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Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-
2026 

Saksbehandler:  Helene Oma Saksnr.:  22/00617 

Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 16/22 23.08.2022 

2 Eldrerådet 15/22 23.08.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 14/22 23.08.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 23/22 23.08.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 35/22 24.08.2022 

6 Formannskapet 72/22 31.08.2022 

7 Kommunestyret 70/22 14.09.2022 

8 Formannskapet 85/22 08.09.2022 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet fellesforslag fra H, MDG, SV og V: 

Formannskapets innstilling punkt 1 n endres til: 
Tiltak Fv39 Gamle Mossevei: Gamle Mossevei fra Vinterbro/Ringnes til Oslo 

gjøres til gang-/sykkelvei hvor kjøring til eiendommene tillates. 
 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet fellesforslag fra MDG og V: 

Nytt tiltak S16 med prioritet 12:  
Vurdere ytterligere tiltak for økt trafikksikkerhet på Søråsveien over 

Prærien, herunder mulighet for prøveprosjekt med midlertidig stenging av 
veien for gjennomkjøring med bil. 

 

Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret ber hovedutvalgene HNM og HTP å vise forsiktighet med å 

foreslå trafikkregulerende tiltak for vedtak før det er foretatt 
konsekvensutredning av foreslåtte tiltak på trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling. 

 
Anne Whyte (FrP) fremmet følgende forslag: 

Fartshumper i Ås kommune merkes slik at de blir mer synlige for 
trafikantene. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
 1. Formannskapets innstilling punkt 1 j erstattes med: 

    For å bedre trafikkavviklingen og sikkerheten for gående og syklende i     
    krysset Nessetveien/Breivollveien og på plassen mellom Nessetveien 75      

    (båtutstyrsbutikken) og Nessetveien 81 (kiosken), gjøres følgende    
    tiltak: De 4-5 P-plassene på innsiden av busstoppet fjernes slik at det     
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    blir 2 kjørefelt. Veibanen oppmerkes. 
 

2. Punktet om belysning av Søråsveien tas inn igjen i planen. 
 
Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap og Sp: 

Formannskapets innstilling punkt 2 f endres til: 
Det bes om en sak i 2023 der det vurderes trafikkregulerende tiltak som 

enveiskjøring/blindvei, parkering forbudt etc., for å bedre trafikksikkerhet 
og trafikkavvikling i Ås sentralområde. 

 

Votering: 
 Sps forslag ble nedstemt 21-12 (3H-Ekhaugen, Nordby, Teigen, 1Uavh, 

4Sp, 3FrP). 
 Frps forslag om fartsdumper ble vedtatt 19-14 (9Ap, 3SV, 1V-Kraugerud, 

1R). 
 Frps forslag nr 1 ble nedstemt 18-15 (1Uavh, 4Sp, 3FrP, 3SV, 2V, 1R, 

1KrF). 

 FrPs forslag nr 2 ble nedstemt 27-6 (1H-Nordby, 1Uavh, 3FrP, 1KrF). 
 Fellesforslaget fra MDG og V ble nedstemt 24-9 (4MDG, 3SV, 2V). 

 Fellesforslaget fra H, MDG, SV og V ble nedstemt 20-13 (3H- Berg, Nøst-
Klemmetsen, Ekhaugen, 4MDG, 3SV, 2V, 1R). 

 Fellesforslaget fra Ap og Sp ble vedtatt 26-7 (4MDG, 3SV). 

 Formannskapets innstilling forøvrig ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
 
1.  Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 vedtas med  

   følgende endringer: 
  

a. Nytt pkt i vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei: (prioritet 3): Utvikle 
Kirkeveien (fv 1385) som miljøgate fra avkjøring mot Ås kirke til 
Meierikrysset. Høgskoleveien mellom Kirkeveien og Samfunnsveien 

vurderes endret til gågate med kjøring til eiendommene tillatt. 
Fotgjengerfelt over Kirkeveien kan da flyttes/utvides slik at denne går rett 

over Kirkeveien mellom sti fra Svanedammen/Vitenparken og 
Høgskoleveien i øst. 

b. Nytt H2: Informere eiere langs offentlige veiere om regler for vegetasjon 

og installasjoner i frisiktssoner og på arealer regulert til veg. 

c. Nytt H4: Ta initiativ til et regionalt sykkelkart for hele Follo med fokus på 
anbefalte sykkelruter for opplevelser, overnatting og rekreasjon. Tiltaket 
skal søke ekstern finansiering. 

d. Nytt punkt til 5.3 Mindre investeringstiltak, drift og planlegging (prioritet 

4): Etablere tekniske løsninger for eventuell tidlig slukking og andre 
ordninger med hensyn på energisparing på kommunale trafikkareal, 

lysløyper og anlegg. 

e. Legge inn busslomme/gangområde på sørsiden av Askehaugveien ved 
Nordby kirke som nytt tiltak på fylkesvei. 
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f. Under tiltak 12 på «mindre tiltak fylkesvei» legges til: «bedre 
trafikksikkerheten på østsiden av Hogstvetveien mellom Grunnfjellsveien 

og busstopp på samme side, f.eks ved å anlegge gangvei.» 
 
g. 5.1.3 Fysiske tiltak – Ås sør  

Nytt tiltak S15 - med prioritet 11:  
Skilting av Søråsveien med formål å unngå gjennomkjøring av vogntog og 

tungtransport. 
 
