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Oppsummering av høringsinnspill til tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet og kommunedirektørens 

vurdering 

HØRINGSUTTALELSE - OPPSUMMERING KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING 
Myndigheter/offentlige institusjoner 

1. Statens vegvesen - Region Øst 

Viser til veileder håndbok V722, Kommunale 

trafikksikkerhetsplaner som kan være til hjelp for kommunene.  

 

Barnehagestyrere og skoleledere bør legge til rette for at 

barnehage og skole arbeider systematisk med forebyggende TS-

arbeid, samt praktisk trafikkopplæring på sykkel i tråd med 

rammeplaner. 

 

Gang-/sykkelveg Holstad – Ås er der oppført med mulig 

anleggsstart i 2023 (jf. Statens vegvesens gjennomføringsplan 

for 2022-27). E18 Retvet – Vinterbro som også antas å få 

oppstart i perioden inneholder også relevante tiltak for 

fotgjengere og syklister 

 

Statens vegvesen gir også etter søknad tilskudd til tryggere 

skoleveier og nærmiljø. I 2022 samlet beløp 20 mill. kr. 

 

 

Kommunedirektøren har sett noe til veilederen i bearbeidingen av 

tiltaksplanen, og har lagt inn noen flere tiltak. Veilederen vil bli 

brukt når temaplan for sykling, gange og trafikksikkerhet skal 

rulleres.  

 

Tatt til etterretning. Lagt inn som tiltak i kap.5.2. 

 

 

Tatt til orientering. Sideveistiltak i Ås kommune for E18 Retvet-

Vinterbro er spilt inn med utgangspunkt i tidligere tiltaksplaner og er 

videreført i den nye tiltaksplanen 

 

 

Tatt til orientering, er omtalt i kap. 3.5.4.  

 

2. Viken fylkeskommune 

Oppfordring til å lage overordnet strategi som også inkluderer 

trafikksikkerhet.  

 

 

Fylkeskommunen har en ambisjon om at alle kommuner i Viken 

skal bli trafikksikker kommune gjennom Trygg Trafikks 

sertifiseringsordning, og ønsker at dette kan tas inn som tiltak i 

planen. 

 

Anbefaler å trekke inn strategiske og holdningsskapende 

trafikksikkerhetstiltak fra Trygg Trafikks mal for kommunale 

Tatt til orientering. Dette er omtalt i kap. 3.2. 

 

Kommunedirektøren har tidligere vurdert sertifisering som 

trafikksikker kommune. Det krever personalressurser til 

prosjektledelse og gjennomføring, i tillegg til honorar til Trygg 

trafikk. Kommunen har begrensede ressurser og mener kommunen 

bør prioritere å få på plass hjertesoner rundt skolene. Sertifisering 

som trafikksikker kommune vil bli vurdert når temaplan for sykling, 

gange og trafikksikkerhet skal utarbeides. 

 

Kommunedirektøren har sett til veilederen ved revisjon av 

høringsutkastet, og har tatt inn noen nye tiltak. Veilederen vil bli 
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trafikksikkerhetsplaner.  

 

Innledningstekst til vedlegg A, foreslåtte tiltak på fylkesvei må 

tydeliggjøres ift. at dette er innspill til fylkeskommunens 

handlingsprogram for samferdsel. 

 

brukt når temaplan for sykling, gange og trafikksikkerhet skal 

rulleres. 

 

Tatt til etterretning. Innledende tekst i vedlegg A er oppdatert. 

 

3. Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Svært positivt at kommunen har utarbeidet denne tiltaksplanen, 

for å oppnå det nasjonale nullvekstmålet. 

 

Påpeker at tiltak nr. N1 (ny G/S-vei Nebbaveien) ligger tett på 

et areal som er registrert som fulldyrka jord. Minner om 

nasjonale og 

regionale føringer for jordvern. 

 

 

Arealet er avsatt til formål gang- og sykkelvei i reguleringsplan, 

vedtatt 21.04.2004. Slike hensyn ble vurdert i reguleringsprosessen. 

I prosjektering av tiltaket vil kommunen sørge for at minst mulig 

dyrka mark blir omdisponert.  

 

4. NMBU 

NMBU ser gjerne at studentbyene og trafikk mellom campus og 

Ås stasjon kunne vært omtalt i tiltaksplanen.  

 

Viktig at kommunen har søkelys på trafikksikkerhet rundt 

Campus. Mest bekymret for disse områdene når det gjelder 

trafikksikkerhet: Kirkeveien: Tiltak Fv10, Fv14 og Fv27 bør sees 

i sammenheng, og de har innspill til utforming. Krysset ved 

Samfunnsveien samt Meierikrysset. Utbedring av sikkerheten på 

ovennevnte områder bør planlegges ifb. med framtidige 

endringer ved Campus Øst. 

 

Sterkt behov for gjennomgående sykkelvei til og fra 

nabokommunene. Ønsker info om framdrift G/S-vei Holstad-

Esso og Ås sentrum-Meierikrysset. 

 

Behov for regulering og egen forskrift for el-sparkesykler i 

Ås kommune. 

Ønsker at sykkeltraseer prioriteres ved snøbrøyting og strøing, 

samt jevnlig feiing på sommerstid.  

