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Vei- og gateplan for Ås sentralområde 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/01606 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 3/18 25.01.2018 
2 Kommunestyret   
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Kjetil Barfelt(FrP) forslag/merknader:    
1. Adkomst fra fv 152 vestfra mot Moer løses/utredes.   
 
Odd Rønningen(Sp) forslag/merknader: 
 Det utarbeides en teknisk/økonomisk utredning for følgende tiltak i prioritert    
rekkefølge: 
1. Utforming av fv. 152 fra vei til gate mellom Skoleveien og Idrettsveien, inkludert 

utvidelse med gjennomgangssykkelvei og kollektivfelt, samt tre nye 
kryssløsninger:  

2. Utbedring av krysset mellom Langbakken og fv. 152.  
3. Utbedring av krysset mellom Hogstvetveien og fv. 152.  
4. Trafikkomlegging fra Brekkeveien til Hogstvetveien, inkludert stenging av    

Brekkeveien og ny kryssing av jernbanen for bil, fotgjengere og syklister sør for 
sentrum.  

5. Justert trasé for Brekkeveien over Moerjordet.  
6. Hovedtrasé for syklende langs Brekkeveien.  
7. Hovedtrasé for syklende fra Kajaveien/Lyngveien til Langbakken/Idrettsveien, via 

ny kryssing  av jernbanen i nord.  
8. Moerveien/Raveien som fotgjengerprioritert sentrumsgate  
 
Andre prioritet:  
1. Hovedtraseer for syklende og gående: Høgskoleveien og Ekornveien. 
     Skoleveien som sentrumsgate med prioritering av syklende og gående  
2. Det avsettes byggegrenser i områdeplanen som gir tilstrekkelig areal til at 

følgende tiltak kan opparbeides senere, dersom det blir ønskelig:  
 Utvidelse av eksisterende undergang og evt. integrasjon med nytt                           
kollektivknutepunkt.  

           Forlengelse av Rådhusplassen frem til utvidet undergang under jernbanen.  
3. Teknisk/økonomisk utredning legges til grunn for arbeidet med 

områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
4. Mål og egenskaper som vedtatt i HTM 24. august, sak 51/17, legges til grunn for 

arbeidet med områdereguleringsplanen. 
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Håvard Steinsholt(SV) forslag/merknader: 
Alternativ til Rådmannens innstilling punktene 1,2, og 3 
Det utarbeides en utredning med hensyn på tekniske forhold, kostnader, 
kostnadsfordeling og planfaglige forhold med sikte på å avklare i følgende tiltak: 
1a. Utvidelse av fv 152 med kollektivfelt. 
1b. Utvidet undergang med jernbane for fv. 152 
1c: Senking av Raveien og nytt kryss mellom Raveien og fv.152.  
1d: Ny vei med kryssing av jernbanen fra Brekkeveien til Hogstvetveien. 
1e: Utvidelse av eksisterende gangundergang for også buss. 
2: Planen og øvrige tiltak justeres i forhold til resultatet av denne utredingen. 
3: Tiltak som følger av dette innarbeides i forslag til omreguleringsplan for Ås  
sentralområde. 
 
H og Ap fremmet følgende forslag: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling 

til kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Partienes merknader/forslag følger saken. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt 
Forslagene fra SV, SP ,FrP og Ap følger saken. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling  25.01.2018: 
1. Saken utsettes. Saken skal behandles en gang til før HTM avgir innstilling til 

kommunestyret.  
2. Før neste behandling skal administrasjonen avholde ett dialogmøte med HTM og 

formannskapet. 
3. Partienes merknader/forslag følger saken. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 1. februar 2018 
 
Tonje Kilaas-Roen 
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