de trafikale konsekvensene av planforslaget. 

Det redegjøres også for trafikksituasjoner i kryss med fylkesveier. Trafikkberegningene er gjennomført 

for dagens trafikk, 2021, samt estimert situasjon for år 2035, 10 år etter åpningsår.  

Det nye kontorbygget er estimert til å generere trafikkøkning på 400 bilturer per virkedøgn (YDT) for 

Vestveien. Forventet trafikkmengde er anslått og fordelt på omkringliggende veinettet. Resultatene av 

beregningene viser en akseptabel trafikkavvikling i krysset Vestveien x Nordbyveien x Holteveien, og 

kapasitetsproblemer i krysset Vestveien x Åsveien x Søndre Tverrvei. Sistnevnte kryss forventes å få 

kapasitetsproblemer uavhengig av planforslaget. 

I henhold til kommunen sine normer og ut fra foreliggende planskisse har det nye kontorbygget behov 

for maks 30 antall parkeringsplasser. 

Regulert gangkulvert og gang- og sykkelbro i nærheten av planområdet for kryssing av jernbanen vil 

forenkle ferdsel for gående og syklende mellom vest og øst og gi sikker rask atkomst fra bussterminal, 

togstasjon og Ski sentrum. Etablering av disse forbindelsene vil i fremitden øke planområdets 

tilgjengelighet for gående og syklende. 
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1.1 Generelt 

På oppdrag for Ski Eiendom AS har EFLA vært engasjert i reguleringsplanarbeidet for Vestveien 22 i Ski, 

Nordre Follo kommune.  

1.2 Metode 

Foreslått utvidelse av Vestveien 22 kan medføre økt trafikkmengde og påvirke framkommelighet og 

sikkerhet for både myke og harde trafikanter. 

Trafikkvurderingen skal redegjøre for utbyggingsalternativenes påvirkning på trafikksituasjonen og 

trafikkavviklingen lokalt i området inkludert tilstøtende vegsystem. 

Grunnlag: 

• Trafikktall og ulykkesdata. 

• Innledende utredninger knyttet til trafikk fra områdeplan for Ski sentrum  

• Illustrasjoner og bilder av eksisterende og planlagt bebyggelse. 

Metode: 

• Trafikkvurderingen skal omfatte beregninger og vurderinger med redegjørelse for: 

o Nåværende og framtidig trafikkvolum, trafikkløsning, framkommelighet og sikkerhet 

for biltrafikk (privatbil, kollektiv, vare/næring og beredskap), gående, syklende, 

parkering og adkomster. 

• Alternative løsninger/variasjoner som er relevante skal drøftes for å belyse fordeler og 

ulemper ved forslagsstillers alternativ. 

• Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.  

 

1. INNLEDNING 
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1.3 Overordnede føringer  

1.3.1 Nasjonale føringer 

• Nasjonal transportplan 2018–2029  

God byvekst og mobilitet. Regjeringen vil bl.a.: 

- At persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

- Legge til rette for at transportsektorens bidrag til klimagassutslipp, lokal luftforurensning 

og støy reduseres i planperioden. 

- At mobiliteten i byområdene skal bedres gjennom målrettede investeringer, økt bruk av 

kollektivtransport og nye løsninger. 

- Legge til rette for at en betydelig del av transportveksten tas med sykkel og gange. 

Satsingen på tiltak for syklister og fotgjengere i byområdene gjennom bymiljøavtalene og 

byvekstavtalene styrkes. 

1.3.2 Regionale føringer  

• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  

Hovedmål: Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 

Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 

bevaring av overordnet grønnstruktur. 

Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til 

resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med 

tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. 

• Follobaneprosjektet  

Med Follobanen tilbyr Bane NOR flere tog som kommer når de skal, opp mot halvert reisetid 

mellom Oslo og Ski, og økt kapasitet for godstog. I tillegg til den 20 km lange tunnelen, omfatter 

Follobaneprosjektet viktige forbedringer ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til 

Østfoldbanen og et nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski.  

Store deler av Follobaneprosjektet er ferdig bygd, etter planen skal prosjektet være ferdigstilt 

i løpet av høsten 202, og fra 11. desember vil det ta 11 minutter mellom Oslo og Ski. Prosjektet 

er Norges hittil største samferdselsprosjekt. (BaneNor, u.d.) 

1.3.3 Lokale føringer  

• Kommuneplan Nordre Follo 2019-2030 

• Forutsetninger fra områdeplan for Ski sentrum  

• Sykkelstrategi for Ski kommune. 
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Planlagt nytt kontorbygg vil ligge mellom Vestveien og jernbanen sør for Ski stasjon og er omfattet av 

områdeplan (sentrumsplan) for Ski, jfr. Figur 1.   

       

FIGUR 1 Utklipp fra 1881.kart, flyfoto og plansituasjonen i området. Planområdet er markert med rød sirkel, med sort sirkel 
markeres kryss vurdert og oransje sirkler - kryss beregnet i notatet. 

2. EKSISTERENDE SITUASJON 
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2.1 Dagens trafikksituasjon 

ÅDT for 2021 for Vestveien estimeres til å være ca. 4100 kjøretøy per døgn. Dette er beregnet ut ifra 

registreringer fra Forslag til områderegulering for Ski kommune fra 2015 (Rambøll, Ski kommune, 

2015), samt data fra NVDB fra 2016 (Statens Vegvesen, u.d.). Figur 3 viser typisk ettermiddagstrafikk 

for Vestveien, samt omkringliggende veier. Man kan se at det oppstår noe forsinkelse inn mot kryssene 

med fylkesveiene i nord og sør, og at trafikken ellers i Vestveien stort sett går raskt. Figur 2 viser 

eksisterende ÅDT i Vestveien, samt i de tilstøtende vegarmene til rundkjøringene i nord og sør. I den 

nordre rundkjøringen møter Vestveien Fylkesvei 1378 Nordbyveien og kommunalveien Holteveien. I 

den søndre rundkjøringen møtes Vestveien, Fylkesvei 152 Åsveien og Fylkesvei 154 Søndre Tverrvei. 

