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1 Sammendrag 

Denne planbeskrivelsen beskriver planområdet, målsettinger og anbefalt regulert løsning for 

gang- og sykkelveg på en strekning mellom Ås sentrum og Meierikrysset i Ås kommune. 

 

Ås er en by i vekst, som et resultat av økende tilflytting til Oslo og Akershus. Det er en 

overordnet målsetning om at veksten i persontransporten skal tas med miljøvennlige 

transportformer som gange, sykkel og kollektiv. Det er stort potensiale for økt sykling, 

særlig for lokale turer internt i tettstedet, men også mellom tettstedene. Aktuell 

planstrekning i Ås, mellom Meierikrysset og Åsgård skole, fremstår i dag med variabel 

standard for de gående og syklende, og dagens gang- og sykkelveg er under 

minstestandard for blandet gang- og sykkeltrafikk. Tellinger og observasjoner indikerer at 

det vil være hensiktsmessig å skille de gående og syklende.  

 

Planen innebærer sykkelveg med fortau på 3 + 2,5 meter på strekningen mellom Ås sentrum 

og Meierikrysset på nordsiden av fv.152 Drøbakveien. Tiltaket er en utvidelse av dagens 

gang- og sykkelveg.   

 

Virkninger av planen vil i hovedsak bli at framkommeligheten for de myke trafikantene på 

stekningen bedres. Dette ved at de gående og syklende på strekningen får økt areal, samt 

mindre fare for ulykker ved at de to trafikantgruppene skilles fra hverandre i form av en 

sykkelveg med fortau. Skilting og belysning vil bidra til å gjøre trafikantgruppene mer 

oppmerksomme ved krysningspunkt, og på denne måten bidra til å øke sikkerheten og 

fremkommeligheten ved tydeligere veganvisning/lesbarhet. Framkommeligheten for 

biltrafikken blir tilsvarende dagens. Sykkelveg med fortau gir god opplevelse av trygghet og 

komfort, god fremkommelighet og sikkerhet.  

 

2 Innledning 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen, i samarbeid med Ås 

kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for fv.152 Ås sentrum- Meierikrysset.  

2.1 Planprosess og medvirkning 

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet frem til et planforslag er utarbeidet og 

oversendt til kommunen. Statens vegvesen sender planen over til 1.gangsbehandling i 

kommunen. Kommunen står for videre prosess etter at Statens vegvesen har sendt inn 

planen. Statens vegvesen vil bistå kommunen i behandling av planen, medvirkningsprosess 

og eventuell bearbeidelse av planen i tidsrommet frem mot vedtak.   

Hensikten med planarbeidet er å regulere/sikre areal for en oppgradering av tilbudet for 

gående og syklende til sykkelveg med fortau, hvor de to trafikantgruppene gis egne 

definerte arealer å ferdes på.  
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Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser, grunneiere 

og andre berørte fra kommunens varslingsliste 5. april 2016. Oppstart av planarbeidet ble, i 

henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8, annonsert i Østlandets blad den 6. april 2016. 

Det kom inn 11 merknader til planen. Se vedlegg samt sammendrag og forslagsstillers 

besvarelse under kapittel 9.  

 

Som følge av innspill til varsel om oppstart ble det holdt et informasjonsmøte for Kaja vel 

med berørte grunneiere den 7. juni 2016. Innspill fra møtet er vurdert videre i arbeidet med 

teknisk plan og reguleringsplan.  

 

Planforslaget består av følgende deler: 

 Plankart- fv.152 Ås sentrum- Meierikrysset 

 Reguleringsbestemmelser- fv.152 Ås sentrum- Meierikrysset 

 Planbeskrivelse - fv.152 Ås sentrum- Meierikrysset (dette dokumentet) 

 Teknisk plan - fv.152 Ås. Delstrekning 1, Meierikrysset- Ås sentrum 

 Vedlegg; se kap. 10 for liste 

 

Kontaktperson i Ås kommune: Mari Olimbstad, tlf 64962075 

e-post: Mari.Olimbstad@as.kommune.no 

Kontaktperson i Statens vegvesen: Cornelia Midtlyng, tlf. 24058051. 

e‐post: cornelia.midtlyng@vegvesen.no 

 

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell 

justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. 

