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Ås kommune er i gang med reguleringsplanarbeid for Åsgård skole.
Varslet planavgrensning omfatter formålsområdet O3, som i
kommuneplanens arealdel er avsatt til offentlig formål. Høringsrunden
knyttet til varsel om oppstart er nylig avsluttet. Som en del av
planarbeidet er det ønske om å flytte den kommunale vegen
Skoleveien.



Det er viktig at planarbeidet ses i sammenheng med Vegvesenets
pågående reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelanlegg langs fv.
152 mellom Meierikrysset og Ås sentrum. Som en del av planarbeidet
har man sett på alternative kryssløsninger for omlegging av Skoleveien.
Muligheten for å etablere rundkjøring har blitt vurdert, men forslaget
ble, i samråd mellom kommunen og Vegvesenet, forkastet med
bakgrunn i store arealinngrep, dårligere fremkommelighet for gående
og syklende, samt ulik trafikkbelastning i de ulike vegarmene.
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Vegvesenets planforslag er mer eller mindre klart for oversendelse til
kommunen. Kommunen, ved Mari Olimstad, har i e-post av 23. oktober
gitt klarsignal for at planforslaget kan oversendes slik det nå foreligger.
Omlegging av Skoleveien:


For å kunne samle skoleområdet på en side av Skoleveien, og samtidig
bevare mest mulig av landbruksarealene vestover, har kommunen i
utgangspunktet sett for seg en kryssløsning med x-kryss mot
Skogveien.



Statens vegvesen stiller seg negative til etablering av x-kryss fordi det
medfører mange konfliktpunkt som gir dårlig trafikksikkerhet.



Det må, som en del av det videre reguleringsplanarbeidet for Åsgård
skole, utarbeides en grundig trafikkanalyse hvor de ulike alternativene
utredes og vurderes opp mot hverandre. Statens vegvesen må
involveres i arbeidet. Alternativene som bør utredes er følgende:
1. Sideforskyvning av Skoleveien, slik at man får to T-kryss:
Skoleveien forskyves vestover, og legges i formålsgrensen
mellom O3 og N4, jfr. kommuneplanens arealdel. Selv om det,
per i dag, ikke foreligger konkrete planer om å bygge ut
området N1, anser Vegvesenet det som naturlig at man
tilrettelegger for at Skoleveien også kan betjene et fremtidig
næringsområde.
Vegnormalene forutsetter i utgangspunktet en avstand på
minimum 40 meter mellom kryssene. Forutsatt at trafikale
hensyn tilsier det, vil man muligens kunne vurdere noe kortere
avstand mellom kryssområdene. Dette er imidlertid noe som må
vurderes nærmere når det foreligger et konkret skisseforslag.
2. Stenge avkjøring fra fv. 152 mot Skogveien:
Dersom Skoleveien skal legges som skissert (x-løsning), mener
Statens vegvesen at Skogveien må stenges.
3. Stenge avkjøring fra fv. 152 til Skoleveien:
En alternativ løsning er å stenge avkjøringen fra fv. 152 mot
Skolevegen. Dette vil kunne medføre økt trafikk gjennom
sentrum, men vil samtidig gi færre «brudd» i sykkeltraseen
langs fv. 152.
Et tilleggsalternativ for denne løsningen vil være å opprettholde
eksisterende avkjørselspunkt fra fv. 152 som atkomst til
ansattparkering for skolen. Atkomsten stenges da for øvrig
trafikk.
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4. X-kryss med lysregulering:
Det fjerde alternativet innebærer at Skoleveien forskyves
vestover, og at det etableres lysregulering i krysset mellom fv.
152, Skoleveien og Skogveien. Statens vegvesen er negative.
Bakgrunnen for dette er bl.a. at det foreligger strenge krav for
etablering av bruk av lysregulering i vegnormalene, og at disse
kravene ikke er tilfredsstilt her. Videre er løsningen mer
arealkrevende, kostbart å bygge og drifte, og vil kunne gi
dårligere «flyt» for alle trafikantgrupper.
Statens vegvesen vil sende over sitt planforslag til kommunen, slik at
kommunen kan begynne behandlingen av planforslaget. Planforslaget vil ev.
kunne tilpasses løsningen man velger å gå videre med i reguleringsplan for
Åsgård skole.