ÅDT for disse veiene er beregnet ut ifra registreringer fra Forslag til områderegulering for Ski kommune 

fra 2015 (Rambøll, Ski kommune, 2015), samt data fra NVDB fra 2019 (Statens Vegvesen, u.d.). 

Fartsgrensen på fylkesvei 1378 Nordbyveien ved 

den nordre rundkjøringen er 40 km/t. Vestveien og Holteveien har henholdsvis fartsgrense 40 og 50 

km/t. Ved den søndre rundkjøringen har fylkesvei 152 Åsveien, fylkesvei 134 Søndre Tverrvei og 

Vestveien fartsgrense 50 km/t. Ut av rundkjøringen på Søndre Tverrvei er det fartsgrense 80 km/t. 

FIGUR 3 Typisk trafikk i ettermiddagsrush (Google Maps, 
u.d.) 

FIGUR 2 Beregnet ÅDT for Vestveien, samt omkringliggende veier. 
(Statens Vegvesen, u.d.) Kart: (Finn, u.d.) 
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2.2 Reisevaner  

Reisevaner i Osloområdet er dokumentert i en analyse gjennomført av PROSAM i forbindelse med den 

nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 (PROSAM, 2015). I analysen er Ski plassert i sone «Follo», 

Akershus fylke, hvor det er anslått at 59 % velger bil som hovedtransportmiddel i daglige reiser. For 14 

% av befolkningen i denne sonen er kollektivtransport hovedtransportmiddel og 21 % velger å gå. Det 

er 2 % av befolkningen som velger sykkel i sine daglige reiser. 

 

FIGUR 4 Transportmiddelfordeling etter reiseformål. Osloområdet. (PROSAM, 2015) 

Noen av de viktigste faktorene som vil ha direkte innvirkning på turproduksjonen er: 

• Arealbrukstype 

• Lokalisering i forhold til ulike sentra og tilbud 

• Områdetype (bystørrelse, bebyggelsesstruktur mm.) 

• Kollektivt servicenivå (en kombinasjon av kollektivtilbudets frekvens og avstand til 

stasjon/holdeplass) 

• Parkeringstilbud 

• Fremkommelighet med bil 

2.3 Gående og syklende i dag  

Det er et gangfelt over begge armene av Nordbyveien, samt Holteveien i den nordre rundkjøringen. 

Fortau/GS-vei langs Vestveien begynner ved Ski Stasjon Vest, og følger Vestveien ned til den søndre 

rundkjøringen med Søndre Tverrvei og Åsveien. Det er undergang for fotgjengere og syklister under 

begge armene av Åsveien i denne rundkjøringen. På Vestveien er det i tillegg to rundkjøringer med 

kommunale veier der det finnes gangfelt over 2-3 av armene. Atkomsten til Vestveien 22 har i dag 

fortau kun på nordside. Figur 5, bilde under, viser gangfelt over atkomstveien til planområdet. Det 
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mangler blant annet taktil oppmerking, delvis kantstein og asfalt på en side. Gangfelt bør utbedres iht. 

gjeldene normaler.  

 

FIGUR 5 Eksisterende gangfelt ved rundkjøring med Vestveien. 

Figur 6 viser estimert gåtid fra Ski stasjon med dagens tilrettelegging og uten bruforbindelser som er 

regulert i områdeplan for Ski sentrum. 

 

FIGUR 6 Gangforbindelse til Ski stasjon med dages tilrettelegging. Kilde: Google maps. 
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Kommunen vedtok i 2019 en sykkelstrategi for Ski kommune. Eksisterende tilrettelegging, samt 

ønskede tiltak vises i Figur 8. Rett ved planområdet er det markert en rød linje som viser ønsket kryssing 

av jernbanen. Etablering av en gang- og sykkelbru over jernbanen ble vedtatt i områdeplan for Ski 

sentrum (noen ganger omtalt som sentrumsplanen) i mai 2016. Figur 7 viser også eksisterende 

sykkeltilrettelegging. Her kommer det frem at Nasjonal sykkelrute nr. 7 går gjennom Ski sentrum. 

Planområdet er markert med rød sirkel. 

 

2.4 Kollektivtilbud i dag 

Omkringliggende buss- og toglinjer vises i Figur 9. Follo har en lavere kollektivandel enn gjennomsnittet 

i Osloområdet (PROSAM, 2015), jfr. Figur 4.  

I Vestveien finnes ett busstopp, Ski Stasjon Vest. Der stopper tre bussruter, samt én nattbussrute. Rute 

525 fra Kråkstad og Hebekk følger Vestveien fra Nordbyveien mot Villenga og Finstad skole, og motsatt 

vei. Rute 515 fra/til Ryen og 87 fra/til Hauketo stasjon (Nordstrand) stopper/starter på Ski Stasjon vest. 

Rute 515 og 525 stopper hver halvtime i rushtiden og hver time utenom rush, som vist i Tabell 1. Rute 

87 stopper fire ganger i timen i rush og to ganger i timen utenom rush. I tillegg kjøres også nattbuss 

til/fra Ski stasjon vest fra/til Nationaltheatret i Oslo. Bussterminalen Ski stasjon ligger også i nærheten 

av planområdet, og tilbyr flere bussruter. 

I tillegg til buss går det lokal- og regiontog fra Ski stasjon til Moss (L21), Stabekk (L21), Mysen (L22), 

Skøyen (L22), Oslo S (R20), Halden (R20) og Göteborg (R20). De forskjellige togrutene går ca. én gang i 

timen. 

FIGUR 8 Blå og lilla ruter er hhv. eksisterende gang- og 
sykkelvei og sykkelfelt. Rød, oransje og gul rute 
er ønskede tiltak, der rød farge har høyest 
prioritet. (Ski kommune, u.d.) 