 

Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan‐ og  

bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 

Eventuell klage stilles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
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Planforslaget er utarbeidet av ressursavdelingen og vegavdeling Akershus i region øst, 

Statens vegvesen. Prosjektgruppe for utarbeidelse av planforslaget: 

 

Rolle/fagressurs: Navn: 

Veg/prosjektering Hallvard Riiser Evje 

Vegteknologi Beenash Shahzadi 

Gis/kart/geodata Tu Ngu 

Grøntmiljø Benedikte Watne Oliver 

Sykkel, gange   Astrid Flugsrud 

Trafikksikkerhet/trafikkteknikk Marie Rygh Holten 

Landskap /arkitektur/ Universell 

utforming 

Silje Andrea Sæverud 

Naturmiljø, naturressurser, utslipp til 

vann/grunn 

Ida Viddal Vartdal 

Kulturminner Ragnar Bjørnstad 

Støy og luftforurensning Ratab Malik, 

Natalia Valtanen 

Landmåling Jon Einar Johnsen 

Elektro (veglys) Petter Kristiansen 

Drift og vedlikehold Harald Aasand 

Utbygging Pål Ellingsen 

Geoteknikk/geologi Zillur Rahman 

Grunnerverv Øystein Vevstad/Ola Bognøy 

Jonassen 

Bru/konstruksjoner Nina Utne 

Kommunikasjon Elin Lied 

Bestilleransvarlig Arild Sundt, Ingrid Bakken 
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 

Planområdet strekker seg fra Meierikrysset i retning øst og følger fv. 152 frem til vestre 

innkjøring til Ås sentrum (Rådhusplassen).   

3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for fv.152 Ås sentrum- 

Meierikrysset  

Ås tettsted pekes ut som et viktig vekstområde i Akershus i Plansamarbeidet for Oslo og 

Akershus. Det forventes høy aktivitet i utviklingen av Ås tettsted de nærmeste årene, 

hovedsakelig grunnet: 

 Den nye Follobanen, som halverer reisetiden fra Ski til Oslo og gir grunnlag for flere 

togavganger fra Ås. 

 Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet flytter til Campus Ås i 2020. 

 

Kommuneplanen for Ås forventer en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 2 % i året frem mot 

2023. Dette gir et forventet innbyggertall på i overkant av 21.600 i 2023, mot dagens ca. 

18.900 innbyggere. I planprogrammet for Ås sentralområde er befolkningsprognosen for 

2040 på over 30.000 innbyggere i Ås kommune. Utbyggingen av NMBU vil gi en dobling av 

ansatte/studenter, fra ca. 5.000 i dag, til ca.10.000 når utbyggingen er ferdig i 2018/2019. 

 

Totalt sett betyr dette at Ås blir mer attraktivt tettsted for både studenter og beboere, med 

økt inn- og utpendling. Kollektivknutepunktet Ås stasjon vil bli viktig, samtidig som tilbudet 

for de gående og syklende i og rundt sentrum, og på det gjennomgående gang- og 

sykkelvegnett, må være rustet til å møte utviklingen/veksten i Ås. Kommunen ønsker å legge 

til rette for syklister slik at Ås blir en sykkelby. For å gjøre det attraktivt å sykle i Ås må 

sykkelnettet være sammenhengende, lett tilgjengelig og av høy kvalitet. 

 

Strekningen fremstår i dag med variabel standard, og dagens gang-/sykkelveg er under 

minstestandard for blandet gang- og sykkeltrafikk. Det er ikke skille mellom syklister og 

fotgjengere. Dette gjør at strekningen kan oppleves som mindre attraktiv for syklister som 

ønsker effektiv transport, og ikke tilstrekkelig trygg for fotgjengere som må forholde seg til 

å dele arealet med syklister. Med en økende tilflytting til Oslo og Akershus er det nødvendig 

å ta økningen i persontransport med miljøvennlige transportmidler som gange, sykkel og 

kollektivtransport. Det å styrke attraktiviteten av disse transportformene er avgjørende for å 

skape et godt alternativ til bil. Sykkelandelen i Ås er per i dag 16 %, og det er stort 

potensiale for økt sykling. Dette gjelder særlig for lokale turer internt i tettstedet, men også 

mellom tettstedene. 

 

Datagrunnlag 

Det er utført sykkeltellinger med en mobil sykkelteller på den aktuelle strekningen 21. april – 

t.o.m. 24. mai 2017. Telleren stod plassert i grøntrabatten på nordsiden av vegen mellom 
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TF- bygget og Meierikrysset. Telleren ble tatt ned i tidsrommet kl.10.00-11.00 den 25. mai. 

Dessverre omhandler disse tellingene kun syklende, og andelen gående har derfor ikke blitt 

registrert i tellingene.  