 

Vurderes i arbeidet med overordnet temaplan.  

 

 

Er prioritert høyt i ny liste for mindre tiltak på fylkesvei. Vedlegg A 

har blitt delt opp i to basert på tilbakemelding fra Viken 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om dette der det er tilgjengelig er opplyst i tiltakstabell 

 

Kommunen har igangsatt et arbeid med å utrede innføring av lokal 

forskrift for el-sparkesykler og evt. andre virkemidler for å regulere 

bruken. Tatt inn som tiltak i planens kap. 5.3 

 

Tas til orientering. Er ivaretatt i planens kap. 5.3, tiltak D10, og er 

gitt høyere prioritering.  
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Har innspill til tiltak på fylkesvei, vedlegg A:  

 Fv 152 bør utformes som bygate på strekningen 

Meierikrysset-Sentralholtet med tilhørende sykkelveier, og 

viser til innspill til pågående regulering av ny G/S-vei. 

 Viser til innspill til kommuneplanen om at kommunen må 

prioritere gange, sykling og kollektivtransport, og dette 

gjøres ved revisjon av veinormen.  

 Foreslår flere «grønne akser» mellom Årungen, Korsegården, 

NMBU og Sentralholtet.  

 Fv28: Positive, men ikke beslaglegge dyrka mark. 

 Fv30: Ønsker ikke sjikane/bom for å redusere hastighet. 

 Fv38: Viktig med god detaljutførelse og små nivåforskjeller 

for å sikre god fremkommelighet for syklister og gående.  

Innspillet er i tråd med kommunens ambisjoner for 

sentrumsutviklingen på lang sikt. Kommunedirektøren mener det er 

strekningen fra Åsgård skole til NMBU som bør prioriteres for å få en 

mer gatemessig utforming, og har lagt det inn som nytt tiltak Fv 71 

 

Tilrettelegging for gange, sykling og kollektivtransport vil være et 

sentralt tema når veinormen skal utarbeides.  

 

Innspillene for øvrig er tatt med i samlet vurdering av alle innspill til 

tiltakene i vedlegg A. Se oppdatert vedlegg A. 

Organisasjoner, lag og foreninger 

5. Syklistforeningen i Ås 

Planen er et første skritt mot en overordnet plan/strategi for 

myke trafikanter, men svak kobling mellom strategi og tiltak.  

Etterspør mer fokus på andre myke trafikanter utover det som 

er planens hovedfokus: Sikker skolevei.  

 

- Drift/vedlikehold- savner konkrete tiltak, finansiering og 

samordning med fylket og NMBU. 

 

- Planen mangler tiltak basert på reelle tall for ulykker. Ønsker 

at kommunen får på plass bedre ulykkesregistrering for å få 

mer effektive tiltak. 

 

- Svak kobling til effektiv areal- og ressursbruk. Bilen krever 

mye areal. Høy ÅDT på Fv 152, antatt ytterligere stor økning 

dersom det ikke settes i verk tiltak. Ønsker tiltak for myke 

trafikanter som kan redusere biltrafikk. 

 

 

 

- Tas til etterretning. Kap. 4 er oppdatert med en bredere omtale 

av trafikksikkerhet for flere trafikantgrupper. Slike overordnede 

tema vil bli vurdert når temaplan for sykling, gange og 

trafikksikkerhet skal rulleres. 

 

- Tas til orientering, innspillet er ivaretatt i kap. 5.3. Drift og 

vedlikehold samordnes med VFK og kommunen og fylket tar 

imot innspill fra og har dialog med NMBU.  

- Tatt til etterretning. Tiltak D3 er oppdatert. Det er per i dag en 

underrapportering av sykkelulykker, fordi det ikke finnes et 

nasjonalt system utover politimeldte ulykker. Det er igangsatt 

ulike prosjekter for å bedre ulykkesstatistikken nasjonalt. 

Kommunen har ikke ressurser til å etablere et system for 

ulykkesregistrering selv, men vil benytte slike systemer når det 

blir tilgjengelig.  

- Arealplanlegging for å nå nullvekstmålet er håndtert i 

kommuneplanens arealdel og en viktig forutsetning for 

områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Kommunen følger 

også opp tiltak i klimabudsjettet for å vurdere tiltak for redusert 

gjennomgangstrafikk: Kartlegging og modellering av 

gjennomgangstrafikk gjennom Ås sentrum.  

-  
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- Mangler tiltak for pendlere i Ås sentralområde: Barn i 

grunnskolen utgjør en liten andel av alle trafikanter i Ås 

kommune. Videregående-elever, studenter og pendlere 

omtales i liten grad i planen. Ønsker tiltak som kommer 

pendlere og arbeidsreisende til gode.  

 

 

- Ønsker også å samle tiltak knytta per hovedstrekning, ikke 

enkeltvis prioritering som i planutkastet.   

- Innspillet registreres og vil bli vurdert når kommunen skal rullere 

temaplan for sykling, gange og trafikksikkerhet. 

Kommunedirektøren mener at tiltak for sikker skolevei vil 

komme alle andre myke trafikanter til gode og bedre forhold for 

pendlere. Større tiltak på Fv152 er under planlegging (Fv9), 

samt langs jernbanen sentrum- Holstad (Fv11). Begge tiltak har 

høy prioritet. 