FIGUR 7 Eksisterende sykkeltilrettelegging. Blå ruter er gang- og 
sykkelvei. Stiplet linje (Nordbyveien) er separat 
sykkelfelt. Rosa rute er nasjonal sykkelrute 7, også kalt 
Eurovelo 3/Pilegrimsruten. (OpenStreetMap, u.d.) 
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TABELL 1 Bussfrekvens (Ruter, Rutetabeller, Follo, 2021) (Ruter, 2021) 

BUSSLINJE FREKVENS RUSH [PER TIME] FREKVENS UTENOM RUSH [PER TIME] 

525 2 1 

515 2 1 

87 4 2 

 

FIGUR 9 Kollektivlinjer. Rød farge = buss. Gul farge = tog. (OpenStreetMap, u.d.) Planområdet er markert med rød sirkel. 

Nye Ski stasjon bygges med seks spor og tre midtplattformer, samt ny undergang, veibro, bussterminal 

og utvidet parkeringsplass. Første del av nye Ski stasjon med fire nye spor ble åpnet høsten 2020. Det 

er også ny kollektivterminal i Jernbaneveien: Arbeidene startet i august 2019 og varte til sommeren 

2020. Gateterminal for buss i Jernbaneveien har åtte holdeplasser. Figur 10 viser Ski stasjon vest som 

er den første ferdige delen av Follobaneprosjektet og den første nye Intercity-stasjonen «over 

bakken». Anleggsarbeidet på østsiden startet for fullt i 2020 og er planlagt ferdig i 2022. Den 

resterende delen av undergangen - som vil ha inngang fra østsiden - åpnes når hele nye Ski stasjon står 

ferdig, i 2022, jfr. Figur 11. Undergang som forbinder øst og vest vil være gjennomgående fra øst til 

vest i 2022. I mellomtiden må alle bruke Nordbyveien bro for å komme seg fra østsiden av sentrum til 

nye Ski stasjon vest. 

 

FIGUR 10 Nye Ski stasjon med bl.a. to nye plattformer, fire spor, reisetorg med trappeamfi, utvidet område for bilparkering, 
sykkelparkeringsplasser og en lys og innbydende undergang. Kilde: banenor.no 
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FIGUR 11 Illustrasjon av østsiden av nye Ski stasjon med reisetorg. Illustrasjon: Bane NOR. 

2.5 Atkomst og parkering i dag 

Planområdet har avkjørsel fra rundkjøring i Vestveien med Monsrudveien. Nåværende bedrifter i 

nærheten av planområdet har parkeringsmuligheter på bakkeplan. Kart over området vises i Figur 12. 

Planlagt nytt kontorbygg er vist med rød ring i figuren. Adkomstveien til planområdet er i dag adkomst 

for Tinghuset og Politistasjonen, samt Vestveien 18 og 20. Nordre Finstad gård ligger sør for 

planområdet. Gården har egen avkjørsel direkte fra Vestveien.  

Gjeldende reguleringsplan, områdeplan for Ski sentrum, jfr. Figur 12, viser ingen atkomstløsning for 

Vestveien 18, 20 og 24. Det er regulert gang-/sykkelvei med bro over jernbanen sør for Vestveien 22 

som «separerer» Vestveien 18, 20 og 24 fra Vestveien 22.  

  

FIGUR 12 Planlagt nytt kontorbygg i Vestveien 22 er markert med rød ring - figur til venstre. Til høyre: Reguleringsplaner i 
området. Vestveien 18, 20, 24 og 22 er markert i kartet. Kart er hentet fra kommunekart.com. 
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2.6 Andre planer 

I områdeplan for Ski sentrum er det regulert en gangkulvert under jernbaneskinnene og en gang-

/sykkelbru over jernbanen. Disse jernbanekrysningene er viktige for kollektivreisende, samt reisende 

som skal krysse Ski mellom øst og vest. I tillegg planlegges det å opparbeide gang- og sykkelforbindelse 

mellom Nordbyveien og dagens gang-/sykkeltilrettelegging langs Vestveien, som vist i Figur 8.  

Ski har i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus fått status som regional by. Det 

innebærer at storsamfunnet satser på Ski som kollektivknutepunkt. Staten ved Bane NOR bygger 

Follobanen, en moderne togstasjon, nye reisetorg og ny kollektivterminal i Ski. 

2.7 Trafikkulykker 

I følge NVDB er det i løpet av siste 10 årene registrert totalt 10 trafikkulykker med lettere skader i 

Vestveien og ved kryssene ved planområdet på Vestveien, vist i Figur 13  (Statens vegvesen, u.d.).  

Det har skjedd tre fotgjengerulykker i området, hvorav én i Vestveien og to i nærheten av 

rundkjøringene der Vestveien møter fylkesvei 1378 Nordbyveien og fylkesvei 152 og 154 Åsveien og 

Søndre Tverrvei. I tilknytning til rundkjøringen med Nordbyveien har det skjedd én ulykke med 

kryssende kjøreretning og én med uklart forløp (Statens Vegvesen, u.d.). 

FIGUR 13 Registrerte trafikkulykker ved planområdet i 
perioden 2011-2021. (Statens Vegvesen, 
u.d.) 
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Reguleringsplanen vil legge til rette for etablering av et nytt kontorbygg mellom Follo Tingrett og 

jernbanen, jfr. Figur 14. Bygget planlegges å ha ca. 880 m2 BRA per etasje, og opptil 5 etasjer, totalt ca. 

4400 m2 BRA. Atkomsten skal være fra Vestveien via eksisterende vei mellom Follo Tingrett og Follo 

politistasjon og parkering skal hovedsakelig foregå i p-kjeller under bakken. Eksisterende p-plasser på 

terreng som er plassert på vestsiden av tinghuset videreføres. Mellom tinghuset og kontorbygget 

etableres et torg, som vil samle inngangssituasjonene til de to byggene og gi mulighet for utadrettede 

fasader mot torget.  

