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R-305 Reguleringsplan for sykkelvei med fortau mellom 
Meierikrysset og Ås sentrum 

 
Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 16/01124-41 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for sykkelvei med fortau 
mellom Meierikrysset og Ås sentrum, som vist på kart og bestemmelser datert 
8.12.2016, med følgende endringer/tillegg: 

- Grøntrabatt mellom kjørebane og sykkelvei reduseres fra 3 til 2 meter. 
- Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen, som skal 

beskrive hvordan mest mulig av de private hageanleggene, trerekken ved TF-
bygget og hageanlegget ved Damgården kan bevares. Berørte grunneiere 
skal involveres i utarbeidelsen av planen.  

- Atkomstene inn til Åsgård skole (3 stk) bearbeides før 2. gangs behandling av 
planforslaget, for å være i samsvar med ny regulering for Åsgård skole. 

 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Ås, 18.09.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet: 6.4.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 27.9.2018 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 08.12.2016 
2. Reguleringsplanbestemmelser 
3. Planbeskrivelse, datert 25.05.2018 
4. Teknisk plan, datert 22.06.2016 
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5. ROS-analyse 
6. Geoteknisk rapport, datert 07.06.2016 
7. Støyrapport 
8. Støykart X-001, datert 15.12.2015 
9 Støykart X-002, datert 15.12.2015 
10. Referat fra møte med Statens vegvesen, 20.08.2018 
11. Samlet uttalelse fra private grunneiere på nordsiden av fv. 152, datert 13.09.2018 
12. Uttalelse vedrørende eiendommen 42/141, datert 13.09.2018 
 
Andre relevante dokumenter som ligger i saken 
Uttalelser til varsel om oppstart 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget gjelder etablering av sykkelvei med fortau på strekningen mellom 
Meierikrysset og Ås sentrum. Sykkelveien foreslås etablert som en utvidelse av 
fortauet på nordsiden av fv.152, mellom Meierikrysset og Skogveien, og som en 
utvidelse av gang- og sykkelveien på sørsiden av fylkesveien, mellom Skoleveien og 
Rådhusplassen. Det foreslås at sykkelveien krysser fv. 152 i plan, på samme sted 
som dagens fotgjengerovergang øst for Skogveien. 
 
Foreslåtte dimensjoner er 3 meter sykkelvei og 2,5 meter fortau. Sykkelveien er i 
planforslaget adskilt fra veibanen med en 3 meter bred, opphøyd grøntrabatt. 
Rådmannen anbefaler at rabatten reduseres til 2 meter, for å begrense inngrepene i 
tilgrensende eiendommer. En reduksjon av rabatten gjør at den ikke vil kunne 
beplantes med gatetrær, men tilfredsstiller fortsatt kravene til snøopplag og skjerming 
av sykkelveien mot bilvei. Det foreslås at bussen stopper i veibanen (kantstopp) 
heller enn i busslomme som i dag. Sykkelveien får forkjørsrett ved kryssing av 
sideveier.  
 
Fakta i saken: 
Planforslaget er utarbeidet av Constrada, på vegne av Statens vegvesen. Hensikten 
med planforslaget er å legge til rette for et oppgradert tilbud for syklister og 
fotgjengere på strekningen mellom Ås sentrum og Meierikrysset. 
 
Statens vegvesen utarbeidet i 2015 et forprosjekt som skulle anbefale løsninger for 
oppgradering av gang- og sykkeltilbudet mellom Meierikrysset og Sentralholtet. 
Forprosjektet delte området opp i tre delstrekninger, hvorav dette planforslaget 
gjelder delstrekning én.  
 
Planområdet 
Planområdet strekker seg fra Meierikrysset i vest og følger fv. 152 frem til Ås 
sentrum, ved innkjøringen til Rådhusplassen. Tilbudet for gående og syklende på 
strekningen består i dag av en gang- og sykkelvei på sørsiden av fv.152, langs 
Søråsjordet, samt en gang- og sykkelvei på nordsiden av veien. Gang- og 
sykkelveiene er generelt smale og fremstår med variabel standard, uten skille mellom 
syklister og forgjengere. 
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Figur 1. Flyfoto av planområdet 

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 
Strekningen mellom Ås sentrum og Meierikrysset er en del av hovednettet for sykling 
og gange i Ås, definert i kommunens sykkel- og gåstrategi som ble vedtatt 15.5.2018. 
På hovedsykkelveinettet skal det tilrettelegges for hurtig og direkte sykling i 25-40 
km/t. Separering av sykkel og gange, samt sikring av forkjørsrett for syklister i kryss, 
er viktige grep for å oppnå dette. 
 