- Kommunedirektøren mener prioritering må opprettholdes på 

enkeltvise tiltak, fordi det er punkter på flere strekninger som 

haster mer enn hele strekninger. 

6. Ås Landbrukslag 

Landbruket er avhengig av sikre og effektive veier i kommunen, 

og har store kjøretøy/maskiner som kan virke skremmende på 

myke trafikanter. Påpeker mange forhold som underbygger 

behovet for å etablere G/S-vei langs Kongeveien fra krysset 

Kirkeveien til Melby. Tiltaket vil være av svært stor betydning 

for sikkerheten for syklende og gående. Prioriteringen i tabell 

1.3 bør løftes høyt opp fra prioritet 18. Selv om veien er fylket 

sitt ansvar, må kommunen være en pådriver i å starte opp et 

prosjekt.  

 

Kommunedirektøren mener ikke tiltaket bør ha høy prioritet, da det 

vil være et meget kostnadskrevende tiltak som er teknisk vanskelig 

å gjennomføre. En prioritering av tiltaket vil gå på bekostning av 

andre tiltak for økt sikkerhet og framkommelighet for syklister og 

gående som vil komme flere til gode.  

 

G/S-vei og andre trafikksikkerhetstiltak på strekningen Melby-Egget 

har  høy prioritert.  

7. Vi over 60 Holstad 

Overordnet mål for kommunen at de eldre skal bo lengst mulig i 

sine egne hjem. Bilen er et nødvendig hjelpemiddel for dem, 

mange har problemer med å få varer hjem til fots/på sykkel.  

 

- Er bekymret for redusert parkering i Ås sentrum. Det bør 

tilrettelegges for parkeringsplasser forbeholdt eldre.  

 

- Bekymret over økt parkering av biler på kommunale veier, 

spesielt Parallellen. Mange biler parkert i veien, problem 

mtp. trafikksikkerhet og framkommelighet for eldre og 

skoleelever. 

 

- Viktig at kommunen fjerner vegetasjon som reduserer sikt i 

kryss. 

- Som følge av områdereguleringsplan for Ås sentralområde, vil 

det på sikt bli færre gateparkeringsplasser i sentrum. Kommunen 

har likevel som mål at det alltid skal være mulig å finne en ledig 

plass. For å få mer sirkulasjon på parkeringsplassene, vil 

kommunen ta i bruk virkemidler som tidsbegrensning eller 

parkeringsavgift. I sentrum har kommunen en plan om å øke 

antall HC-plasser, men har ikke juridisk hjemmel til å 

tilrettelegge/håndheve parkerings-plasser for eldre. 

Kommunedirektøren tar derfor ikke innspillet til etterretning.  

- Det er vedtatt at kommunen kan skilte for parkering forbudt i 

boliggater for å unngå negative konsekvenser som beskrevet i 

høringsinnspillet. Det er planlagt å innføre parkeringssone i 

Parallellen.  

- Siktrydding er del av kommunens drift innenfor rammen av 

tilgjengelige budsjetter. Ligger inne som tiltak D6 i planen. 

Tiltaket er spesifisert i tråd med innspillet. 
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8. Holtet Nyveien Vel 

Dårlig standard på Nyveien, har ikke gang- og sykkelvei/fortau 

og ikke belysning. Veien har middels høy trafikk med tyngre 

kjøretøy, biler og motorsykler. Er skolevei og brukes av 

syklende, gående og ridende. Opplever utrygge trafikale 

situasjoner, spesielt pga. høy fart og tungtransport. Mener 

dagens fartsgrense på 50 km/t er for høy. Viser til 

Vegdirektoratets rundskriv om fartsgrensekriterier, og 

anbefaling om maksimalt 40 km/t på denne typen vei.  

 

Ber kommunen sette i gang strakstiltak for bedre 

trafikksikkerhet for syklende og gående:  

- Reduksjon av fartsgrensen fra 50 km/t til 40 km/t, og 

iverksettelse av andre nødvendige fartsdempende tiltak for 

Nyveien generelt. 

- Reduksjon av fartsgrensen til 30 km/t (punktskilting), samt 

fartsdempende tiltak i form av humper/fartsdumper, på 

begge sider av veistrekningen forbi Holtet Nyveien Vel, 

Nyveien 24, 28, 30, 32, 34 og Nyveien 23. 

- Gatebelysning i Nyveien 

 

Innspillet tas delvis til etterretning.  

Behov for fartshumper er registrert, og vil bli vurdert av 

kommunedirektøren ifb. med årlig drift.  

 

 

 

 

 

Kommunedirektøren vil gjennomføre en radarmåling for å se på 

trafikkmengde i Nyveien for å vurdere en evt. reduksjon av 

fartsgrenser. Dette er notert innenfor driftsoppgaver.  

 

 

Kommunedirektøren anser at tiltaket med gatebelysning i Nyveien 

er for kostnadskrevende til å prioriteres på nåværende tidspunkt. 

Viken fylkeskommune er i gang med å vurdere belysning langs 

Drøbaksveien, som også vil være positivt for innkjørselen ved 

Nyveien.  

