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Høringsutkast - Vei- og gatenormal 

Saksbehandler:  Helene Oma Saksnr.:  22/00600 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 47/22 09.11.2022 

 

  

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.11.2022: 

Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken sendes tilbake for å synliggjøre de viktigste endringene ved å ta i 
bruk ny normal, samt hvilke spesialtilpasninger til Ås som er lagt inn. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet et forslag:  

HTP ber om å få vurdert følgende endringer til neste gangs behandling: 
1. Nedsenket kantsteinshøyde ved fortau skal være 1 cm. 

2. Tillegg til side 15 om turstier: Universell utforming skal 
etterstrebes på turstier/snarveier i bebygde områder, også 
med tanke på toppdekke. 

3. Side 22, under punkt 4.7: Kommunal vei skal ha minimum 
veibredde 3,5m. 

4. Bredde på avkjørsel ved eiendomsgrense skal ikke overstige 4 m. 
For industriavkjørsel kan bredden økes til 8 m.  

 

Votering: 
 Aps forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot 

kommunedirektørens innstilling. 
 MDGs forslag, innledende setning, ble enstemmig vedtatt. 
 MDGs forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 MDGs forslag pkt 3 ble vedtatt 5-4 (2H, 1Sp, 1KrF). 

 MDGs forslag pkt 4 ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1MDG, 1V).  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 09.11.2022: 

1. Saken sendes tilbake for å synliggjøre de viktigste endringene ved å ta i 
bruk ny normal, samt hvilke spesialtilpasninger til Ås som er lagt inn. 

2. Vei- og gatenormalen legges ut på høring med følgende endringer 
(uthevet skrift): 

a. Nedsenket kantsteinshøyde ved fortau skal være 1 cm. 

b. Tillegg til side 15 om turstier: Universell utforming skal 
etterstrebes på turstier/snarveier i bebygde områder, også 

med tanke på toppdekke. 
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c. Side 22, under punkt 4.7: Kommunal vei skal ha minimum 
veibredde 3,5 meter  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 11. november 2022 
 
Stine Toverud Stenmark 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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