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Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 

Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  17/01163 
Behandlet av  Møtedato 

1 Eldrerådet 5/18 24.04.2018 
2 Ungdomsrådet 6/18 24.04.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 8/18 24.04.2018 
4 Hovedutvalg for helse og sosial 11/18 25.04.2018 
5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 23/18 26.04.2018 
7 Administrasjonsutvalget 6/18 02.05.2018 
8 Formannskapet 29/18 02.05.2018 
9 Kommunestyret   
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018 
HTM drøftet seg frem til å fjerne prioriteringsrekkefølgen i tiltaksplanen. 
 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende tilleggspunkter til rådmannens innstiling 
under punkt 2: 

 I tiltaksplanen gjøres nødvendig detaljering av trassevalg og andre avklaringer for 
nye tiltak. 

 For prioriteringer av tiltak vurderes også flere funksjoner. Eksempelvis som 
skoleveier, for turliv m.v.. 

og forslag om nytt punkt 3: 
Funksjonen til andre viktige strekninger for gang- og sykkel sikres ved planlegging og 
i forbindelse med enkeltsaker: 

- «Rideveien» fra Grønslett vest til krysset Kongeveien/Syverudveien og videre 

mot NMBU (eksisterende adkomst mot Årungen og NMBU nord)  

- Sykkelvei fra NMBU til Nesset med manglende sikring på Årungveien i Frogn 

kommune på strekningen fra Horgen til rundkjøring E6 ved Froen mølle. 

- Framtidig trasse fra Herumveien vest gjennom Vollskogen om Voll til 

Brønnerud (sikrere skolevei) 

- Framtidig trasse for videreføring av gang- og sykkelvei fra Bestefars vei øst til 

Stenerudveien med tilkobling til Parallellen på høyde med Stenerudveien.  

- Eldorveien 

- Danskerud – Eldorveien (Kroerløypa) med avstikker til Bjørnebekk 

- Hogstvetveien sør forbi Tveter (korteste sykkelvei Ås-Vestby) 

- Herumveien sør til Rud pumpestasjon (Tømmerkastet) (med avstikker østover 

ved Rød), og videre framtidig trasse sørover forbi Fjellet til Børsumveien (Ås-

Vestby). 
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- Libråtenveien – Oldtidsdveien mot Sjødal (alternativ sykkelrute mot nord) 

- Nebbaveien og kyststien nord til Oppegård grense (alternativ sykkelrute mot 

nord) 

- Veien Nordby kirke – Myråsdalen (alternativ sykkelrute mot nord) 

- Kongeveien Fra Verken nord gjennom Nøstvedtmarka til Haugbro (sykkelrute 

Nordby - Oppegård). 

- Sammenhengende vei- og stitrasse fra Solberg sør til Sneissletta ved Østre 

Holstad. 

Kjetil Barfelt(FrP) fremmet følgende forslag: 
Ta bort siste setning i punkt 2.1 Universell utforming og nullvisjon: 
«Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater skal 
brukes i planleggingen av nye utbedring av eksisterende gang- og sykkelanlegg» 
 
Odd Rønningen(SP) fremmet forslag om nytt punkt 3 til rådmannens innstilling 

 Det utarbeides en risikoanalyse for samtrafikk mellom gående og syklende.  
Forskjeller knyttet til aldersgrupper og ulike kategorier av syklende belyses. 
Risikolanalysen skal være grunnlag for tiltaksplanen (punkt 2). 

 
Votering: 
Rådmannens punkt 1 ble enstemmig tiltrådt. 
Rådmannens punkt 2 med fellesforslaget om uprioritert rekkefølge, ble enstemmig 
tiltrådt. 
SV’s tillegg til rådmannens innstilling i punkt 2 ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig tiltrådt og innarbeides i planen på et 
høvelig sted. 
FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Sp’s forslag falt 8 -1(Sp). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas. 
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 

 Prioriteringsrekkefølgen fjernes. 

 I tiltaksplanen gjøres nødvendig detaljering av trassevalg og andre avklaringer 
for nye tiltak. 

 For prioriteringer av tiltak vurderes også flere funksjoner. Eksempelvis som 
skoleveier, for turliv m.v.. 

 Siste setning i punkt 2.1 fjernes: 
«Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater    
skal  brukes i planleggingen av nye utbedring av eksisterende gang- og 
sykkelanlegg». 

3. Funksjonen til andre viktige strekninger for gang- og sykkel sikres ved planlegging 
og i forbindelse med enkeltsaker: 
- «Rideveien» fra Grønslett vest til krysset Kongeveien/Syverudveien og videre 

mot NMBU (eksisterende adkomst mot Årungen og NMBU nord)  

- Sykkelvei fra NMBU til Nesset med manglende sikring på Årungveien i Frogn 

kommune på strekningen fra Horgen til rundkjøring E6 ved Froen mølle. 
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- Framtidig trasse fra Herumveien vest gjennom Vollskogen om Voll til 

Brønnerud (sikrere skolevei) 

- Framtidig trasse for videreføring av gang- og sykkelvei fra Bestefars vei øst til 

Stenerudveien med tilkobling til Parallellen på høyde med Stenerudveien.  

- Eldorveien 

- Danskerud – Eldorveien (Kroerløypa) med avstikker til Bjørnebekk 

- Hogstvetveien sør forbi Tveter (korteste sykkelvei Ås-Vestby) 

- Herumveien sør til Rud pumpestasjon (Tømmerkastet) (med avstikker østover 

ved Rød), og videre framtidig trasse sørover forbi Fjellet til Børsumveien (Ås-

Vestby). 

- Libråtenveien – Oldtidsdveien mot Sjødal (alternativ sykkelrute mot nord) 

- Nebbaveien og kyststien nord til Oppegård grense (alternativ sykkelrute mot 

nord) 

- Veien Nordby kirke – Myråsdalen (alternativ sykkelrute mot nord) 

- Kongeveien Fra Verken nord gjennom Nøstvedtmarka til Haugbro (sykkelrute 

Nordby - Oppegård). 

- Sammenhengende vei- og stitrasse fra Solberg sør til Sneissletta ved Østre 

Holstad. 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 2. mai 2018 
 
Tonje Kilaas-Roen 
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