9. Kaja Vel 

Betydelig økt biltrafikk i Skogveien mot Drøbakveien etter 

ferdigstilling av studentboligene. Farlige situasjoner spesielt i 

krysset Skogveien/Drøbakveien, men også Samfunnsveien/ 

Drøbakveien. 

 

- Ønsker trafikkregulerende tiltak på Kaja, f.eks enveiskjøring 

deler av Skogveien for å kanalisere mer trafikk til 

Samfunnsveien.  

 

 

- Gateparkering i Skogveien, Utveien og Samfunnsveien er 

trafikksikkerhetsproblem, bør løses med koordinerte regler 

for NMBU og kommunen og bøtelegging. 

 

 

 

- Siden 2010 er det ikke politiregistrerte ulykker i Skogveien eller 

Samfunnsveien. Det er derimot registrert 3 ulykker med 

påkjørsel bakfra på Drøbaksveien ved krysset til Skogveien i 

perioden. 

- Kommunen vil gjennomføre radarmåling på strekningene for å 

registrere trafikkmengde og fartsnivå og deretter vurdere behov 

for tiltak. Enveiskjøring kan også ha negative konsekvenser for 

trafikksikkerhet for myke trafikanter og må vurderes i hvert 

enkelt tilfelle. Innspillet tas til etterretning, kommunedirektøren 

har inkludert et nytt tiltak under kap. 5.3 om å vurdere bruk av 

enveisregulering og andre mindre tiltak i boliggater.  

 

- Kajafeltet har parkeringssone hverdager i perioden 07-17. Pr nå 

er det ikke planlagt å gjøre endringer på dette. Parkerings-

håndheving er et fokusområde for kommunen fremover. 

Kommunen forutsetter at slike hensyn blir ivaretatt i pågående 

reguleringsprosess av ny G/S-vei med fortau langs Fv 152. 
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- Ønsker synliggjøring av hovedsykkelveiene (Drøbakvn. Og 

Høgskolevn.), spesielt der det er kryssende biltrafikk. 

 

- Vegetasjon ved gangbrua fra Høgskoleveien gir dårlig sikt, 

skaper farlige situasjoner.  

 

- Behov for tydelig merking av fartsdumper, vanskelig å se for 

syklister.  

 

- Ønsker å komme i dialog med kommunen om tiltak på Kaja.  

- Temaet med detaljert skilting og merking av 

hovedsykkelveinettet vil bli vurdert på overordnet nivå når 

temaplan for sykling, gange og trafikksikkerhet skal rulleres.  

- Innspill om behov for fjerning av vegetasjon oversendes Viken 

fylkeskommune, som har ansvar for drift av gangbrua.  

- Det er ikke krav om merking av fartshumper i fartsgrensesone 

30, men kommunedirektøren anser dette som et godt tiltak 

dersom det er tilgjengelige midler til det. Tas med i vurdering av 

driftsoppgaver. 

- Dersom det blir aktuelt med tiltak på Kaja, vil kommune-

direktøren kontakte Kaja Vel og andre velforeninger for å få 

innspill til tiltak. 

 

10. Landåskollen Vel 

 

- Ønsker at «vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg» 

prioriteres høyere.  

- Ber om reparasjon/vedlikehold av flere ting i tilknytning til 

G/S-veier mellom Landåskollen og Søråsveien, som er meldt 

kommunen uten at det er fulgt opp.  

- Kriterier for prioritering, punkt 5 underpunkt 6 er uklart. 

Ønsker tilrettelegge for personer med redusert 

funksjonsevne der det er praktisk mulig 

 

- Pga. nye boliger og forventet økt trafikk ønsker de gang- og 

sykkelvei langs veien over jordet fra Landåskollen til 

Herumveien i tillegg til planlagt belysning.  

- Tatt til orientering, under «Drift og planlegging» har tiltak D1 

høyest prioritet: Reasfaltering og vedlikehold av gang-/ 

sykkelveier. 

- Behovet for drift som er beskrevet er registrert, og vil bli 

prioritert sammen med andre driftsoppgaver.  

- Tatt til orientering, er omtalt i kap. 5.1 «Universell utforming». 

- Fartsgrensen er satt til 30 km/t på strekningen og det er 

fartshumper. Kommunedirektøren vil vurdere behov for flere 

fartshumper på strekningen sammen med oppmerking kan 

ytterligere redusere hastigheten.  

- Belysning vil øke trafikksikkerheten og trygghetsfølelse for myke 

trafikanter, og er derfor opprettholdt som tiltak. Bygging av ny 

gang- og sykkelvei vil kreve store investeringer. Gitt 

trafikkmengde og trafikkforhold mener kommunedirektøren ikke 

det er riktig å prioritere dette nå.  

FAU ved skoler, SU ved barnehager 

11. Nordby barnehage SU 

 

- Støtter tiltak Fv59 redusert fartsgrense til 50 km/t i 

Askehaugveien fra Nessetveien til Askehaug gård. 

 

- Støtter tiltak Fv2 Fotgjengerovergang Askehaugveien v/ 

utkjørsel Sportsveien.  