 

FIGUR 14 Planavgrensning. Kilde: IN’BY AS. 

3. PLANFORSLAG 
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FIGUR 15 Planforslaget, illustrasjonsplan. Kilde: IN’BY AS. 

3.1 Turproduksjon, nyskapt trafikk og trafikkgenerering fra naboeiendommer 

Det er beregnet fremtidig, forventet trafikk for veiene tilknyttet planområdet. Dette inkluderer nyskapt 

trafikk basert på planlagt kontorbygg. Vestveien 18, 20 og 24 er kontorbygg. 

Planen innebærer å etablere nye kontorlokaler på til sammen 4 400 m2. Dette medfører en økning i 

trafikk på omkringliggende veinettet på grunn av biltrafikk til og fra kontorbygget. Turproduksjonstall 

velges ut ifra opplysninger om områdetype, kollektivtilbud og tilgjengelige parkeringsplasser. 

Planområdet er sentralt i Ski sentrum, har nærhet til togstasjon og bussterminal, og de ansatte vil få 

tilgang til 30 parkeringsplasser. Verdier for bilturer per ansatt og per 100 m2 kontorareal fra Håndbok 

V713 Trafikkberegninger, Tabell 2, er sammenliknet med verdier fra Prosamrapport 103 

Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre (PROSAM, 2003). Det forutsettes at et 

turproduksjonstall på 10 bilturer per 100 m2 passer til Ski på grunn av stedets beliggenhet utenfor Oslo. 

Det antas at et kontorbygg på 4 400 m2 kan ha ca. 220 ansatte. Et turproduksjonstall på 10 bilturer per 

100 m2 og 2 bilturer per ansatt tilsier en økning på 440 bilturer per virkedøgn (YDT), som vil si ca. 400 

bilturer per døgn (ÅDT). Økningen vil antakeligvis være litt stor sammenliknet med faktisk økning med 

tanke på tilgjengeligheten til jernbane og bussforbindelser.  

Follo tingrett har i dag 20 ansatte. Tingretten kan ha inntil 50 personer innom i løpet av en dag. Disse 

kan deles inn i følgende kategorier: 

• Personer som er kort innom for å levere ting (bud, leveranser, innlevering av testamenter og 

andre dokumenter). 
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• Deltakere i rettsaker, til sammen 7 personer per rettsak (3 dommere, 1 forsvarer, 1 tiltalt, 2 

fra politiet). Disse ankommer i hovedsak til fots, med bil eller tog/buss. I tillegg kan det komme 

vitner som deltar en om gangen.   

• Av og til er det skoleklasser på besøk. Disse kommer fra hele Follo og som regel med buss eller 

tog. 

TABELL 2 Turproduksjon etter arealbruk (Statens Vegvesen, 1989). 

Beregnet ÅDT for kontorbyggene vises i Tabell 3.  

TABELL 3 Beregnet ÅDT (avrundet) ut ifra turproduksjonstall.  

Det antas at biltrafikkøkningen fra planområdet fordeler seg 50-50 nordover og sørover på Vestveien. 

I krysset med Nordbyveien og Holteveien antas kjøretøyene å fordele seg 50 % vestover og 50 % 

østover på Nordbyveien. På grunn av at Holteveien er en blindvei og befinner seg nært planområdet, 

antas det at ingen kjøretøy fra planområdet kjører inn der. I krysset med Søndre Tverrvei og Åsveien 

antas det at 50 % av trafikkøkningen fra planområdet kjører Søndre Tverrvei, 30 % kjører Åsveien i 

søndre retning og 20 % kjører Åsveien i østre retning. 

3.2 Trafikkavvikling i kryss 

 Metode 

Med utgangspunkt i tilgjengelig trafikkdata, gjennomføres det beregninger i Sidra for dagens og 

framtidig situasjon for både kryss med fylkesvei 1378, samt kryss med fylkesvei 152 og 154. Kapasitet 

i kryss beregnes for dagens situasjon (2021) og for 10 år etter åpningsåret 2025, dvs. år 2035.  

I begge rundkjøringene er det beregnet belastningsgrad, gjennomsnittlig forsinkelse per kjøretøy og 

dimensjonerende kølengde. 

 ANTALL BRA/ANSATTE 
ANTALL BILTURER  
PER 100 M2 /ANSATT 

VDT 

 

ÅDT  
= 0,9 * VDT 

SUM 
ÅDT 

Vestveien 22 
(planforslag) 

4400 10 per 100 m2 440 396 400 

Tinghuset 20 
2 turer per ansatt, 50 % 
bilturer 

20 18 20 

Vestveien 18 3360 10 per 100 m2 336 300 

1315 Vestveien 20 2400 10 per 100 m2 240 215 

Vestveien 24 8840 10 per 100 m2 884 800 
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- Belastningsgrad uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved 

belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. Når belastningsgraden 

er under 0,70 er det liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. Ved 

belastningsgrad over 0,85 øker forsinkelsen og kølengden raskt ved stigende 

belastningsgrad. Når belastningsgraden overstiger 1,0 betyr det at all teoretisk 

kapasitet er utnyttet og trafikken står stille. 

- Dimensjonerende kølengde: Percentile Queue har standardverdi på 95-persentilen. 

Det vil si at kølengden resultatene presenterer kun overstiges i fem prosent av 

tilfellene som beregnes. 

Trafikkavvikling i makstimen om ettermiddagen er beregnet ut ifra verdier fra områdeplanen for Ski 

(Rambøll, Ski kommune, 2015). Fordelingen i ettermiddagsrushet er stort sett spesifikke for hver enkelt 

vei, og gjennomsnittet ligger på 13 %. 

Det er generelt stor usikkerhet knyttet til beregning av fremtidig trafikk ved bruk av tur-

produksjonsfaktorer og erfaringstall. 