Sykkel- og gåstrategien har som målsetning at sykkeltrafikken i Ås skal øke fra 9 til 
17 % av alle reiser innen 2030. 
 
Behovet for bedre tilrettelegging 
Behovet for en høystandard gang- og sykkeltilrettelegging langs fv. 152 er begrunnet 
med den forventede befolkningsveksten i Ås tettsted, samt forventninger om økt 
pendling til og fra Ås med etablering av Follobanen og utvidelsen av universitetet. 
Fylkesveien har ikke kapasitet for mer biltrafikk uten at det går utover 
framkommeligheten for bussen. Det er derfor ønskelig å øke andelen gående og 
syklende på interne reiser i Ås ved å tilby et tilgjengelig og attraktivt anlegg. Behovet 
begrunnes også med tellinger gjort av Statens vegvesen, som viser at antallet 
syklister og fotgjengere langs strekningen i dag er så høyt at det tilsier et behov for 
separering av trafikantgruppene. Strekningen er også skolevei. 
 
Bakgrunn for valg av løsning 
Statens vegvesens tellinger indikerer relativt stor trafikk av myke trafikanter langs 
strekningen, og dermed et stort potensial for konflikter mellom gående og syklende. 
Sykkelvei med fortau er valgt fordi det gir bedre fremkommelighet og færre konflikter 
mellom gående og syklende enn en gang- og sykkelvei. Kombinert gang- og 
sykkelvei anbefales normalt ikke i tettbygde strøk. Sykkelfelt i veibanen har vært 
vurdert, men ble forkastet på grunn av fylkesveiens trafikkmengde og hastighet, som 
gjør at sykling i veibanen kan oppleves som utrygt, spesielt av barn og eldre. 
Hensikten har vært å legge til rette for en bred gruppe av hverdagssyklister, også 
barn som benytter strekningen som skolevei, i tillegg til transportsyklister som ønsker 
et høyere tempo. 
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Sykkelveien anbefales så bred at syklende kan passere hverandre og møtes på en 
sikker måte. Løsningen fungerer for sykling i ulike hastigheter, også rask sykling 
(over 30 km/t). Fortauet foreslås med en bredde på 2,5 meter, som tilsvarer dagens 
fortausbredde på nordsiden av fylkesveien. Bredden på fortauet er også valgt av 
hensyn til drift. Planforslaget inneholder en 3 meter bred grøntrabatt, som gir 
mulighet for planting av gatetrær, i tråd med ambisjonen om en gatemessig utforming 
av fylkesveien. Reduseres grøntrabatten til 2 meter vil det ikke være mulig å plante 
trær i rabatten. 
 
Det foreslås at bussen stanser i veibanen, i stedet for i dagens busslommer, etter 
ønske fra busselskapet. Denne løsningen gir også mindre inngrep i tilgrensende 
eiendommer. 
 
Bakgrunn for valg av plassering 
I planforslaget er sykkelveien lagt på sydsiden av fv. 152 fra Rådhusplassen til 
Skogveien, og deretter på nordsiden av fv.152 fra Skogveien til Meierikrysset. Som 
en del av forprosjektet ble det vurdert flere alternativer både på sydsiden og på 
nordsiden av fylkesveien, og i varierende avstand fra kjøreveien. På sydsiden ble det 
vurdert flere traséer, både langs kjøreveien, syd for Studentsamfunnet, eller syd for 
både Skogsdammen og Studentsamfunnet. Det har ikke vært mulig å gjennomføre 
en god løsning på denne siden av veien, grunnet fredningsverdier knyttet til 
samfunnet/Aud Max og det omkringliggende parkanlegget med «Smilehullet» og 
«Skogsdammen». Riksantikvaren påpeker at anleggene på sørsiden har nasjonal 
verdi, og dermed har høyere vernestatus enn hageanleggene som blir berørt på 
nordsiden.  
 
