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Uttalelse til detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro
næringspark – offentlig ettersyn
Vi viser til henvendelse mottatt 13. september 2017 med detaljregulering for ny atkomst til
Vinterbro næringspark i Ås kommune.
Området omfattes av kommuneplan for Ås vedtatt 3. februar 2016. Området er i planen satt
av til næringsbebyggelse. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette ny atkomst til
planområdet med tilhørende gang- og sykkelveg.
Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger, og for fylkeskommunen på
fylkesveger. Dette innebærer at vi har ansvar for å planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde
vegene på en best mulig måte for brukerne og samfunnet for øvrig. Samtidig er vi et
fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret
skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på veger, og ivareta hensyn som
trafikksikkerhet, kollektiv, gange, sykkel, luft, støy og universell utforming i områder hvor
andre enn staten har myndighet.
Innspill knyttet til vår rolle som fagorgan med sektoransvar:

Frisikt
Vi savner frisiktsoner i avkjørslene på plankartet, samt en bestemmelse om frisikt.
Frisiktsonen til Kveldroveien skal være 4x45 meter. Det er viktig å ivareta frisikten i
avkjørsler både der veger krysser hverandre og i områder hvor det ferdes gående og
syklende. Derfor skal frisiktsoner reguleres som hensynssoner i plankartet og det må tas inn
en planbestemmelse om dette. Dette gjelder også interne avkjørsler i planområdet. For mer
informasjon om frisiktsoner viser vi til håndbok N100 Veg- og gateutforming.
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Gang- og sykkelveg
For å få flere til å gå eller sykle i hverdagen er det viktig med løsninger som sikrer et
sammenhengende tilbud og god fremkommelighet for myke trafikanter. Gang- og
sykkelvegen det legges opp til i plankartet viser et tilbud til gående og syklende i hele
planområdet. Det er ønskelig at det legges opp til en kobling fra 3 mot BN4 for å skape et
mer sammenhengende gang- og sykkelvegnett.
Ut ifra reguleringsbestemmelsene § 4 er det krav om at annen veggrunn og grøntareal være

opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan, før det gis ferdigattest for hvert byggetrinn.
Vi forstår det slik at gang-/sykkelveg ikke inngår i annen veggrunn. Vi ber om at
rekkefølgebestemmelsen endres til å omfatte opparbeidelse av gang-/sykkelveg i tillegg til
annen veggrunn og grøntareal.
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