- Tatt til orientering. I følge fartsgrensekriteriene til SVV og VFK vil 

det ikke være aktuelt med fartsgrensereduksjon slik situasjonen 

er nå. Gitt lokale forhold mener kommunedirektøren fortsatt at 

tiltaket bør opprettholdes med lav prioritet.  

- Viken fylkeskommune har vurdert tiltaket i 2020, men vil ikke 

gjennomføre det iht. gangfelt-kriterier. VFK vil trolig legge 

fartshumper på strekningen i første omgang. Etablering av 
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- Ønsker fotgjengerovergang over Askehaugveien ved 

innkjørselen til Nordby barnehage/ idrettsanlegget. 

 

gangfelt må vurderes opp mot kriterier, og krever ombygging av 

krysset. Kommunedirektøren opprettholder tiltaket med høy 

prioritet.  

- Tas til etterretning. Ført opp som nytt tiltak, foreløpig med lav 

prioritet, da det er andre kryssinger som er mer prekære, og at 

det ut fra VFKs kriterier ikke er sannsynlig med 

fotgjengerovergang der nå. Kan blir mer aktuelt på sikt med 

utbygging av nye boligfelt.  

12. FAU ved Nordby Skole 

Støtter arbeidet med hjertesone, ønsker å bli involvert. Er 

bekymret for elevenes trafikksikkerhet. Ønsker prioritering av 

følgende tiltak:  

- Fotgjengerovergang/utbedring av kryss Askehaugvn./ 

Sportsvn./ Skolehusvn. 

- G/S-vei langs Kongeveien på strekningen Egget- Melby må 

prioriteres. Elever må få rett på skoleskyss fram til G/S-vei 

er på plass.  

 

Tatt til orientering. Tiltak Fv2 har høy prioritet.  

 

Tatt til orientering. Tiltak Fv63 (trukket ut fra tiltak Fv5) har høy 

prioritet.  

 

Innspillet om skoleskyss er videreformidlet til virksomhet 

grunnskole.  

13. Steinerskolen i Ås og FAU ved Steinerskolen i Ås 

 

- Ønske om å delta i Hjertesone-arbeid.  

 

- Skolevei: Viktig med tidlig og god drift, spesielt vinter: G/S-

vei gjennom Aschjemskogen og langs jernbanen. Raskere 

retting ved feil på belysning gjennom Aschjemskogen.  

 

 

 

- Ønsker å opprettholde grusdekke på G/S-vei Aschjemskogen 

og når ny G/S-vei langs jernbanen etableres.  

 

 

- Kryss mellom fv152 og Haugerudveien er dårlig utformet. 

Ønsker gjennomgang av kryssområdet med vurdering av 

ulike momenter. 

 

- Ønsker å få info om og få delta i sykkel- og gåkampanjer.   

- Tatt til etterretning. Steinerskolen er velkommen til å delta med 

hjertesone, dette er oppdatert i planen, kap. 5.1.3. Kommunen 

har allerede tre skoler som er prioritert de nærmeste årene. 

Skolen kan imidlertid selv starte arbeidet allerede nå.  

- Tatt til orientering. Veien gjennom Aschjemskogen er del av 

hovednettet for sykling og gange i kommunen og dermed 

prioritert av kommunen for vinterdrift. I S/G-strategien er 

målsettingen at drift av G/S-veier skal ha like høy prioritet som 

bilveier. 

- Det er ikke planer om å endre grusdekket på veien gjennom 

Aschjemskogen. I behandlingen av reguleringsplan for G/S-vei 

langs jernbanen vedtok kommunestyret at traséen skal være 

gruslagt gangvei i en bredde på minimum 1 meter skilt med 

kantstein. Statens vegvesen er i ferd med å utarbeide byggeplan 

for veien, og vurderer ulike måter å gjennomføre dette på.   

- Tatt til etterretning. Lagt inn som nytt tiltak Fv62.  

 

- Tatt til etterretning. Steinerskolen vil bli informert om aktuelle 

kampanjer. 
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Politiske partier 

14. Ås Venstre 

- Ønsker fysiske tiltak i boligfelt for å redusere 

gjennomgangstrafikk og hastighet på veier som er del av 

eller i tilknytning til hovednett for sykling og gange, f.eks. 

sykling mot enveiskjøring, blindvei unntatt sykkel. Har lagt 

ved en rekke eksempler på «enkle tiltak» for økt sykkel og 

gange. 

- Ønsker omtale av «Sambruksområder» i planen, med tiltak 

for å prioritere gående og syklende, f.eks. med gatemaling, 

blomsterkasser. 

- Ønsker oppfølging av kjøring på G/S-vei i boligfelt (Rustad-

feltet) og parkering på parkering forbudt-soner (Nylenda). 

 

- Ønsker å utbedre «missing links» i hovednett for sykkel og 

gange, f. eks mellom turvei fra Dyster Eldor og Solfallsveien 

og fra jernbanen til Esso. Kan gjøres med skilting. 

 

- Ønsker rask gjennomføring av tiltaket skilting av hovednett 

for sykkel og gange. Ønsker også bruk av rødmaling for 

sykkelfelt og sharrows i boligfelt.  

 

 

- Ønsker å bevare grusdekke på noen veier, som gjennom 

Aschjemskogen og langs jernbanen og unngå 

lysforurensning der det er hensiktsmessig. 

