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Svar - Reguleringsplan R-291 - Dyster Eldor II - Behov for avklaring Endring av områderegulering
Vi viser til deres brev datert 8.12.2020 angående behov for avklaring av om det er nødvendig
med rundkjøring i krysset ved fylkesvei 152 og Hogstvetveien.
Viken fylkeskommune mener at trafikkendringen i krysset, som følger av utbygging
områdeplanen for Dyster/Eldor II tillater, medfører behov for et mer kapasitetssterkt kryss.
Etter utbygging innenfor Dyster/Eldor II, vurderer vi at det er stor sannsynlighet for at
venstresvingefeltet i dagens T-kryss blir fullt, som betyr at det dannes kø på fylkesveien. I
dagens kryss er det plass til 6 – 7 biler i venstresvingefeltet. Køen vil føre til store forsinkelser
for busstrafikken. Vi er opptatt av at det skal være god fremkommelighet for busslinje 510
mellom Drøbak og Ski. Forsinkelser vil påvirke regulariteten på busslinjene og dette er
problemer som vil påvirke hele det sentrale Folloområdet fra Drøbak, via Ås til Ski og Langhus.
Vår vurdering er at det er nødvendig med et annet mer kapasitetssterkt kryss enn dagens
mellom fylkesvei 152 og Hogstvetveien som følge av utbyggingen innenfor Dyster/Eldor II
alene. Viken fylkeskommune har sendt en skissert løsning på krysset til Ås kommune. Vi
mener den skisserte kryssløsningen kan håndtere trafikkendringen etter utbygging ved Dyster
Eldor på en akseptabel måte.
Også utbygging basert på områdeplanen for Ås sentralområde vil medføre så stor trafikkvekst
i de aktuelle kryssene at det vil gjøre det nødvendig med en ombygging av krysset ved
Hogstvetveien. Det betyr at både hver for seg og selvsagt da også sammen vil utbygging på
både Dyster/Eldor II og innenfor områdeplanen for Ås sentralområde gi behov for et mer
kapasitetssterkt kryss ved Hogstvetveien.
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