3.2.2 Generell trafikkvekst 

Ved vurdering av kapasitet i vegnettet legges det til grunn en dimensjonerende trafikkmengde. 

Normalt planlegges det for en forventet trafikkmengde 20 år etter åpningsåret. Trafikkmengden i 

prognoseåret legges til grunn for dimensjonering av veg. For plankryss og avkjørsler er prognoseåret 

gjerne satt til 10 år etter forventet åpningsår. I tråd med nasjonale og regionale mål er det forutsatt at 

persontrafikkveksten i Oslo-området skal tas ved gange, sykling og med kollektive reisemidler, det vil 

si at personbiltrafikken ikke skal øke. Dette vil innebære at eventuell lokal biltrafikkvekst i og ved 

planområdet kompenseres med tilsvarende trafikknedgang andre steder slik at trafikknivået i 

byområdet totalt sett ikke øker. Trafikkøkning som følge av boligutbygging i området bidrar til 

mesteparten av trafikkøkningen. I tillegg vil det være noe generell trafikkvekst på vegnettet som følge 

av økt velstand og bilhold, befolkningsendring og endring i transporttilbudet. Dette vil påvirke 

gjennomgangstrafikken på vegene. Det jobbes med forbedring av tilbud for syklende og kollektivtrafikk 

i kommunen og det forventes at reisemiddelfordelingen endres i mer miljøvennlig retning. Det 

understrekes for øvrig at det er usikkerhet knyttet til fremtidig trafikkgrunnlag.  

Trafikkvekst for kryss tilknyttet planområdet beregnes 10 år frem i tid fra kontorbyggets åpning i 2025. 

Fremtidig trafikk består av generell trafikkvekst og nyskapt trafikk fra ny bebyggelse. Forventet 

trafikkøkning for vegene beregnes ut ifra faktorer fra TØIs rapport «Framskrivinger for persontransport 

i Norge 2016-2050» (TØI, 2017).  

TABELL 4 Beregnet ÅDT for omkringliggende veinettet. 

ÅRSTALL ÅDT [KJT/DØGN] 

 Vestveien Nordbyveien V Nordbyveien Ø Holteveien Søndre Tverrvei Åsveien Ø Åsveien S 

2021 4095 10840 11450 190 9040 12300 7020 

2035 5245 12860 13580 190 10745 14520 8325 
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Trafikkmengder for 2021 er beregnet ut ifra data hentet fra «Forslag til områdereguleringsplan med 

konsekvensutredning» fra 2015 (Rambøll, Ski kommune, 2015), samt data fra vegkart.no (Statens 

Vegvesen, u.d.), registrert i 2016 og 2019. Der det ikke fantes tilgjengelig data, for Holteveien, ble 

trafikkmengden beregnet ut ifra antall boliger, mengde næringsareal og turproduksjonstall fra 

Håndbok V713 Trafikkberegninger (Statens Vegvesen, 1989) og Prosam-rapporter (PROSAM, 2006) 

(PROSAM, Prosamrapport nr 103 Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre, 2003). Dette 

er en blindvei uten planlagt utbygging, og det antas derfor at trafikkmengden er lik i 2035 som i 2021.  

Det er valgt å inkludere generell trafikkvekst, men på grunn av fremtidige planer om utbygging og om 

å gjøre sentrum mer attraktivt for gående, syklende og kollektivreisende blir det kanskje ikke like mye 

ekstra personbiltrafikk. En sammenlikning av registrert data fra 2015 (Rambøll, Ski kommune, 2015) 

og 2016/2019 (Statens Vegvesen, u.d.) viser en nedgang i trafikkmengde på alle de tilstøtende veiene 

for relevante kryss. Det er likevel valgt å se på et gjennomsnitt av 2021-verdier beregnet fra disse 

registreringene og ved videre beregninger. Dette gir sannsynligvis noe høyere trafikkmengder enn man 

faktisk vil få. 

Opplysninger fra områdeplanen for Ski sentrum viser at gjennomsnittlig 13 % av total trafikkmengde 

skjer i ettermiddagsrush (Rambøll, Ski kommune, 2015). Spesifikke rushtidsandeler for de enkelte 

veiene, samt trafikkmengder for ettermiddagsrush i 2021 og 2035 for veiarmene i den nordre og 

søndre rundkjøringen tilknyttet planområdet vises i Tabell 5 og Tabell 6. 

TABELL 5 Trafikktall for ettermiddagsrush i tilstøtende veier rundkjøring nord. Rushtidsandeler beregnet ut ifra verdier fra 
områdeplanen for Ski sentrum (Rambøll, Ski kommune, 2015). 

ÅRSTALL ETTERMIDDAGSRUSH [KJT] RUNDKJØRING NORD 

Veiarm: Vestveien Nordbyveien V Nordbyveien Ø Holteveien 

% av ÅDT: 16 % 12 % 11 % 13 % 

2021 645 1340 1280 25 

2035 830 1590 1520 25 

TABELL 6 Trafikktall for ettermiddagsrush i tilstøtende veier rundkjøring sør. Rushtidsandeler beregnet ut ifra verdier fra 
områdeplanen for Ski sentrum (Rambøll, Ski kommune, 2015). 

ÅRSTALL ETTERMIDDAGSRUSH [KJT] RUNDKJØRING SØR 

Veiarm: Vestveien Søndre Tverrvei Åsveien Ø Åsveien S 

% av ÅDT: 16 % 12 % 13 % 15 % 

2021 645 1045 1640 1050 

2035 830 1240 1935 1245 

 

ÅDT innebærer trafikk i begge kjøreretninger. Fordeling av trafikk inn mot rundkjøringen vurderes ut 

ifra områdets plassering i forhold til sentrum og nærliggende byer, og raskeste reisevei dithen. Antall 

kjøretøy inn mot kryssene for dimensjonerende time, ettermiddagsrush, vises i Tabell 7 og Tabell 8. 
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TABELL 7 Dimensjonerende time, ettermiddagsrush, trafikk inn mot rundkjøring nord. 