 

- Mener hjertesone er viktig og bør prioriteres, og at kvalitet 

er viktigere enn kvantitet. Prioriteringspunktene trafikksikker 

skolevei og sammenhengende hovednett for sykling (kap. 

5.1). bør sees si sammenheng, særlig der hovednettet er i 

nærheten av skolevei. Tiltak som blindvei/enveskjøring slike 

steder kan gi fordeler for begge kategorier. 

 

- Har en rekke innspill til fysiske tiltak på fylkesvei, vedlegg A, 

se høringsinnspill. 

- Slike tiltak må utredes i forkant for å unngå at de får utilsiktede 

virkninger, som økt biltrafikk på andre strekninger. Innspillet tas 

delvis til etterretning, kommunedirektøren har inkludert et nytt 

tiltak under kap. 5.3 om å vurdere bruk av enveisregulering og 

andre mindre tiltak i boliggater.  

 

- Se svar over. 

 

- Kommunalteknikk foretar gjennomgang av skiltplaner, blant 

annet strekninger med G/S-vei. Vedtak for dette er nødvendig 

for å kunne håndheve parkering på G/S-vei. Fysiske tiltak (f.eks. 

bommer) kan vurderes på utsatte strekninger, men dette 

medfører ulemper for vår vinterdrift. Parkeringshåndheving er 

prioritert fra kommunens side. 

- Skilting av hovednettet er foreløpig høyeste prioritet, og VFK 

jobber med å ferdigstille skiltplan. Kommunedirektøren mener 

det vil bli for omfattende å ta inn mange mindre skiltpunkt i 

tillegg, og vil ikke prioritere det i denne omgang.   

- Fylkeskommunen som har ansvar for tiltaket (Fv19), jobber med 

ferdigstilling av skiltplan. Oppføring av skilt forutsetter at fylket 

har finansiering. I boligfelt mener kommunedirektøren blandet 

trafikk der det er 30-sone kombinert med fartsreduserende tiltak 

er beste og mest kostnadseffektive løsning. Sharrows ligger inne 

som tiltak S8. For å kunne etablere sykkelfelt må det også være 

fortau tilgjengelig for fotgjengere.  

- Se svar ang. grusdekke til Steinerskolen, nr 13 over. 

Kommunedirektøren mener belysning må opprettholdes/ 

etableres der det er nødvendig ut fra trafikksikkerhetshensyn, og 

for at myke trafikanter skal få bedre opplevd trygghet, og 

dermed velge sykling og gange framfor bil.  

- Tatt til orientering. Kommunedirektøren tar slike hensyn når 

tiltak prioriteres og planlegges.  

- Innspillene er tatt med i samlet vurdering av alle innspill til 

tiltakene i vedlegg A. Forslag til fysiske tiltak i boligområder vil 

bli vurdert under tiltak D16.Se oppdatert vedlegg A. 
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Privatpersoner 

15. Anders Andersen Eriksen 

- Ønsker asfaltering av den delen av Nebbaveien som i dag er 

grusvei pga. svært dårlig forfatning. Mener det ville være 

rimeligere på sikt for kommunen å asfaltere heller enn å 

skrape/gruse hvert år.  

- Veien er svært uoversiktlig, særlig svingen mot vannet, gjør 

det utrygt for skolebarn og ande myke trafikanter.  

- Ønsker rett til skoleskyss pga. farlig skolevei.  

- Bør legges gangvei/fortau på den ene siden av veien ned 

bakken, og fartshumper i Kjøyabukta. 

- Behov for rydding av kantvegetasjon.  

- Kommunedirektøren vil ikke prioritere asfaltering av Nebbaveien 

med bakgrunn i trafikkmengde og store kostnader knyttet til 

tiltaket. 

- Tas til orientering. Ny G/S-vei langs Nebbaveien fra 

Kjærnesveien-Vårveien har høyeste prioritet av tiltak i Ås Nord 

(N1), kap. 5.1.4. Det er ikke planlagt helt ned til sjøen, fordi 

slike tiltak må prioriteres der det er størst behov.  

- Innspill om skoleskyss blir videreformidlet til virksomhet 

grunnskole. 

- Innspill om behov for fartshumper og rydding av kantvegetasjon 

vil bli vurdert sammen med andre driftsoppgaver.  

16. Claire Groenink 

- Ønsker skilting av hovedsykkelnett heller enn sharrows 

 

- Foreslår påbud for private bedrifter og butikker å ha trygg 

sykkelparkering.  

- Påbud for alle nye boliger med sykkelbod med lademulighet. 

- Sykkelvei med separat fortau på strekk med høy andel 

syklende og gående, sentrum-NMBU og 

jernbaneundergangen 

- Bedre vintervedlikehold av G/S-veier langs hovednett sykling 

og gange. 

- Fortau vestsiden av Brekkeveien mellom Kiwi og Esso, 

fotgjengerovergang til Coop. Universell utforming.  

- Bedre standard på regionale sykkelruter.  