 

Det er flere usikkerhetsfaktorer ved tellinger. Blant annet vil vær og føre den aktuelle dagen 

kunne slå ut på antallet syklister. Yr sin væroversikt for den aktuelle perioden viser at 

temperaturen i slutten av april og mai måned var rundt gjennomsnittet. Det var noe mer 

nedbør i mai enn normalen, med 66,7 mm for mai måned (normalen 60,0 mm). 

Gjennomsnittstemperaturen i mai lå på 11,1 grader, ca. en grad over normalen. Den kaldeste 

dagen i mai var 9. mai med -2,4 grader, mens den varmeste var 29. mai med 23,4 grader 

(sistnevnte dato etter vår telleperiode). Telleperioden inkluderer også to helligdager, mandag 

1. mai og onsdag 17. mai, og dette er noe som også vil slå ut på tellingene. 

 

Tellingene viser en maksimumstime på 108 syklister den 26. april mellom kl. 08.00 og 

09.00. Det er gjennomgående flest syklister i dette tidsrommet på morgenen. Antallet 

syklister er likevel relativt stabilt utover dagen, noe som kan komme av at store deler av de 

syklende er studenter i Ås som begynner og slutter undervisningen til ulike tidspunkt. Denne 

spredningen av populære tidspunkt kommer også tydelig frem i de ulike timesfordelingene, 

hvor det er vanlig at «hovedrushtrafikken» befinner seg i tidsrommene kl. 07.00- 09.00 og 

kl. 15.00-17.00. Vi ser at det ofte er minst like mange, eller flere, som sykler i tidsrommet 

kl. 09.00-10.00, enn i timen fra kl. 07.00-08.00. Dette kan igjen henge sammen med at 

undervisning på NMBU ofte starter kl. 10.00.  

 

I morgenrush (kl. 07.00-09.00) ble det registrert flest syklister onsdag 26. april med 145 

syklende, mens det i ettermiddagsrushet (kl. 15.00- 17.00) ble registrert flest mandag 8. 

mai, med 159 syklende.  

 

På ukesbasis viser tellingene for den aktuelle måneden at det var flest syklister den første 

uken i mai, med rett i underkant av 4.000 syklister (3.908). Antallet syklister i mai måned, i 

tidsrommet 1.- 25. mai var 11.552. Totalt antall syklister i hele perioden, 21. april til 25. 

mai, var på 15.717 syklister. Daglig gjennomsnitt var på 449 syklister, med 508 i snitt på 

hverdager, og noe færre, 302 syklister i snitt daglig i helgene. Dagene med flest syklister 

varierte mellom de ulike ukene, med flest antall syklende tirsdag 2. mai, med 779 syklister. 

Antallet syklende er relativt likt for de to retningene (55 % og 45 %). 

 

Det er utført tellinger av biltrafikk i september 2016. Tellingene viser en gjennomsnittlig 

trafikkmengde på 12.000 kjøretøy i døgnet (ÅDT). Den teoretiske maksimumskapasiteten på 

en tofelts veg ligger rundt 19.000 kjøretøy i døgnet for en strekning uten avkjørsler, kryss 

eller andre påvirkninger. Med et normalt antall kryss, avkjørsler, fotgjengerkryssinger osv., 

vil kapasiteten reduseres med om lag 15 %. Erfaringstall viser at det med trafikk over 85 % av 

vegens kapasitet med kryss, avkjørsler osv., vil være merkbare forsinkelser i trafikkbildet 

(dvs. rundt 12-13.000 kjøretøy).  
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Ruters bussrute 512 Dyrløkke-Bøleråsen har hatt sterkt økende frekvens over de senere 

årene, og har blitt et populært tilbud for brukerne. Forsinkelser i trafikkbildet er kritisk for 

avvikling av busstrafikken og for overholdelse av rutetidene. Særlig gjelder dette når bussen 

korresponderer med toget og brukerne er avhengige av bussens regularitet. Dersom bussen 

i økende grad får forsinkelser, reduseres attraktiviteten av å ta bussen, noe som ikke er 

ønskelig. 

 

I tillegg til overnevnte observasjoner og tellinger fra dagens situasjon, kommer behov for ny 

transport som skapes av økt tilflytning til kommunen. Det er derfor avgjørende å skape gode 

alternativer til bilkjøring på lokale, interne reiser. Den mest arealeffektive måten å øke 

persontransportkapasiteten på en konkret strekning er å øke andelen gående og syklende. 

Rett og slett fordi disse trafikantgruppene krever minst plass, selv med et høystandard tilbud 

hvor trafikantgruppene har egne separate arealer.   