Konsekvenser av planforslaget 
Planforslaget innebærer at 8 eiendommer langs fylkesveien må avgi grunn 
permanent. I tillegg kreves et midlertidig erverv til anleggsbelte på inntil 5 meter 
utenfor permanent ervervet areal, som berører 9 eiendommer. Fem hager som er 
regulert til bevaring gjennom reguleringsplan R-125 fra 1995 blir berørt. Det er 
ytterkantene av hagene som berøres, men inngrepet vil innebære at vegetasjonen 
langs veien må fjernes og plantes på nytt lenger inn i hagen. Foreslått grunnerverv er 
illustrert på s. 44-46 i den tekniske planen (vedlegg 4), og er beskrevet i 
planbeskrivelsen fra s. 34. 
 
Planen berører ikke vernede arealer som tilhører NMBU. Dagens allé ved TF-
bygningen bevares, og det skal etterstrebes å unngå inngrep i hagen tilhørende 
Damgården. 
 
Åsgård skole vil bli berørt i anleggsperioden, i form av begrenset adkomst fra nord, 
anleggsstøy og noe lavere trafikksikkerhet i kryssene, samt i punktet der gangbro fra 
Kaja møter ny sykkelvei ved Åsgård. Det forutsettes at tiltak for å sikre skolebarn i 
anleggsperioden beskrives i miljøoppfølgingsplanen. 
 
Støy 
Eiendom 42/77 og 42/91 er de eneste boligene i planområdet som i dag har 
støyskjerm. En teknisk vurdering av eksisterende støyskjerm på 42/91 skal 
gjennomføres, i tillegg til vurdering av nye tiltak på 42/77. Støyskjerming 
detaljutredes i byggeplanfasen. 
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Planprosess: 
Uttalelser til varsel om oppstart 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet 6.4.2016, og det ble mottatt 11 uttalelser. 
Uttalelsene er oppsummert i planbeskrivelsen, fra s. 43, med tiltakshavers 
kommentarer.  
 
Fylkeskommunen, Fylkesmannen, NMBU og Mattilsynet er svært negative til å legge 
sykkelveien på sydsiden av fylkesveien, grunnet fredningsverdier og jordvern. NMBU 
peker på viktige forsøksarealer på Søråsjordet. Fylkeskommunen uttaler også at de 
bevaringsverdige hageanleggene på nordsiden i minst mulig grad bør berøres.  
 
NMBU ønsker en gatemessig utforming av fylkesveien gjennom Ås. De har levert et 
eget forslag til utforming av sykkelveien, som ivaretar deres eiendommer. På 
nordsiden av fylkesveien er de opptatt av at trerekken ved TF-kvartalet bevares, 
samt hageanlegget til Damgården i Kirkeveien 1. De mener at bortfalte 
parkeringsplasser må erstattes av vegvesenet. 
 
Berørte private grunneiere på Kaja er svært negative til de forslåtte inngrepene i 
hagene. Det påpekes at de tidligere har måttet avstå grunn til en utvidelse av gang- 
og sykkelveien, og at det er blitt lagt ned betydelig innsats i ettertid for å tilbakeføre 
hageanleggene til tidligere standard. Hekkene og trærne er endelig blitt store nok til å 
skjerme mot trafikken, og det ønskes ikke at disse skal fjernes på nytt. Det vises til at 
hageanleggene er regulert til bevaring av kommunen. Det stilles videre spørsmål til 
behovet for en så stor utvidelse av gang-/sykkelveien, og foreslår som alternativ at 
myke trafikanter kan benytte Høgskoleveien eller en utvidelse av g/s-veien på 
sydsiden av fylkesveien.  
 
Tre personer som er brukere av dagens gang- og sykkelvei har uttalt seg om 
forholdene på strekningen. De peker på dårlige forhold for syklister, og mener det er 
behov for separering av syklende og gående. 
 
Møter med berørte grunneiere 
Statens vegvesen og administrasjonen avholdt dialogmøter med berørte private 
grunneiere og NMBU den 15.02.2018. I tillegg ble planforslaget presentert for berørte 
grunneiere i et møte 12.09.2018, avholdt av kommunen. På møtet ble rådmannens 
innstilling i saken presentert. Skriftlige innspill fra grunneierne i etterkant av møtet er 
vedlagt saken (vedlegg 11 og 12).  
 