ÅRSTALL FORDELING TRAFIKK INN MOT RUNDKJØRING NORD [KJT] 

 Vestveien Nordbyveien V Nordbyveien Ø Holteveien 

2021 323 805 513 5 

2035 416 956 609 5 

TABELL 8 Dimensjonerende time, ettermiddagsrush, trafikk inn mot rundkjøring sør. 

ÅRSTALL FORDELING TRAFIKK INN MOT RUNDKJØRING SØR [KJT] 

 Vestveien Søndre Tverrvei Åsveien Ø Åsveien S 

2021 323 626 820 419 

2035 416 744 968 497 

Trafikken fordeles videre inn i de ulike svingebevegelsene. Fordeling av svingebevegelser vurderes 

også ut ifra områdets plassering i forhold til sentrum og nærliggende byer.  

Med estimerte trafikkmengder for omkringliggende vegnettet vurderes det som mer hensiktsmessig å 

beregne kapasitet for rundkjøringene med fylkesvegene i nord og sør. Nyskapt trafikk fra planlagt 

kontorbygg vurderes ikke å skape problemer i rundkjøring ved Vestveien. 

3.2.3 Resultater  

I tabellene på neste side, Tabell 9 og Tabell 10, oppsummeres resultater fra Sidra-beregningene for 

rundkjøringene for år 2021 og 2035. 

 

TABELL 9 Resultater fra beregningene for år 2021 og 2035, ettermiddagsrush. Nordre rundkjøring, Fv. 1372 x Fv. 152. 
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Dagens situasjon innebærer lite kø og forsinkelser i de tilstøtende veiarmene til rundkjøringen. Ti år 

etter åpning kan man se en økning i både kølengde og forsinkelse for alle veiarmer, samt økt 

belastningsgrad i de fleste veiarmer. I Nordbyveien fra vest viser beregningene over 200 meter kø. 

Denne vil strekke seg forbi rundkjøringen med Oppegårdveien som ligger omtrent 100 meter vest for 

beregnet rundkjøring med Vestveien, og kan påvirke trafikkavviklingen der. Ellers viser 

kapasitetsberegningene en akseptabel trafikkavvikling i rundkjøringen i 2035.  
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TABELL 10 Resultater fra beregningene for år 2021 og 2035, ettermiddagsrush. Søndre rundkjøring: Fv. 154 x Fv. 152. 

 RUNDKJØRING SØR: FV. 154 X FV. 152. 
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 RUNDKJØRING SØR: FV. 154 X FV. 152. 
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Dagens situasjon viser en trafikkavvikling med noe kø og opp til 25 sekunders forsinkelser i de 

tilstøtende veiarmene til rundkjøringen. Beregninger for 2035 viser betydelige økninger i både 

kølengde og forsinkelse for alle veiarmer. I 2021 har tre av veiarmene allerede høye belastningsgrader. 

Belastningsgrader over 1 resulterer i lange køer og store forsinkelser, noe man ser tydelig for Søndre 

Tverrvei og Åsveien i begge retninger i 2035. 668 meter kø i Åsveien retning øst vil medføre problemer 

for trafikkavviklingen tilbake til Ski sentrum, og påvirker opptil tre kryss. Køene fra de andre veiarmene 

påvirker ikke noen andre kryss. 

Presenterte resultater fra beregningene og trafikkproblemer skyldes mest konservative beregninger 

med generell trafikkvekst for området enn det nye kontorbygget med estimert ÅDT på 500 kjt/døgn.   

3.3 Varelevering og avfallshåndtering  

Ifølge bestemmelsene for Ski sentrum skal avfallsanlegg plasseres under bakken eller innenfor 

bebyggelse, eller slik at det ikke eksponeres mot eller gir ulemper for gater og byrom. Nedgravde 

avfallsløsninger kan være nedgravde avfallscontainere eller avfallssug. Avfallsanlegg skal tilrettelegges 

for henting med lastebil. Anlegget vil generere begrenset turproduksjon.  

Avfallshåndtering og varelevering til det nye bygget vil skje langs den private atkomstveien langs 

jernbanen. Det bør avsettes tilfredsstillende bredde for oppstilling og snumulighet for lastebil/ 

renovasjonsbil på området.  

3.4 Parkeringsbehov 

I Tabell 11 beregnes parkeringsbehov for foreslått utbygging i henhold til gjeldende parkeringskrav i 

kommuneplan §15.2. Parkering skal som hovedprinsipp lokaliseres i kjeller eller under terreng. 

Minimum 10 % av parkeringsplassene for bil, men ikke flere enn 10 plasser, skal utformes som 
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handicapplasser, og lokaliseres i nærheten av inngangspartier. Ved alle utbyggingsprosjekter (ikke 

forretning/handel) hvor det er etablert felles parkeringsanlegg skal alle parkeringsplassene for bil 

anlegges med et eget ladepunkt. I forbindelse med kontorbygg skal det etableres minimum 2,5 

sykkelplasser per 100 m2. For tjenesteyting er det krav om minimum 0,7 sykkelplasser per ansatt. 

TABELL 11 Oppsummering av parkeringskrav og behov for foreslått utbygging. Krav fra sentrumsplan (Ski kommune, 2019). 

AKTIVITET/BYGG 
BRA          
M2 

ANTALL PLASSER BIL ANTALL PLASSER SYKKEL 

Krav per 100m2 Behov  HC (Min 10%) 
Krav per 100m2 

/ansatt 
Behov  

Kontor 4400 Max 0,25 11 1 Min 2,5 110 

Tinghus 4500 Max 0,5 23 2 Min 0,7 14 

TOTALT   34 3  124 

Administrasjonssjefen for tinghuset anslår at behovet for sykkelp-plasser til besøkende ligger på ca. 5-

10 plasser.