 

- Tiltak mot sykkeltyveri 

 

 

- Stenge veier i boligfelt for gjennomkjøring tungtrafikk 

- Fotgjengervennlig park istedenfor noe parkering på 

Rådhusplassen 

 

- Avgiftsparkering Ås sentrum 

 

- Tatt til orientering, ivaretatt i tiltak Fv19. Fylkeskommunen 

arbeider med tiltaket.  

- Kommunen har ikke juridisk mulighet til å innføre slikt påbud. 

- Som over, men kommunen stiller krav om tilstrekkelig 

sykkelparkering, utforming og plassering i nye reguleringsplaner. 

- Ivaretatt i planen, tiltak Fv6 og Fv1. VFK jobber med regulering 

av sykkelvei med fortau Ås sentrum- Meierikrysset.  

- Ivaretatt, tiltak D10. Kommunen må prioritere tilgjengelige 

ressurser til strekninger som er mest brukt.  

- G/S-vei Brekkeveien og adkomst blir ivaretatt, tiltak R5 og F3.  

- Er ivaretatt i flere tiltak i ønskede tiltak langs fylkesvei, vedlegg 

A. Fylkeskommunen gjør prioriteringer ut fra sine budsjetter.  

- Ivaretatt i tiltak SP1 – utbygging av sykkelparkering ved egne 

bygg. Kommunen er pådriver mot andre offentlige aktører.  

- Slike tiltak må utredes i forkant for å unngå at de får utilsiktede 

virkninger, som økt biltrafikk på andre strekninger. Innspillet tas 

delvis til etterretning, kommunedirektøren har inkludert et nytt 

tiltak under kap. 5.3 om å vurdere bruk av enveisregulering og 

andre mindre tiltak i boliggater.  

- Rådhusplassen: Tilrettelegging for syklister, fotgjenger og byliv 

er ivaretatt i områderegulering for Ås sentralområde, og skal 

gjennomføres av kommunen.  

- Avgiftsparkering og tidsbegrenset parkering i sentrum som 

vedtatt i 2018 er planlagt innført når tilgjengelige ressurser 
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- Tillate utleie av el-sykler. 

 

- Tiltak mot gateparkering i boligfelt.  

tilsier det 

- Kommunen har ikke mottatt forespørsel om utleie av elsykler. 

NMBU leier ut vanlige sykler i BygdeBike-ordningen. 

- Det innføres parkeringssoner i boliggater der 

kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig  

17. Janne Hjeltnes 

Viser til tidligere henvendelser til kommunen ang Nyveien. Viser 

til manglende belysning og tilrettelegging for gående/syklende 

og hyppige fartsovertredelser.  

Ber om reduksjon av fartsgrensen til 40 og 30 km/t deler av 

strekningen, fartshumper og belysning. 

Ønsker opphøyd gangfelt for kryssing av Drøbaksveien for sikker 

adkomst til busstoppet og gatebelysning i dette krysset. 

 

 

Viser til svar på innspill nr. 8 fra Nyveien /Holtet Vel. 

18. Anne Karin Jortveit og Bjørn Vangen 

Støtter Ås Venstres forslag om å stenge Søråsveien over 

Søråsjordet for biltrafikk og ta ut tiltak om belysning. Det vil 

koble sammen gang- og sykkelnettet og bidra til redusert 

bilbruk og miljøbelastning. Unngå gatelys over jordet for å 

hindre lysforurensning. Stenging av veien for biltrafikk er et lite 

kostnadskrevende tiltak.  

 

Ny boligbygging vil bidra til økt gjennomgangstrafikk på 

Søråsveien. Biltrafikken bør heller gå via Brekkeveien som er 

planlagt som adkomstvei for sørlige boligområder.  

 

-Kommunedirektøren opprettholder tiltak med belysning over 

Søråsjordet basert på trafikksikkerhet. Stenging av Søråsveien kan 

vurderes i forbindelse med nytt tiltak D16. 

 

 

 

-Kommunen vil følge med på utviklingen i trafikkmengden på 

Søråsveien i forbindelse med de nye byggeprosjektene. Tiltak vil 

vurderes fortløpende dersom det anses nødvendig. 

19. Marianne Røed 

Forslag nytt tiltak i vedlegg A – Fylkesveier:  

«Legge Garderveien utenom gårdstunet på Revhaug. Veien bør 

legges øst for bebyggelsen, slik som tidligere regulert.»  

Veien er svært trafikkert og trafikkfarlig. Fylkeskommunen er i 

gang med plan for omlegging av fylkesveier gjennom gårdstun, 

og derfor viktig at Ås kommune prioriterer tiltaket. 

 

Tiltaket ligger inne som Fv46. Dette er et større investeringsprosjekt 

som kommunedirektøren ikke velger å prioritere høyt med grunnlag 

i en kost-nytte-vurdering.  

 

20. Torgrim Røiseland 

I krysset mellom Furumoveien og Garderveien er det 60-sone. 

Bare 30 meter mot Ås er det 40-sone. 40-sonen bør også gjelde 

i omtalte kryss. Furumoveien er en del av gang- og sykkelnettet 

Tilbakemelding fra Viken fylkeskommune er at dette ikke er innenfor 

gjeldende fartsgrensekriterier. 40-sonen er innført som et 

gårdstunstiltak. Kommunedirektøren tar derfor ikke innspillet til 

etterretning.  
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i Kroer. Krysningen over Garderveien fra Furumoveien er utrygg 

for fotgjengere pga. høy fart på biler og uoversiktlig sving. 