Grunneierne er i hovedsak negative til en utvidelse av gang- og sykkelveien på 
nordsiden av fylkesveien, som medfører inngrep i tilgrensende hager. Dersom en slik 
utvidelse skal finne sted, ønsker de at bredden på den foreslåtte grøntrabatten mot 
veien reduseres så mye som mulig, slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon i 
hageanleggene kan ivaretas. De ønsker også at fortauet reduseres til 2 meter, 
sykkelvei reduseres til 2,5 meter og at anleggsbeltet reduseres så mye som mulig. I 
vedlagte uttalelse stilles det spørsmåltegn ved forutsetningene for prosjektet, og 
behovet for den løsningen som er tegnet opp av Statens vegvesen. De foreslår tiltak 
for å minimere anleggsbeltet, bl.a. at mer arbeid gjøres fra veibanen, at Hageveien 
benyttes som anleggsområde, og at det utarbeides en miljøoppfølgingsplan. De er 
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opptatt av hvordan redusert tomtestørrelse påvirker senere utbyggingsmuligheter på 
tomtene. 
 
Grunneiere på 42/141 (Hageveien 1 & 3) har i tillegg levert et eget innspill som 
berører forhold på deres eiendom.  
 
NMBU er opptatt av at hageanlegg og vegetasjon ved Damgården og TF-kvartalet 
bevares. Statens vegvesen redegjør i planbeskrivelsen for at de vil etterstrebe å 
unngå inngrep som berører hagen og hekken som avgrenser hagen ved Damgården. 
Dagens allé ved TF-bygningen skal bevares.  
 
Orientering i HTM 21.06.2018 
HTM ble orientert om planforslaget i møte 21.6.2018. Det ble gitt signaler om at 
grøntrabatten bør reduseres til 2 meter, at kryssingen av fylkesveien bør vurderes 
flyttet, at anleggsbeltet bør vurderes redusert og at det bør vurderes samme 
sykkelløsning som langs Nordbyveien (sykkelfelt i veibanen). 
 
Møte med Statens vegvesen 20.08.2018 
Innspillene fra HTM ble drøftet i et eget møte med Statens vegvesen, 20.8.2018. 
Referat fra møtet ligger vedlagt saken (vedlegg 10). Hovedtrekkene er oppsummert 
under. 
 
Smalere rabatt: Statens vegvesen er åpne for å redusere rabatten til 2 meter. De gjør 
oppmerksom på at rabatten da ikke vil kunne beplantes med trær. 
 
Flytting av krysningspunktet: Vegvesenet har vurdert flere krysningspunkter i 
planprosessen. Et krysningspunkt vest for Skogveien er vurdert som uheldig på 
grunn av nærhet til planlagt kantsteinstopp for buss. Dette vil gi dårlig sikt når busser 
står på busstoppet. For å oppnå tilstrekkelig sikt ved en slik løsning, vil holdeplassen 
måtte trekkes lenger vest, og dermed lenger bort fra målpunktene i sentrum. 
Flyttingen vil medføre større inngrep i de tilgrensende eiendommene vest for 
Skogveien. 
 
Kryssing lenger øst via eksisterende gangbro anses som uaktuelt. Gangbroen er 
svært smal (under 3 meter) og har dårlig sikt, noe som kan skape konflikter, redusert 
trygghet for gående/skolebarn, og redusert fremkommelighet for syklister. For 
gående/skolebarn og syklister som kommer fra vest, vil bruk av eksisterende 
gangbro medføre en omvei, og mange vil derfor uansett krysse veien i plan. Flytting 
av krysningspunktet vil medføre inngrep i ytterligere fire eiendommer. Riving av 
dagens gangbro og erstatning med en ny brokonstruksjon eller kryssing i plan, 
vurderes å være utenfor prosjektets kostnadsrammer.  
 
Smalere anleggsbelte: Anleggsbeltet på 5 meter vurderes som nødvendig for å 
kunne gjennomføre byggingen av prosjektet. Anleggsområdet trengs bl.a. til 
midlertidig oppbevaring av masser og annet materiell, samt manøvrering av lastebiler 
og gravemaskin. Statens vegvesen forutsetter at fv. 152 skal ha toveis trafikk 
gjennom hele anleggsperioden, og at det ikke er aktuelt å benytte veibanen som 
anleggsbelte. Vegvesenet er opptatt av at det settes av nok areal til anleggsbelte i 
reguleringsplanen, for å unngå fremtidige dispensasjoner, forsinkelser eller dyrere og 
dårlige løsninger. Det understrekes samtidig at ikke hele arealet nødvendigvis vil bli 
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brukt. Anleggsbeltet er midlertidig, og skal tilbakeføres til opprinnelig formål etter 
ferdigstillelse av prosjektet. 
 