h. 5.1.3 Fysiske tiltak – Ås sør 

Nytt tiltak S16 - med prioritet 6: 
Det innføres forbud mot gateparkering i Nylenda fra krysset Drottveien og 

langs hele Rustad skole til der veien bøyer mot nord. Sees i sammenheng 
med tiltak S3 Hjertesone Rustad skole. 

 
i. 5.1.4 Fysiske tiltak – Ås nord - Tabell 6:  

Tiltak N1 Nebbaveien:  

Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning vurderes 
forlenget ned Kjøyabakken, eventuelt oppgradereveistandarden fra 

Vårveien og ned Kjøyabakken. 
 
j. 5.1.4 Fysiske tiltak – Ås nord - Tabell 6:  

Tiltak N2 Breivollveien: 
For å bedre trafikkavviklingen og sikkerheten for gående og syklende i 

krysset Nessetveien/Breivollveien og på plassen mellom Nessetveien 75 
(båtutstyrsbutikken) og Nessetveien 81 (kiosken), gjøres følgende tiltak:  
Det innføres enveiskjøring i Breivollveien fra nordre avkjøring fra 

Nessetveien og sydover, til og med Nessetveien 75 (båtutstyrsbutikken). 
Det tillates kun utkjøring til høyre og sydover på Nessetveien fra 

Breivollveien. 
 
 k.  Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 

A. Nytt tiltak Fv72 - med prioritet 6:  
Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning, og tilstrekkelig 

antall bussholdeplasser i Sundbyveien fra krysset ved Kongeveien (Melby) 
og til Sundbyveien 101. For å spare dyrket mark bør det vurderes om 
eksisterende veibane kan deles opp i gang-/sykkelvei og bilvei med 

møteplasser. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning 
som følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro. 

 
l. Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 

Tiltak Fv63 - med prioritet 5:  

Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning og tilstrekkelig 
antall bussholdeplasser i Kongeveien fra krysset Sundbyveien og til 

Kongeveien 113. For å spare dyrket mark bør det vurderes om 
eksisterende veibane kan deles opp i gang-/sykkelvei og bilvei med 
møteplasser. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning 

som følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro. 
 

m. Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 
 Nytt tiltak N12 - med prioritet 5:  

Det etablereres fotgjengerovergang over Askehaugveien ved Sportsveien/ 
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Skolehusveien og ved innkjøringen til Nordby barnehage, med 
fartsreduserende tiltak som sikrer at disse overgangene ikke skaper falsk 

trygghet. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning som 
følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro, samt tiltak 
nr N4 Hjertesone Nordby skole. 

 
n. Trafikksikkerhetstiltak på Gamle Mossevei fra Ringnes til Oslo grense 

    vurderes.    
  
o. Mindre tiltak på fylkesvei - tiltak nr Fv35 endres til:  

Redusert fartsgrense Kongsveien: Kirkeveien - Egget. 
 

p. Nytt tiltak under 5.3. Trafikksikkerhet for gående og syklende skal ivaretas  
i anleggsfasen for større byggeprosjekter. 

 
q. Koble de tre tiltakene som møtes på «gullsmedhjørnet» (F3, F4 og F5) på  

en måte som prioriterer gående og syklende. 

 
r. Bedre skilting av sykkelvei via rampe fra perrong 1, samt tydelig varsling 

av kryssende trafikk. 
 
s. Utvide tiltak N8 (krysset Sjøskogenvn/Nordskogenvn) til også å vurdere 

fortau langs Nordskogenveien. 
 

t. Flytte H10 (pust-i-bakken-benker) opp til prioritet 5. 
 
u. Hjertesoner: Der dropsone foreslås nærmere enn 250 m fra skole, skal 

    forslaget behandles politisk. 
 

v. Tiltak D7 (veileder for sykkelparkering ved nybygg) gis prioritet nr. 1 under  
«mindre investeringstiltak».  
 

w. Tabell 3; Stryke S7, lys Søråsveien 
 

x. Kommunedirektøren bes om å legge frem et estimat for de totale 
kostnadene ved å opparbeide kvalitetssikrede sykkelparkeringer ved alle 
kommunale funksjonsbygg og arbeidsplasser i forbindelse med 

budsjettprosessen i 2023. 
 

y.  Prioritet 16 (D16) gis prioritet 2 (D2). Tillegg D16.  
Det bes om en sak i 2023 der det vurderes trafikkregulerende tiltak som 
enveiskjøring/blindvei, parkering forbudt etc., for å bedre trafikksikkerhet 

og trafikkavvikling i Ås sentralområde. 
 

z. Nytt punkt F6: God skilting for visuell sammenkobling av tiltak F3, F4 og  
F5. Inkl. bedre merking av undergangen, også for de som kommer ved 
søndre nedramping.  

 
1. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 

handlingsprogram for 2023-2026 og budsjett 2023. 
 

3. Alle nummer på fylkesveier oppdateres, de fleste har nå firesifret nummer. 
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4. Ved trafikksikkerhetskampanjer skal det tas hensyn til mengden avfall som  

    genereres. Kortlivede elektroniske produkter skal unngås. 
 
5. Fartshumper i Ås kommune merkes slik at de blir mer synlige for trafikantene. 

 
 

 
 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 16. september 2022 

 
Lene Henriksen Lilleheier 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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