Ifølge krav fra kommuneplanen bør det tilrettelegges for maksimalt 34 parkeringsplasser, hvorav 3 

plasser er HC-plasser og alle p-plasser skal anlegges med ladepunkt for el-bil. Det er også behov for 

minimum 124 sykkelparkeringsplasser for kontorbygget og Tinghuset. Minimum 10 % av 

sykkelparkeringsplassene, dvs. 13 plasser, skal være store nok til å parkere laste – og familiesykler, det 

vil si minst 1 m i bredden og 2,5 m i lengden. 
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4.1 Fremkommelighet for bil trafikk  

Det er estimert en trafikkøkning på ca. 400 bilturer per virkedøgn (YDT) for Vestveien 22. Beregninger 

for trafikkavvikling i ettermiddagsrush i 2021 og ti år etter åpning, i 2035, er gjort for kryss der 

Vestveien møter fylkesvei 1378 og Holteveien, nordre rundkjøring Tabell 9, og i kryss med fylkesvei 

152 og 154, søndre rundkjøring Tabell 10. 

Kapasitetsberegninger for krysset Vestveien x Fylkesvei 1378 Nordbyveien x Holteveien viser at den 

beregnede trafikkveksten vil gi noe økt forsinkelse i alle veiarmer, men trafikkavviklingen er likevel 

godt innenfor kapasitetsgrensen. I Nordbyveien fra vest viser beregningene over 200 meter kø. Denne 

vil strekke seg forbi rundkjøringen med Oppegårdveien som ligger omtrent 100 meter vest for 

beregnet rundkjøring med Vestveien, og kan følgelig påvirke kapasiteten i rundkjøringen der. 

For krysset Vestveien x Fylkesvei 152 Åsveien x Fylkesvei 154 Søndre Tverrvei viser beregninger at den 

beregnede trafikkveksten vil gi økte forsinkelser i alle veiarmer. Over 650 meter kø i Åsveien retning 

øst vil strekke seg forbi opptil tre kryss og bidra til kapasitetsutfordringer i Ski sentrum. Køene fra de 

andre veiarmene påvirker ikke noen andre kryss. På grunn av høye belastningsgrader allerede i 2021, 

vil det være naturlig å anta at belastningsgradene vil stige over 1 på grunn av generell trafikkvekst i 

2035, og uavhengig av trafikken fra det nye kontorbygget, hvis reisevaner og transportmiddelfordeling 

i Ski ikke endres. 

Trafikkmengder i beregningene er basert på erfaringstall, men tilrettelegging for at folk kan velge andre 

transportmiddel enn bil og nærhet til kollektivknutepunkt vil påvirke bilbruk. Planområdets nærhet til 

jernbane og bussforbindelser vil kunne redusere bilturgenerering fra planområdet. Tilfredsstillende 

gangveger og sykkelveger er det viktigste virkemiddelet for å redusere behovet for bil og gi flest mulig 

muligheten til å gå og sykle til daglige gjøremål. Begrensninger i parkeringsdekning vil også påvirke 

bilturgenerering.  Trafikkmengde fra planområdet vurderes å ikke påvirke overordnet vegnettet i stor 

grad.  

 

4. TRAFIKALE KONSEKVENSER  
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4.2 Atkomst 

Nytt kontorbygg, Vestveien 22, vil etableres med atkomst fra rundkjøring ved Tinghuset. Det er 

foreslått å etablere atkomstveien langs jernbane. Atkomstveien vil betjene nytt bygg, med inn- og 

utkjøring til p-kjeller, samt eiendommer sør for Vestveien (K/T5), som går i dag over planområdet. Det 

må sikres tilfredsstillende sikt ved inn-, utkjøring til p-kjeller. Ved etablering av atkomstveien må det 

tas hensyn til G/S-veg som er regulert sentrumsplan og sikres snumulighet inn på området. 

4.3 Gående og syklende  

I områdeplanen for Ski sentrum er det regulert gang- og sykkelbru over jernbanen øst for planområdet, 

og gang- og sykkelvei langs jernbanen mellom Nordbyveien og planområdet. Med utbyggingen av 

Follobanen får Ski en helt ny forbindelse mellom øst og vest av sentrumskjernen i form av en 10 meter 

bred og 85 meter lang gangforbindelse under plattformene. Første del av undergangen ble åpnet i 

forbindelse med at Ski stasjon vest ble tatt i bruk. Til plattformene kommer man via reisetorget på 

vestsiden, ned i undergangen og så opp på en av de to plattformene. Den resterende delen av 

undergangen - som vil ha inngang fra østsiden - åpnes når hele nye Ski stasjon står ferdig, i 2022.  

Disse tiltakene vil bidra til å gjøre sykling og gåing enda mer attraktivt og trafikksikkert for nærliggende 

områder. Gangkulverten og gang- og sykkelbru vil korte ned avstanden mellom planområdet og 

jernbanen/Ski sentrum, samt forenkle ferdsel for gående og syklende mellom vest og øst, og bør driftes 

og vedlikeholdes hele året. Tiltakene skal sikres gjennomført gjennom rekkefølgebestemmelser i 

denne og andre detaljreguleringsplaner i Ski sentrum. 

Det reguleres også tosidig fortau langs atkomstveien, o_V17. Eksiterende gangfelt ved rundkjøring 

anbefales å oppgradere og utforme i henhold til gjeldende krav og normaler. 

 

FIGUR 16 Utklipp fra områdeplan for Ski sentrum med rekkefølgekrav nevnt i bestemmelsene Vedtatt 11.5.2016. 
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4.4 Kollektivtrafikk 

Eksisterende bussholdeplass langs Vestveien er betjent med busser i retning Nordstrand og Ryen, samt 

Kråkstad og Hebekk. Planområdet befinner seg i tillegg i umiddelbar nærhet til Ski stasjon og 

bussterminalen. Utbygging i henhold til planforslaget vil kunne gi noe økt passasjergrunnlag for 

kollektivtrafikken. Nye gang‐/sykkelforbindelser vil gjøre atkomsten til holdeplassene og stasjonen 

bedre (se også kapittel 2.4).  