  

21. Ola Westengen 

Støtter Venstres forslag om å unngå unødvendig belysning av 

hensyn til lysforurensning. 

 

Viktig at det planlegges helhetlig for begrensning av biltrafikk, 

og da er Fv 152 er sentral, spesielt pga. økt bebyggelse og økt 

trafikk på fylkesveien. Dagens høye gjennomfartstrafikk, 

inkludert tungtrafikk skaper trafikkusikkerhet for barn og 

ungdom og andre myke trafikanter.  

 

- Bør se på muligheten for å forby gjennomfartstrafikk mellom 

E6 og E18 i Ås Sør, av hensyn til fotgjengere og syklister.  

- Behov for oppdatert måling av hvor stor andel som er lokal 

trafikk og gjennomgangstrafikk på fylkesveien. Gjøre 

vurdering om stengning av mindre veier og endret 

trafikkmønster vil føre til økt trafikk på fylkesveien, og 

utrygghet for skolebarn.  

- Behov for fartsbegrensende tiltak på noen strekninger av 

fylkesveien som for eksempel i bakken mellom krysset v/ 

Idrettsveien og rundkjøringen i Sentralholtet, der mange 

øker hastigheten betraktelig. 

- På lenger sikt må kommunen vurdere om det er bærekraftig 

og trafikksikkerhetsmessig forsvarlig at fylkesveien går 

gjennom Ås og vurdere andre trasevalg og/eller tunnel for 

deler av Fv152 gjennom Ås. 

 

Tatt til orientering.  

 

Nullvekstmålet er en viktig målsetting for arealplanlegging i Ås 

kommune. Viktige tiltak for å nå målet er konsentrert arealutvikling 

i Ås sentrum, og parkeringspolitikk (under arbeid). Kommunen 

følger også opp tiltak i klimabudsjettet for å vurdere tiltak for å 

redusere gjennomgangstrafikk: Kartlegging og modellering av 

gjennomgangstrafikk gjennom Ås sentrum.  

 

-Gjennomfartstrafikk mellom E18 og E6 må ses på i et regionalt 

perspektiv. Det er gjort vurderinger for endringer i 

gjennomfartstrafikken i forbindelse med utredning av 

bompengeopplegg på ny E18.  Det anses ikke som gjennomførbart å 

stenge Fv152 for gjennomfartstrafikk. 

-Kommunen har ikke ressurser til å gjennomføre slike målinger og 

undersøkelser på fylkesvei. Det spilles inn til fylkeskommunen. 

-Det ble for få år siden anlagt ny fartshump på Fv 152 øst for 

krysset Idrettsveien, i tillegg til opphøyd gangfelt. Ønsket om 

vurdering av fartsreduserende tiltak sendes til drift hos Viken fk.  

 

Fylkesveiene er Viken fylkeskommunes ansvar. Det har ikke vært 

aktuelt å flytte fylkesveien. Tiltakene som foreslås ville vært svært 

kostnadskrevende og gå på bekostning av andre tiltak som 

kommunedirektøren mener har høyere prioritet. Innspillet tas derfor 

ikke til etterretning.  

22.  Interne innspill Ås kommune som ikke er dekket i 

andre innspill  

- Behov for flere el-sykler i tjenesten og areal for parkering og 

lading av disse innendørs i bygg/boder, både i kommunens 

og i private bygg.  
 

- Bruke riktig utforming av sykkelstativ som gjør det mulig å 

låse trygt (ikke publicus). 

- Opprette sikker el-sykkelparkering ved kollektivknutepunkt. 

- Tatt til etterretning, se nytt tiltak i kap. 5.2. El-sykler i tjenesten 

har vært et svært populært prosjekt, og mange enheter har 

behov for sykler. Kommunedirektøren anbefaler videreføring og 

utvidelse av prosjektet.  

- Tatt til etterretning, inkludert i kap. 5.1.2. 

 

- Tatt til etterretning, tatt inn som mindre tiltak fylkesvei. 

- Tatt til etterretning, omtalt i kap. 4.1. 
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- 2 studentbyer i sentrum. Bør tenke trafikksikkerhet rundt 

dem.  

- Bør være 40-sone hele Kongeveien (utover tiltak Melby-

Egget). 

- Holdningsskapende arbeid om sikker bruk av el-sparkesykler  

- Omtale el-sparkesykler og Bygdebike i planen 

- Tiltak for å få flere og spesielt eldre til å gå: Pust - i bakken 

– benker med universell tilrettelegging.  

- Kongeveien fra Kirkeveien til Egget er utenfor tettbygd strøk. En 

reduksjon av fartsgrensen her er ikke i tråd med Vegvesenets og 

fylkets fartsgrensekriterier, og har derfor lav prioritering i 

vedlegg A – mindre tiltak på fylkesvei.  

- Tatt til etterretning, vedlegg C Kampanjer er oppdatert.  

- Tatt til etterretning, kap. 3.5 er oppdatert. 

- Tatt til etterretning, kap. 5.2 er oppdatert, nytt tiltak kap. 5.2 

 