 

Vårt anbefalte forslag 

Forslag til løsninger er anbefalt ut fra behovene for hverdagssyklisten, det vil si en bredt 

sammensatt gruppe av syklister med ulike forutsetninger. Herunder kommer alt fra barn i 

skolealder, til eldre og mennesker som skal til og fra fritidsaktiviteter og handel osv. Poenget 

er at sykkeltilbudet skal være attraktivt for en bredest mulig gruppe. Dermed legges et godt 

grunnlag for å skape en generell dreining i lokale transportvaner.  

 

Anbefalt løsning i planforslaget er å skille syklende og gående i form av en sykkelveg med 

fortau på henholdsvis 3 og 2,5 m. I og med at sykkelvegen med fortau anlegges parallelt 

med en veg, anbefales fortauet plassert lengst bort fra vegen (V122 Sykkelhåndboka). 

Planforslaget innebærer dermed en utvidelse av dagens areal for gående og syklende fra 2,5 

m til 5,5 m bredde.  

 

Det er en rekke forhold som legger grunnlaget for valg av løsning for de syklende, blant 

annet omgivelser/områdetype, antall gående, samt fart og trafikkvolum for biltrafikken. 

På steder der en viktig trasé for syklister sammenfaller med eksisterende gang- og 

sykkelveg, oppstår det ofte konflikter mellom gående og syklende. Syklister bør derfor, 

dersom mulig, ha egne anlegg adskilt fra gående i bystrøk/tettbygde strøk, og der hvor det 

ferdes mange gående og syklende (Håndbok V122 Sykkelhåndboka). Gang- og sykkelveger 

fungerer ofte som gode turveger for gående. Dersom strekningen er særlig viktig for 

syklende, og har mange både gående og syklende brukere, vil en god løsning være å 

oppgradere delstrekningen til sykkelveg med fortau. I 2009 ble det foretatt tellinger ved 

Meierikrysset og ved Aud. Max. Tellingene gjelder gående og syklende som krysser 

fylkesvegen. I Meierikrysset viser tellingene 136 syklister og 293 fotgjengere i makstimen. 

Dette indikerer relativt stor trafikk av myke trafikanter, og dermed et stort potensial for 

konflikter mellom de gående og syklende. Studentmassen har økt siden 2009.  

 

Sykkelveg med fortau gir bedre fremkommelighet og færre konflikter mellom gående og 

syklende enn en gang- og sykkelveg. Dette gir både økt trygghetsfølelse for de gående, og 

bidrar til god tilgjengelighet og fremkommelighet for begge trafikantgrupper. Bredden på en 
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sykkelveg anbefales så bred at syklende kan passere hverandre og møtes på en sikker måte. 

I planlegging av sykkelanlegg må det, i tillegg til hensyn til sykkelens mål, også inkluderes et 

bevegelsesrom på 0,3 meter mellom syklende i samme kjøreretning, og 0,4 meter for 

syklende i motsatte retninger. Løsningene bør også være så enkle, enhetlige og lettfattelige 

at de ikke kan mistolkes eller oppfattes ulikt av gående, syklende, eller førere av motoriserte 

kjøretøy. Sykkelveg med fortau skiltes med skilt 520 Sykkelveg på den delen som er 

beregnet for syklende.  

 

Bakgrunn for anbefalt sidevalg 

Anbefalt sykkelveg med fortau foreslås lagt på sørsiden av fv. 152 Drøbakveien fra 

Rådhusplassen til Skogveien, og deretter på nordsiden av fv.152 videre mot Meierikrysset. 

Tiltaket er en utvidelse av dagens gang- og sykkelveg tilhørende fylkesvegen. Utbedring av 

gang- og sykkelvegen, som nevnt ovenfor, fanger best opp sentrale målpunkt, og gir en 

naturlig sammenheng for traséen langs fv.152 og videre vestover langs campus NMBU. Med 

unntak av Samfunnet og idrettshallen ligger bebyggelsen vest for Åsgård skole på nordsiden 

av vegen, herunder også universitetet NMBU. Foreslått løsning berører ikke de fredede 

områdene «Smilehullet» og «Skogsdammen» på sørsiden av fv.152, men berører uteområdet 

for Åsgård skole og private eiendommer på nordsiden av fylkesvegen. 

 

Bakgrunn for anbefalt løsning, sykkelveg med fortau 

Det er i planarbeidet gjort vurderinger av ulike løsninger for forbedret tilbud for gående og 

syklende på strekningen.  

