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Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-
2026 

 
Saksbehandler: Helene Oma Saksnr.: 22/00617-16 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Ungdomsrådet 23.08.2022 

Eldrerådet            

Råd for personer med funksjonsnedsettelse            

Hovedutvalg for næring og miljø            

Hovedutvalg for teknikk og plan 24.08.2022 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 vedtas. 
2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 

handlingsprogram for 2023-2026 og budsjett 2023. 
 
Ås, 05.08.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 

Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Ungdomsråd 
Eldreråd 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Tiltaksplan for sykkel, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 datert 09.08.2022 

2. Oppsummering høringsinnspill med kommunedirektørens vurdering 20220722 
3. 22_01604-41 Samling med høringsuttalelser 
4. Endringsmarkert - Tiltaksplan for sykkel, gange og trafikksikkerhet 2023-2026  

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Vedtak i HNM-sak 8/22 (05.04.2022): Førstegangsbehandling.  
Høringsdokumenter ligger i sak 22/01604, høringsuttalelser følger som vedlegg 
til saksfremlegget. 
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Gjeldende tiltaksplan for sykling og gange 

Gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og NMBU.  
Virksomheter i kommunen som omfattes av tiltak i planen. 

Vedtatt tiltaksplan publiseres på kommunens nettsider.  

https://www.as.kommune.no/getfile.php/4791343.2703.bqsabsslqlkuzz/Tiltaksplan+for+sykling+og+gange+%C3%85s+kommune+2020_2023Vedtatt%2B19.06.19.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4927407.2703.szbtpunmqwipbi/Tiltaksplan+for+trafikksikkerhet+2021-2024.pdf
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren har slått sammen tidligere tiltaksplaner for hhv. sykling og 
gange og trafikksikkerhet til tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet, i 

tråd med kommunestyrets vedtak 30.09.2021. 
 

Kommunen mottok 21 eksterne uttalelser i forbindelse med høring av 
tiltaksplanen. Kommunen har også hatt møte med Viken fylkeskommune og 
Statens vegvesen for å få informasjon om status på infrastrukturprosjekter og 

faglige innspill til prioritering av tiltak.  
 

Tiltaksplanen gir et godt grunnlag for prioritering av finansiering og 
gjennomføring av tiltak for å tilrettelegge bedre for mer sykling, gange og 

trafikksikkerhet i Ås kommune. 
 
Fakta i saken: 

Tiltaksplanen skal i utgangspunktet rulleres årlig. På grunn av begrensede 
ressurser til gjennomføring av tiltak i de tidligere tiltaksplanene ble 

tiltaksplanene for henholdsvis trafikksikkerhet og sykling og gange ikke rullert i 
2021.  
 

I 2021 ble det vedtatt at Tiltaksplan for sykling og gange og Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet skulle samles i en tiltaksplan. Sammenslåingen var hovedsakelig 

for å lettere kunne se ulike tiltak i samme område i sammenheng. Samtidig har 
det vært en uklar avgrensning for ulike tiltak mellom de to planene, som man nå 
ikke behøver å ta hensyn til.  

 
Denne tiltaksplanen beskriver tiltak for å nå de vedtatte målene i Sykkel– og 

gåstrategien og nullvisjonen. Ved neste rullering av sykkel- og gåstrategien skal 
trafikksikkerhet også inkluderes, slik at kommunen får en overordnet temaplan 
for sykling, gange og trafikksikkerhet med langsiktige mål og strategier. 

 
Hjertesone  

I gjeldende tiltaksplan for sykling og gange er det vedtatt at det skal etableres 
Hjertesone rundt alle barneskoler i Ås. Dette er ytterligere vektlagt i den nye 
planen. Når hjertesonen skal etableres, skal det utarbeides en 

trafikksikringsplan. Trafikksikringsplanen kan beskrive tiltak for å fremme sykling 
og gange til skolen, men også punkter/strekninger der det er utfordringer knyttet 

til trafikksikkerhet. Hjertesonene legger premisser for begrenset biltrafikk i 
skolens umiddelbare nærhet, med tilrettelegging for droppsoner utenfor 
hjertesonen for elever som må kjøres til skolen. Det er FAU/skole som er 

ansvarlig for utarbeidelse av trafikksikringsplan, med deltakelse fra både skolens 
administrasjon og SFO i prosjektet. Kommunedirektøren stiller med faglige råd 

ved behov og ressurser til kampanjearbeid og tiltak beskrevet i 
trafikksikringsplanen.  
 

