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Rådmannens innstilling:
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023:

Ås, 22.02.2019
Trine Christensen
Rådmann

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret – på selve planen
Behandlingsrekkefølge:
Eldrerådet – uttalelse/innspill
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – uttalelse/innspill
Ungdomsrådet – uttalelse/innspill
Klima og miljøutvalget – mai 2019
Hovedutvalg for oppvekst og kultur – mai 2019
Hovedutvalg for teknikk og miljø – mai 2019
Formannskapet – juni 2019
Kommunestyret – juni 2019
Vedlegg:
Tiltaksplan for sykling og gange, Ås kommune 2019-2022. Vedtatt 20.06.18
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Ås kommune
Saksutredning:
Fakta i saken:
Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 er en del av Ås kommunes
handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år, og danner grunnlag for
kommunens satsing på sykling og gange. Ås kommune ønsker innspill til prioritering
av tiltak fra innbyggere, lag og foreninger, skoler, barnehager med flere. Hovedmålet
med planen er å få flere til å sykle og gå i Ås kommune.
Gjeldende tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 er den konkrete oppfølgingen
av sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030). Tiltaksplanen beskriver tiltak
innenfor de åtte hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett
God sykkelparkering
Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange
Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere
Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg
Kampanjer for å øke andel gående og syklende
Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv
Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter –
samarbeid med skolene/FAU

Tiltakene i tiltaksplanen og den jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er
nødvendig for å oppnå de vedtatte målene i strategien om økt andel sykling og
gange. Dette omfatter blant annet infrastruktur-tiltak som nye gang- og sykkelanlegg,
sykkelparkering, drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg og ulike kampanjer og
informasjonsarbeid.
Rådmannen ønsker innspill på tiltak innen de åtte satsingsområdene i tiltaksplanen.
Det kan være både innspill til prioritering av eksisterende tiltak, eller forslag til nye
tiltak. Tiltaksplanen for sykling og gange blir også lagt til grunn i kommunens
sykkelby- samarbeid med Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune.
Innspill som gjelder trygging av skolevei, reasfaltering eller fartsdempende tiltak bør
spilles inn i rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet. Innspill om turveier spilles inn i
rulleringen av tiltaksplan for idrett nærmiljø og friluftsliv. Disse to planene legges fram
for rådene parallelt med tiltaksplan for sykling og gange.
Rådmannen vil vurdere alle innspill og legge fram tiltaksplan for sykling og gange
2020-2023 for politisk behandling før sommeren. Tiltakene i tiltaksplanen vil danne
grunnlag for kommunens arbeid med handlingsprogram og økonomiplan, samt
søknader om regionale og statlige tilskudd.
Øvrige relevant informasjon:
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030)
Kommunens nettside om strategi og tiltaksplan for sykling og gange.
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Ås kommune
Informasjon om rullering av tiltaksplan for sykling og gange finner du også på
kommunens hjemmeside.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådets medlemmer bør gjøre vurderinger om det er spesielle tiltak rådet ønsker å
prioritere.
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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