 

Den aktuelle strekningen har trafikktall for syklister og fotgjengere som etter anbefalingene i 

Sykkelhåndboka tilsier at anlegget bør være utformet slik at syklister og fotgjengere 

separeres. Det er en fordel at samme prinsippløsning benyttes over sammenhengende 

strekninger. Ved systemskifter mellom forskjellige prinsippløsninger oppstår det ofte 

problemer med kryssinger, og det kan lett oppstå trafikkfarlige situasjoner. Det er også en 

fordel at det i samme område benyttes gjenkjennelige og ensartede løsninger.  

 

Det er viktig at det velges løsninger med tverrsnitt/bredder som både gir tilstrekkelig 

fremkommelighet for de trafikantene de er ment for, og at de også har god 

fremkommelighet for vedlikeholdsutstyr som f.eks. brøytemaskiner.  

 

Eksisterende gang- og sykkelveg, 0-alternativet, er omtalt ovenfor og i kapittel 5.3. 

Nedenfor fremkommer vurdering av ulike mulige tiltak for syklister.  

 

Sykkelfelt  

Sykkelfelt innebærer et eget areal for syklister langs de ordinære kjørefeltene, normalt 

oppmerket med skillelinje i samme høyde som øvrige kjørefelt. Sykkelfelt kan anlegges i 

gater med fartsgrense 50 km/t eller lavere, og hvor antall kjøretøy i døgnet er 4.000 eller 

mer. Syklende skal kun bruke sykkelfelt på høyre side av vegen. Sykkelfelt kan ha bredde 

ned til 1,25 m (eksklusive skulder). 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for Meierikrysset – Ås sentrum 

 

 

10 

 

Sykkelfelt Positiv /negativ 

faktor) 

Godt egnet for transportsyklister + 

Separat areal for gående og syklende  

 

+ 

Reduserer unødige konflikter mellom gående og syklende + 

Gir behov for økt bredde og krever arealer langs fylkesvegen - 

Hensiktsmessig drift, særlig vinterstid. Sykkelfelt blir ofte 

lagerplass for snø og grus 

- 

Oppleves som utrygt av mange brukere (særlig barn og eldre), pga. 

nærføring til kjørende trafikk 

- 

Krever reduksjon av hastighet på kjøreveg - 

Trafikksikkerhet - Mangel av fysisk skille mot kjørende trafikk - 

Bredere asfaltert flate gir risiko for økt fart for kjørende - 

Gir systemskifte for sykkeltrafikken i begge ender av parsellen - 

Lite egnet for hverdagssyklisten pga. høy trafikk på fylkesveg - 

 

 

Sykkelveg med fortau 

Sykkelveg med fortau innebærer 3 m sykkelveg samt 2,5 m fortau med fysisk skille mot 

kjørende trafikk. Sykkelveg med fortau kan brukes i samme områdetyper som gang- og 

sykkelveger. Dersom det er mange syklende og/eller gående, bør det anlegges sykkelveg 

med fortau fremfor gang- og sykkelveg.  

Sykkelveg med fortau Vekting (positiv 

/negativ faktor) 

Separat areal for gående og syklende + 

Reduserer unødige konflikter mellom gående og syklende + 

Unngår problemer knyttet til ulik hastighet mellom gående og 

syklende 

+ 

Sikrer god fremkommelighet og kapasitet for begge brukergrupper + 

Gir en god opplevelse av trygghet, sikkerhet og komfort + 

Tilbyr en sykkelveg egnet til rask sykling (også over 30km/t) + 

Gir behov for økt bredde og krever arealer langs fylkesvegen - 

Mer arealkrevende enn en gang- og sykkelveg hvor de to 

trafikantgruppene deler samme areal  

- 

Kan gi konflikter med gåene dersom enten sykkelarealet eller 

fortauarealet er underdimensjonert 

- 

Gir utfordringer i situasjoner med mange kryss i samme plan fordi 

kjøreretningen for syklende ikke sammenfaller med øvrig trafikk 

- 

 

Sykkelveg som planlagt, men uten midtrabatt.  

Statens vegvesen har fått innspill om en løsning med sykkelveg med fortau, men uten 

midtrabatt. Dette er ikke en løsning som er brukt i Norge, og omtales ikke i håndbøkene.  
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Løsningen er vurdert til å ikke ha tilfredsstillende trafikksikkerhet grunnet nærføring mellom 

syklende og kjørende i motsatt retning. Løsningen vil heller ikke oppleves som trygg å bruke 

for hverdagssyklisten, og vil derfor kunne redusere attraktiviteten av sykkeltilbudet. En 

løsning uten rabatt vil ikke sikre arealer for hensiktsmessig vinterdrift, herunder snøopplag. 

Løsningen vil i tillegg gi en stor ubrutt asfaltflate, uten mulighet for beplantning og naturlig 

avrenning for overvann. 