Det er startet et pilotprosjekt med Hjertesone rundt Sjøskogen skole, med støtte 
fra Viken fylkeskommune. Erfaringene fra Sjøskogen skole danner grunnlag for 

videre arbeid med Hjertesone i Ås kommune. Kommunen har fått midler fra 
fylkeskommunen til videre arbeid med Hjertesone på to nye skoler i 2022.  
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Medvirkning og høring  
Det ble gjennomført en tidlig medvirkningsrunde der skolene ble invitert til å 

komme med innspill før utarbeidelse av høringsutkastet. Det kom inn innspill fra 
FAU ved Nordbytun ungdomsskole, Rustad skole, Åsgård skole og Brønnerud 
skole. Kommunen fikk også oversendt en rekke innspill fra syklister ifb. med 

«Vintersykkelfest» på Vitenparken. I forkant av utarbeidelse av høringsutkastet 
gjorde kommunedirektøren en vurdering av disse innspillene.  

 
Det er gjennomført høring av tiltaksplanen, der myndigheter, lag, foreninger, 
skoler og barnehager ble invitert til å sende innspill, i tillegg til at kommunen har 

annonsert på nett og i Ås avis. Det kom til sammen 21 innspill fra FAU-er, 
organisasjoner, privatpersoner, NMBU og myndigheter. De fleste innspillene 

dreier seg om prioritering av infrastrukturtiltak, fartsreduserende tiltak og drift, 
samt ønske om mer utdypende informasjon f.eks. om trafikksikkerhet. 

Kommunedirektøren har vurdert innspillene og gjort noen endringer i 
prioriteringer og lagt til enkelte tiltak som følge av dette. Se vedlagte 
oppsummering av høringsuttalelser og kommunedirektørens vurdering av disse 

for detaljer. 
 

Kommunedirektøren har hatt møte med representanter fra Viken fylkeskommune 
og Statens vegvesen for å få faglige innspill og avklaringer om kommunens 
ønskede tiltak langs fylkes- og riksveier. Viken fylkeskommune ga innspill om at 

tiltak på fylkesvei bør deles opp i investeringstiltak og mindre tiltak. Vedlegg C er 
endret som følge av dette. Kommunedirektøren har fulgt deres faglige innspill 

der de vurderer tiltak ut fra ulike fastsatte kriterier. En del tiltak er tatt ut eller 
nedprioritert med bakgrunn i disse innspillene. Blant annet gjelder dette tiltak 
som går på etablering av gangfelt eller redusert fartsgrense.  

 
Viken fylkeskommune følger gitte kriterier fra Statens vegvesen for vurdering av 

gangfelt og fartsgrenser, les mer om dette her. Viken fylkeskommunes 
begrunnelse for å ikke etablere gangfelt selv om det er et ønske/behov for det, 
er at de ikke nødvendigvis er et trafikksikkerhetstiltak, og i noen tilfeller kan føre 

til flere ulykker der forholdene ikke ligger til rette, fordi de kan gi falsk trygghet. 
Utbedring av krysningsområder for gående og syklende kan løses på andre 

måter, som for eksempel tilrettelagt krysningspunkt, der det ikke er grunnlag for 
å opprette gangfelt.  
 

Innhold i tiltaksplanen  
Tiltakene i tiltaksplanen er delt opp i fem kategorier. Tiltakene fra de to tidligere 

tiltaksplanene er ivaretatt innenfor disse kategoriene. For fysiske tiltak er det 
laget en geografisk deling mellom sør og nord slik at tiltakene er enklere å se i 
sammenheng. Fysiske tiltak defineres som tiltak for å bedre gang- og 

sykkelanlegg, bedre trafikksikkerhet i kryss, fartsreduserende tiltak som 
fartshumper mm, reduksjon av fartsgrenser og belysning. Kategoriene er listet 

opp nedenfor:  
 

• Fysiske tiltak på kommunal vei:  

o Ås sør (skolekrets for Kroer, Rustad, Åsgård og Brønnerud)  
o Ås nord (skolekrets for Solberg, Sjøskogen og Nordby)  

• Holdningsskapende arbeid  
• Mindre investeringstiltak, drift og planlegging  

• Fysiske tiltak på fylkesvei (delt i investeringstiltak og mindre tiltak) 

https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/trafikksikkerhet/
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Sykkelparkering ved kommunale funksjonsbygg og arbeidsplasser er ført opp 

som ett tiltak for hele kommunen, da det fortsatt mangler mange steder. 
Kommunedirektøren vil prioritere utbygging ut fra behov og avsatt budsjett hvert 
år i fireårsperioden.  