Sykkelfelt i veibanen (tilsvarende Nordbyveien): Sykkelfelt i veibanen ble vurdert i 
planprosessen, men forkastet. Løsningen vil komme i konflikt med planlagte 
kantsteinstopp for buss, og kan medføre konflikter mellom buss, syklister og bilister, 
og gi dårligere fremkommelighet for syklistene. Mange opplever det som utrygt å 
sykle i sykkelfelt, fordi det ikke finnes noe fysisk skille til øvrig kjørende trafikk. 
Hverdagssyklistene, herunder barn og eldre, velger ofte heller å sykle på fortauet. 
Løsningen imøtekommer derfor ikke behovene til målgruppene som prosjektet i 
utgangspunktet er tenkt for.  
 
Smalere fortau: Foreslått bredde på 2,5 meter anses som et minimum. Strekningen 
inngår som del av skolevei og er også atkomst til den største arbeidsplassen i 
kommunen, NMBU. Det vil derfor være mange som går på fortauet samtidig. 
Fortauet må være bredt nok til at personer med barnevogn, rullestol etc. skal kunne 
passere hverandre, uten å måtte ta i bruk sykkelvegen. Det er også viktig å 
opprettholde anbefalt bredde av hensyn til drift og vedlikehold. 
 
Rådmannens vurdering: 
Utforming og plassering 
Rådmannen mener det er et stort behov for oppgradering av gang- og sykkeltilbudet 
langs fv.152. Strekningen er prioritert i kommunens sykkel- og gåstrategi, og det har 
vært stor støtte til denne prioritering gjennom hele arbeidet med strategien. Spesielt 
etterspør dagens brukere en separering av fotgjengere og syklister. Rådmannen 
anser en separert løsning som nødvendig for å skape et attraktivt tilbud og begrense 
konflikter når mengden av myke trafikanter skal øke.  
 
Foreslått løsning vurderes som godt egnet for sykling i ulike hastigheter, og gir høy 
grad av opplevd trygghet for hverdagssyklister, barn og eldre, som kan være mindre 
komfortable med sykling i veibanen. Det vurderes som viktig at sykkelveien legger til 
rette for sykling i høy hastighet, for å utgjøre et konkurransedyktig tilbud mot bilen.  
Sykkelvei atskilt fra veibanen gir også mindre potensial for konflikt og farlige 
situasjoner mellom syklister og busstrafikken. Den foreslåtte sykkelveien vil enkelt 
kunne kobles til en eventuell framtidig trasé over Rådhusplassen.  
 
Rådmannen vil ikke anbefale at foreslåtte bredder på fortau og sykkelvei reduseres. 
Løsningen er dimensjonert etter Statens vegvesens krav til et høystandard, 
trafikksikkert anlegg, tilpasset den trafikkmengden som kan forventes i Ås de 
kommende årene. Rådmannen viser til tellinger gjort i forbindelse med kommunens 
sykkel- og gåstrategi, som viste at 250 fotgjengere og 200 syklister passerte Åsgård 
skole i makstimen (15.30-16.30). Rådmannen viser også til strategiens ambisiøse 
målsetning om å doble kommunens sykkelandel fra 9 til 17 %. Denne målsetningen 
forutsetter at en stor andel av økningen tas i Ås sentralområde, hvor forholdene 
ligger best til rette for økt sykling. Foreslåtte bredder vurderes å gi en standard som 
kan ta imot en naturlig vekst i trafikken, og som er attraktiv nok til at en større andel 
av trafikantene velger å reise til fots eller på sykkel i fremtiden. Rådmannen vil 
understreke at infrastrukturen som planlegges i dag må dekke tettstedets behov på 
lang sikt, og mener at forslaget om reduserte bredder således er lite fremtidsrettet. 
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For å imøtekomme hensynet til grunneierne anbefaler rådmannen, i samråd med 
Statens vegvesen, at planforslaget bearbeides for å redusere grøntrabatten fra 3 til 2 
meter. Dette vil utelukke muligheten for planting av gatetrær i rabatten, men 
tilfredsstiller kravene til snøopplag og skjerming av syklister mot biltrafikken. Et annet 
grep som begrenser arealbeslaget er å anlegge kantstopp for buss i stedet for 
busslomme. Administrasjonen har tidligere spilt inn ønske om smalere kjørebaner for 
biltrafikken, men Statens vegvesen har vurdert dette som uaktuelt av hensyn til 
bussens fremkommelighet. Rådmannen mener samlet sett at grepene som er gjort 
for å minimere inngrep i private hager er tilstrekkelige, men vil understreke 
viktigheten av å ta hensyn til spesielt bevaringsverdige hageanlegg i anleggsfasen. 
 