 

Bakgrunn for anbefalt løsning for kryssing av fv. 152 

Det er i prosjektet vurdert ulike løsninger for kryssing av fv. 152 i området ved Åsgård. 

Anbefalt løsning er, som det fremkommer av reguleringsplanen, videreføring og 

oppstramming av eksisterende kryssing av kjørebanen for både gående og syklende. Dette 

er anbefalt på bakgrunn av en helhetsvurdering. Nedenfor fremkommer en redegjørelse av 

vurderingene og de ulike variantene for kryssing.  

 

Forkjørsregulering av sykkelvegen 

Det legges opp til en forkjørsregulering av sykkelvegen. Dette medfører at syklister har 

forkjørsrett ved kryssing av sideveger, men ikke ved kryssing av fylkesvegen. Prinsippet er i 

henhold til overordnet målsetning om å prioritere de syklende som transportgruppe, samt 

ønsket om at tiltaket skal bidra til å øke områdets bymessige preg.  

 

Videreføring av dagens krysningspunkter 

Eksisterende gangbru fungerer godt som trygg atkomst mellom Kaja-området, Åsgård skole 

og Ås sentrum. Eksisterende kryssing av fv. 152 i plan ble utbedret i forbindelse med nytt 

kryss mellom Skoleveien og fv. 152 i 2005. Det har vært en ulykke med myke trafikanter 

involvert (lettere personskade) i kryssingen i 2008. Det har også vært en ulykke med 

fotgjenger involvert i krysset Skogveien/fv. 152 (1991). Videre har det vært flere ulykker 

med myke trafikanter involvert, i eller ved, kryss mellom Skoleveien og fv. 152 hvor 

fotgjenger/syklist har krysset vegen utenfor gangfelt.    

 

Kun bruk av gangbru 

Gangbru ligger 200 m øst for eksisterende gangfelt. Denne ble hovedsakelig etablert for å 

sikre trygg skoleveg fra Kaja-området til Åsgård skole og Ås sentrum. Brua er smal, og 

hovedkryssing for syklister over denne brua vil lett kunne skape konflikter mellom 

gående/skolebarn og syklister. Dette vil skape redusert trygghet for gående og redusert 

fremkommelighet for syklister. Ny og bredere bru er ikke realistisk innenfor prosjektets 

kostnadsrammer. 

 

Undergang/kulvert 

Kulvert eller undergang, for å gi en planskilt kryssing for gående og syklende, er etablert 

flere steder. Dette er imidlertid først og fremst brukt for kryssing av større veganlegg 

utenfor bysentrum og på landeveger med høyere hastighet. Planområdet ligger i en 

forlengelse av Ås sentrum, i et område som i kommuneplanen er avsatt til boliger, fremtidig 
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næringsområde og område for offentlig eller privat tjenesteyting. Fra kommunen og andre 

instanser har det vært ønskelig med en utvikling av fv. 152 til et gateprofil.  

 

Planskilt kryssing er ikke forenelig med intensjonen om å utvikle fv. 152 i retning av et 

gateprofil. I et gateprofil skal gående og syklende fremheves og gis prioritet i gatebildet. 

Gater kjennetegnes av lavere hastighet for kjøretøy. Med planskilt kryssing forholder ikke 

bilfører seg til kryssende trafikk, noe som gjerne gir høyere hastighet. Dette, kombinert med 

at planskilt kryssing med universell utforming medfører relativt lange ramper, gir økt risiko 

for alvorlige ulykker, da myke trafikanter heller krysser fylkesvegen for å slippe å gå en 

omveg. Behovet for ramper øker også arealinngrepet, og ville gitt inngrep i landbruksareal 

og vesentlig høyere inngrep i tilliggende privat hage enn planforslaget medfører.  

3.3 Målsettinger for planforslaget 

Hovedmålsettingen for prosjektet har vært å sikre gode løsninger og god framkommelighet 

for gående og syklende på hele planstrekningen. Skille mellom areal for gående og syklende 

skal tilstrebes for å sikre et ryddig samspill mellom trafikantene, og for å øke 

transportformenes attraktivitet. Nytt sykkelanlegg skal fremstå som høystandard tilbud for 

gående og syklende. 

 

Effektmål 

For det ferdig bygde anlegget: 

 Økt andel gående og syklende på interne reiser i Ås ved å tilby et tilgengelig og 

attraktivt anlegg. 

 Færre ulykker/uønskede hendelser for gående og syklende innenfor utbedret 

strekning. 