 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren har vurdert prioritering av fysiske tiltak fra de tidligere 
tiltaksplanene og innspill fra FAU og andre ut fra disse kriteriene:  

 
1. Trafikksikker skolevei.  

2. Sammenhengende hovednett for sykkel og gange.  
3. Stor andel syklister og fotgjengere i dag: høy befolkningstetthet og 

arbeidsplasskonsentrasjon– stor forventet vekst.  
4. Estimerte kostnader, reguleringsstatus og eiendomsforhold.  
5. Om det er flere funksjoner på samme strekning. Eksempelvis skal hensyn 

til skoleveier og turliv m.v. vektlegges. Slike hensyn kan f.eks. bety at en 
turvei ikke skal asfalteres og at en sti ikke skal oppgraderes.  

 
Kommunedirektøren har prioritert tiltakene etter sin faglige vurdering opp mot 
disse vurderingskriteriene. For fylkesvei er tiltakene prioritert fra 

kommunedirektørens side opp mot tilbakemeldinger fra Viken fylkeskommune. 
Noen tiltak er endret til mer generelle formuleringer, for eksempel kan tiltak om 

opprettelse av gangfelt ha blitt omformulert til tilretteleggelse av kryssing. 
Dersom det ikke er grunnlag for å opprette gangfelt på stedet kan 
trafikksikkerheten allikevel bedres med belysning og andre tiltak i kryssingen. 

Nummereringen av tiltakene er videreført fra høringsutkastet slik at man kan se 
hvilke omprioriteringer som er gjort som følge av høringen. Tiltakenes nummer 

vil oppdateres etter vedtak. 
 
De fleste tiltakene fra de eksisterende planene er videreført. Tiltak som er 

gjennomført eller som kommunedirektøren anser som vanskelig å få gjennomført 
er tatt ut av tabellene. I tillegg er tiltak som er aktuelle etter perioden 2023-

2026 listet opp i Vedlegg E i tiltaksplanen. 
 
Mange av høringsinnspillene som etterspør mer informasjon i tiltaksplanen kan 

ikke etterkommes, fordi tiltaksplanen skal være kortfattet, med fokus på tiltak. 
Mer omfattende tekst om strategisk arbeid hører hjemme i temaplan/strategi. 

Slike innspill fra høringen er registrert, og vil bli vurdert når ny temaplan for 
sykling, gange og trafikksikkerhet skal utarbeides. 
 

Hjertesone  
I de gjeldende tiltaksplanene er tiltak for å forbedre gang- og sykkelveinettet og 

trafikksikkerhetstiltak listet opp og delvis prioritert. Kommunedirektøren mener 
at trafikksikkerhetsarbeid for å gjøre skoleveiene tryggere bør ha høy prioritet 
når det gjelder fysiske tiltak. Kommunedirektøren mener videre at det er behov 

for å jobbe mer helhetlig og systematisk med trafikksikkerhet rundt skolene, slik 
mange andre kommuner har gode erfaringer med i arbeid med hjertesoner.  

 
For tiltak i nærhet til skole og skolevei er kommunedirektørens anbefaling derfor 

at disse tiltakene/problemområdene skal vurderes i det helhetlige arbeidet med 



Ås kommune 

22/00617-16 Side 6 av 7 

Hjertesone i samarbeid med FAU og skolene. Tiltak som naturlig faller innunder 
arbeidet med Hjertesoner rundt barneskolene er derfor flyttet til dette tiltaket. 

Trafikksikringsplanen som skal utarbeides av FAU og skolene vil danne 
grunnlaget for Kommunedirektørens prioritering av ulike fysiske tiltak i 
Hjertesonene rundt skolene.  