Krav om miljøoppfølgingsplan 
Rådmannen er, i likhet med grunneierne og fylkeskommunen, opptatt av at minst 
mulig av de verneverdige hageanleggene skal berøres av anleggsarbeid. 
Rådmannen mener derfor det bør utarbeides en miljøoppfølgingsplan for 
anleggsfasen, som skal beskrive hvordan tilgrensende eiendommer vil bli berørt av 
anleggsarbeid, og hvordan verdifulle elementer kan bevares. Det er spesielt 
hensynet til bevaringsverdige hageanlegg, trerekken ved tf-bygget og hageanlegget 
ved Damgård som bør redegjøres for. Planen bør synliggjøre tekniske og 
økonomiske forutsetninger for å kunne bevare mest mulig av hageanleggene. Det 
forutsettes at berørte grunneiere involveres i utarbeidelsen av planen, med tanke på 
å utpeke spesielt bevaringsverdige elementer.  
 
Sammenheng med vei- og gateplan for Ås sentralområde 
Statens vegvesens anbefalte løsning har blitt vurdert opp mot anbefalingene i vei- og 
gateplan for Ås sentralområde. Anbefalingene i vei- og gateplanen er at fylkesvei 152 
utformes som en bygate, med tosidig sykkelfelt, fortau, gatetrær og egne felt for buss 
og bil. Planforslaget som er lagt frem vurderes å bidra til at noen av disse 
ambisjonene oppnås, herunder bedre tilrettelegging for syklister og gående, 
grøntrabatt og kantstopp for buss. En større omforming av fylkesveien har ikke vært 
en del av dette prosjektet.  
 
Planforslaget legger noen begrensninger på de videre utviklingsmulighetene for 
fylkesveien. Gatesnittet som foreslås i vei- og gateplanen vil kreve en betydelig 
utvidelse av fylkesveien, og større inngrep i tilgrensende eiendommer. Grunnet 
fredningsverdier på sydsiden, vil de nødvendige arealene til en utvidet fylkesvei igjen 
måtte tas på nordsiden, og den planlagte sykkelveien må flyttes. Rådmannen anser 
det som svært usikkert om en slik omforming vil gjennomføres i nær framtid. Det 
foreligger per i dag ingen konkrete planer om å utarbeide et nytt gatesnitt på denne 
delen av fylkesveien. Statens vegvesens planforslag anses dermed som et godt svar 
på hvordan løsningen for syklister og fotgjengere kan bedres på kort sikt.  
 
Sammenheng med reguleringsplan for Åsgård skole 
I forbindelse med det pågående arbeidet med regulering av Åsgård skole kan det bli 
aktuelt å se på nye påkoblinger mellom skolens areal og sykkelveien. Rådmannen 
anbefaler at atkomstene inn til Åsgård skole tegnes om før 2. gangsbehandling av 
planforslaget, slik at det er samsvar mellom planene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ikke avsatt investeringsmidler til denne strekningen i Handlingsprogram for 
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samferdsel i Akershus 2018-2021. Handlingsprogrammet rulleres årlig, og det er 
avsatt midler til strekningen gjennom Ås sentrum (Rådhusplassen og 
jernbaneundergangen) i 2019/20. Finansiering av strekningen videre mot 
Meierikrysset må tas ved senere rullering av handlingsprogrammet.  
 
Planforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Det gjøres oppmerksom på at Statens vegvesen ikke vil anbefale Akershus 
fylkeskommune å bevilge midler til gjennomføring av planforslaget, dersom det 
vedtas en lavere standard på gang- og sykkelanlegget.  
 
Alternativer: 
Planforslaget kan vedtas uten endring i bredden på grøntrabatten, dersom det skal 
prioriteres å gi rom for gatetrær.  
 
Alternative løsninger som bidrar til redusert kvalitet på sykkelvei og fortau vil påvirke 
finansieringen av prosjektet. 
 
Konklusjon: 
Planforslaget vurderes som et godt grunnlag for å bedre gang- og 
sykkeltilretteleggingen mellom Meierikrysset og Ås sentrum. Rådmannen anbefaler 
at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