 Økt kapasitet for gående/syklende, for å møte utviklingen av Universitetet og Ås som 

prioritert satsingsområde i regional plan.  

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Tiltaket faller ikke inn under rammene for forskrift om konsekvensutredning. 

 

4 Rammer og premisser for planarbeidet 

 

4.1 Nasjonale og regionale føringer 

 

Nasjonal transportplan 

Nasjonal transportplan (NTP) legger grunnlaget for prioriteringer innenfor 

samferdselssektoren. Den følger blant annet opp Stortingets klimaforlik og dets betydning 

for utviklingen av transportsystemet. NTP sier at økningen i persontransport i byer og 

tettsteder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  
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Regional plan for areal og samferdsel i Oslo og Akershus 

Planen gir utvalgte steder i Akershus, deriblant Ås tettsted, status som særlig innsatsområde 

for økt by- og næringsutvikling. Dette er lokale byer der befolkningsvekst kan gi 

kundegrunnlag for et bredt handels- og tjenestetilbud, kollektivtransport som er god nok til 

å bli et naturlig førstevalg, og at innbyggerne kan gå og sykle til arbeidsplasser, 

fritidsaktiviteter og andre daglige gjøremål. Planen fremhever at transportformene 

kollektivtransport, sykkel og gange i økende grad må prioriteres, for å gi et godt alternativ til 

bil på reiser internt i tettstedet.  

 

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal-, og 

transportplanlegging  

Retningslinjene har som mål at planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 

tettsteder, legge til rette for næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Dette 

skal skje gjennom utviklingen av kompakte byer og tettsteder, tilpasset eksisterende og 

planlagt senterstruktur rundt kollektivknutepunkter. 

 

Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. 

Formålet med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i 

planleggingen, slik at kommunene får et godt grunnlag for å integrere og ivareta dette 

hensynet. 

 

4.2 Overordnete arealplaner for området 

 

Kommuneplan for Ås 

Kommuneplan for Ås 2015-27, vedtatt 3.2.2016, ligger til grunn for arealutviklingen i 

kommunen innenfor perioden. Kommuneplanen legger til grunn en gjennomsnittlig 

befolkningsvekst på 2 % per år fram mot 2027. Det tilsvarer en befolkningsøkning på ca. 

5.400 nye innbyggere utover dagens ca. 19.000. Kommuneplanen legger opp til å styre 

hoveddelen av veksten i kommunen til Ås tettsted. 

 

Områdereguleringsplan for Ås sentrum 

Ås kommune jobber med utarbeidelse av en områdeplan for Ås sentrum, som er tenkt 

sluttbehandlet vår/sommer 2018. I planprogrammet er befolkningsprognosen for 2040 på 

over 30.000 innbyggere i Ås kommune, og områdereguleringsplanen vil følge opp 

kommuneplanens intensjon om å ta hoveddelen av veksten i sentralområdet. En av fire 

utredninger i planarbeidet er Veg – og gateplan for Ås sentralområde. Veg- og gateplanen 

skal anbefale strategier og løsninger for en fremtidig utforming av det sentrale gatenettet i 

Ås, som skal danne grunnlag for innholdet i områdereguleringen.   
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet strekker seg i retning vest til øst fra Meierikrysset, og følger fv. 152 østover 

frem til vestre innkjøring til Ås sentrum. Planområdet omfatter en strekning på ca. 700 

meter.  

 

 
Figur 1 Prosjektområde med varslet planavgrensning. 

5.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 

I vest ligger universitetsområdet med undervisningsbygg, Studentersamfunnet og 

studentboliger. Mellom universitetet og Ås sentrum ligger Kajaområdet (boligområde) på 

nordsiden av fv. 152 og et åpent landbruksareal på sydsiden (Søråsjordet). Boligbebyggelsen 

er i hovedsak villaområder med relativt romslige tomter og et grønt preg. Ås sentrum har 

tettere handels- og servicebebyggelse, boliger, offentlige bygninger, skoler, jernbanestasjon 

osv.  

 

Vestre del av Kajaområdet inngår i reguleringsplan med planbestemmelser, datert 

10.11.1994, vedtatt i kommunestyret 22.11.1995. Området er regulert til: byggeområder for 

boliger, spesialområde –bevaring/boliger, frisiktsone, kommunalteknisk virksomhet (trafo), 

trafikkområder- kjøreveg. Delområdene som overlappes av denne planens varslede område 

er spesialområde for bevaring benevnt BV4, BV5 og BV6. Felles for alle områdene er at det 
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kan tillates endringer på bygningene, men at bebyggelsens preg og karakter skal beholdes. 