 
Større prosjekter i forbindelse med Hjertesonen ved de ulike barneskolene er 

trukket ut i tiltakslistene for å vise kostnadene til disse prosjektene (avsnitt 
5.1.2-5.1.3 i tiltaksplanen). For mindre tiltak er kommunedirektørens anbefaling 
at midlene fordeles ut fra en samlet årlig pott til Hjertesoner for alle 

barneskolene i Ås kommune. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Tiltaksplanen er førende for bruken av midler som avsatt til gjennomføring av 

tiltak i tiltaksplanen. De konkrete økonomiske konsekvensene for perioden 2023-
2026 fremkommer i tabellene nedenfor og dette vil ligge til grunn for 
behandlingen av kommunens handlingsprogram, budsjett og økonomiplan.  

 
Fylkeskommunen utarbeider samferdselsstrategi og handlingsprogram for 

samferdsel som gir strategiske føringer og budsjett for samferdselsoppgavene. 
Ås kommune gir fylkeskommunen innspill i disse prosessene hvert år. Tiltaksplan 
for sykling, gange og trafikksikkerhet ligger til grunn for de tiltakene som 

kommunen prioriterer å spille inn til fylkeskommunen.  
 

Tabellen nedenfor viser tiltaksplanens behov for investeringsmidler i perioden 
2023-2026. Midler til Hjertesone (HJ1) er fordelt i sør og nord for de totalt 8 
barneskolene i kommunen. Kostnaden er oppgitt i 1000 kr. 

 

Investeringsbudsjett pr år 2023 2024 2025 2026 SUM 

Fysiske tiltak - Ås sør 1287,5 1957,5 2661,5 2967,5 8874 

Fysiske tiltak - Ås nord 912,5 2062,5 912,5 362,5 4250 

Drift og planlegging 200 200 200 200 800 

Holdningsskapende arbeid 400 500 400 400 1700 

Sykkelparkering 500 500 500 500 2000 

SUM 3300 5220 4674 4430 17624 

 
 
For driftstiltakene under drift og planlegging er det for år 2023 tatt utgangspunkt 

i kommunedirektørens innspill til budsjett for 2022, mens det i perioden 2024 til 
2026 antakelig er behov for ytterligere midler til henholdsvis asfaltering av G/S-

vei og vegetasjonsrydding for å kunne sikre en god standard langs våre veier. 
Kommunedirektøren planlegger å sette i gang et arbeid for å gi oversikt over 

kommunale veier inkludert dagens kvalitet, som kan sikre at midlene i fremtiden 
blir benyttet på en best mulig måte.  
 

Tiltaksplanen gir følgende estimerte behov for driftsbudsjett i perioden 2023-
2026 for tiltak omhandlet i tiltaksplanen. Kostnaden er oppgitt i 1000 kr.  
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Driftsbudsjett pr år 2023 2024 2025 2026 SUM 

Fysiske tiltak - Ås sør 
    

0 

Fysiske tiltak - Ås nord 
    

0 

Drift og planlegging 900 1210 1210 1210 4530 

Holdningsskapende arbeid 240 240 250 250 980 

Sykkelparkering 
    

0 

SUM 1140 1450 1460 1460 5510 

 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Gjennomføring av tiltakene i planen gjør det lettere og tryggere for innbyggerne 
å sykle og gå. Trafikksikkerhetstiltak kan bidra til redusert behov for å 
hente/bringe skolebarn på grunn av trafikkfarlig skolevei og trafikksikkerhets-

utfordringer rundt skolene. Dette bidrar til å nå kommunens vedtatte mål om 
17% sykkelandel og 25% gangandel innen 2030, kommunens mål om reduksjon 

i klimagassutslipp og nullvisjonen om ingen drepte eller varig skadde i trafikken. 
 
Alternativer: 

1. Tiltaksplanen vedtas med følgende endringer: (Beskriv endringer) 
2. Tiltaksplanen vedtas ikke og sendes tilbake til kommunedirektøren for 

bearbeidelse. (Begrunnelse) 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Tiltaksplanen slik den foreligger gir en tydelig prioritering av tiltak, der særlig 
barneskolenes Hjertesoner skal være førende for tiltak i umiddelbar nærhet av 

skolene. Kommunedirektøren anbefaler at det avsettes midler og ressurser til 
gjennomføring av tiltakene i budsjettprosessen. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 