4.5 Anleggsperioden 

Det er følgende hendelser som kan forekomme i anleggsperioden:  

• Ulykker under lek og fritid på anleggsområdet.  

• Trafikkulykker med anleggskjøretøy-/maskiner. 

• Vibrasjoner og støy. 

• Barn som leker i området kan ta seg inn på anleggsområdet og skade seg på maskiner, utstyr.  

• Mennesker som befinner seg rett under rivingsarbeid eller fallende last.  

• Anleggskjøretøy kan kollidere med andre kjøretøy eller kjøre på myke trafikanter.  

• I forbindelse med anleggsarbeid etableres det ofte byggegroper som kan fylles med vann ved 

nedbørsperioder hvor det er fare for drukning 

• Økt trafikk på grunn av anleggsarbeid og rivingsarbeid kan være årsaker til økt støynivå i 

planområdet.  

Anleggsperioden vil være forbundet med økt risiko i en bestemt periode. Det er derfor viktig at 

tilstrekkelige tiltak implementeres for å forhindre ulykker. Det er ikke identifisert farer som er unike i 

anleggsperioden sammenlignet med andre lignende plantiltak. Anleggsområdet må sikres etter 

gjeldende krav i forhold til inngjerding for å forebygge uønskede hendelser. Samlet risiko vurderes som 

økt sammenlignet med dagens situasjon. 
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Hovedformålet med trafikkvurderingen er å kartlegge og synliggjøre alle trafikale konsekvenser av 

utbyggingen av planforslaget. Sammenstilling av trafikale konsekvenser presenteres i Tabell 12 under 

TABELL 12 Sammenstilling av trafikale konsekvenser 

TEMA PLANFORSLAGETS KONSEKVENS  OG FORESLÅTT TILTAK 

Atkomst til 
planområdet 

Atkomst til planområdet skjer via atkomstvei fra rundkjøring med Vestveien, mellom Follo 
tingrett og Follo politistasjon. 

Ved detaljering av atkomt til p-kjeller må det sikres tilfredsstilende frisikt og tas hensyn 
til varelvering og avfallshåndtering.  
Det forslås å regulere tosidig fortau langs atkomstveien, (tilsvarende o_V17 i områdeplanen). 
Eksiterende gangfelt ved rundkjøring bør oppgraderes og utformes i henhold til gjeldende krav og 
normaler. 

Avvikling i kryss 
med fylkesveier 

Rundkjøring Nord: 

Fv. 1372 x Fv. 152. 

Krysset vil få akseptabel 
avvikling 10 år etter åpning. Kø 
vestover i Nordbyveien vil 
kunne medføre økte 
avviklingsutfordringer i krysset 
vest for beregnet kryss. 

Rundkjøring SØR: Fv. 154 x Fv. 152. 

Krysset vil få kapasitetsutfordringer 10 år etter 
utbygging av planforslaget. Det vil Det vil 
sannsynligvis oppstå kø i alle veiarmer, som bidrar til 
avviklingsutfordringer tilbake til Ski sentrum. 
Etablering av planforslaget vil ikke være avgjørende 
for kapasitetsutfordringene i krysset, da det forventes 
økte forsinkelser tilknyttet generell trafikkvekst i Ski 
sentrum uten endringer av reisevanner. 

Gang- og 
sykkelforbindelser 

Planområdet er tilgjengelig for gående og syklende fra gang-/og sykkelvei langs deler av 
Vestveien, Åsveien fra sentrum og tilstøtende veier sørvest for planområdet. Etablert 
gangkulvert og fremtidig gang- og sykkelbru for krysning av jernbanen vil forenkle ferdsel 
for gående og syklende mellom vest og øst, deriblant mellom planområdet og 
jernbanestasjonen/Ski sentrum.  
Eksiterende gangfelt ved rundkjøring bør oppgraderes og utformes i henhold til gjeldende krav og 
normaler. 

Kollektivtilbud 
Utbygging i henhold til planforslaget vil kunne gi noe økt passasjergrunnlag for 
kollektivtrafikken. Nye gang‐/sykkelforbindelser (områdeplan, sykkelstrategi) vil gjøre 
atkomsten til holdeplass i Vestveien, bussterminalen og togstasjonen bedre. 

Parkering 
Det planlegges parkeringskjeller for det nye kontorbygget. Eksisterende p-plasser på 
terreng til tingretten videreføres.  

 

5. SAMMENSTILLING OG ANBEFALING 



  

 31 

Økt trafikk medfører generelt sett en økning i antall ulykker. Planområdet vurderes imidlertid ikke å 

være mindre sikkert enn andre utbyggingsområder for å takle økt trafikk. For å forebygge eventuelle 

negative konsekvenser av utbyggingen legger planforslaget til rette for følgende:  

- Tilfredsstillende antall sykkelparkeringsplasser og begrenset antall bilparkeringsplasser. 

- Tosidig fortau langs atkomstveien (tilsvarende o_V17 i områdeplanen) som er felles for 

flere eiendommer. 

- Det legges vekt på gode sykkelforbindelser til og fra planområdet. G/S-bru over jernbanen 

er sikret gjennom rekkefølgekrav. 

I videre arbeid bør eksiterende gangfelt ved rundkjøring oppgraderes og utformes i henhold til 

gjeldende krav og normaler. Atkomstveien bør etableres med tilfredsstillende utforming av inn- og 

utkjøring til p-kjeller (sikt, stigning, linjeføring mm). Det bør sikres oppstillingsplass og snumulighet 

for renovasjon og varelevering inn på området.   
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