For hageanlegg gjelder at vegetasjon og terrengformasjoner i størst mulig grad skal søkes 

bevart.   

 

På sørsiden av fv.152 ligger Søråsjordet som i dag har landbruksdrift. Mellom 

Studentsamfunnet og Åsgård er arealet i kommuneplan for Ås avsatt til offentlig og privat 

tjenesteyting og næringsformål. Området er ikke regulert.  

 

Området mellom Herumveien og Studentsamfunnet, på sørsiden av fv. 152, er regulert i 

reguleringsplanen Damstykket - NLH med planbestemmelser datert 30.4.1979/1.11.1979, 

vedtatt 28.1.1980. Reguleringsplanen viser arealer for velferdsbygg, idrettsbygg, 

utendørsanlegg/parkanlegg, landbruksområde samt parkering- og vegarealer.  

 

Studentsamfunnet med tilhørende parkanlegg og uteområder, samt idrettsbanen Storebrand, 

ble fredet som statlig undervisningsbygg etter forskrift i vedtak datert 18.6.2014. 

Fredningen er gjort etter Kulturminnelovens § 22a. Fredningen gjelder helt ut til 

eiendomsgrensen mot dagens fv. 152. Fredningen overstyrer opprinnelig reguleringsformål.  

5.3 Trafikkforhold 

Tilbudet for gående og syklende langs fv. 152 er av varierende standard. Eksisterende gang- 

og sykkelveger er smalere enn gjeldende minstestandard (ca. 2,5 meter), og er ikke 

dimensjonert, hverken for dagens andel av myke trafikanter, eller et økende antall. Det er 

per i dag ikke skilt mellom gående og syklende, som begge benytter samme areal. I tillegg er 

flere kryss og avkjørsler utflytende og bør strammes opp. Busslommene på strekningen er 

ikke universelt utformet. Disse skal opprettholdes, men løsning med kantstopp vurderes.      

Fv. 152 har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca. 11.000 (NVDB). Strekningen er skiltet med en 

hastighet på 40 km/t og 50 km/t. I de siste fire årene er det registrert trafikkulykker 

(skadegrad lettere skadd) på strekningen (NVDB).  

5.4 Teknisk infrastruktur 

Kabler og ledninger 

Hafslund, Telenor, Broadpark og Canal Digital har eksisterende kabler og linjer i 

planområdet som det er viktig å ta hensyn til ved etablering av nytt anlegg for gående og 

syklende. Hafslund Nett AS leverer strøm til alle husstander i området. Eksisterende 

lysmaster øst for Meierkrysset er plassert på sørsiden av fv. 152 i en masteavstand på ca. 

30-35 m. Disse er tilknyttet Hafslunds regionale strømnett. Telenor har kabler til de fleste 

husstandene i planområdet. Ledningene ligger både over og under bakken. Canal Digital har 

nedgravde jordkabler til mange av de omkringliggende husstandene.   
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Fjernvarme 

Ås har et nett av fjernvarme som ligger i gang- og sykkelvegen på sørsiden av fv.152. Dette 

innebærer at planlagt trasé vil komme i samme trasé som fjernvarmen mellom kryssingen av 

fylkesvegen og Ås sentrum. Se kart under. 

 

 
Figur 2 Kart over fjernvarme i Ås sentrum. Rødt stiplet linje er forprosjekt primær farge, brun hel linje er Primær 

varme i drift. Grønn farge er konseksjonsområde eksisterende, gult konsesjonsområde omsøkt. 

 

Drenering og overvannshåndtering 

På sørsiden av fv. 152 går det en kommunal overvannsledning (OV 700mm) som krysser 

fylkesvegen ca. 70 m øst for Meierkrysset og fortsetter nord for planlagt GS-veg. Langsmed 

planlagt GS-veg ligger det en kommunal overvannsledning (OV 315mm) som fortsetter ca. 

350 m langs planlagt GS-veg. Videre 300 m fortsetter en overvannsledning   

(OV 200mm) langsmed strekningen frem til Skogveien. På sørsiden av fv. 152, ved 

busslommen ved Åsgård skole, krysser en overvannsledning (OV 160mm) fv. 152 og 

fortsetter videre på sørsiden av planlagt GS-veg. Ved å etablere nye sandfang- og 

overvannskummer er det planlagt tilkobling til de beskrevne eksisterende 

overvannsledningene.  
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Vann- og avløp 

Det er et kommunalt vann- og avløpssystem langsmed prosjektert strekning. Dette består av 

spillvannsledninger (SP 200mm, SP 160mm) og vannledninger (VL 150mm, VL 200mm), samt 

eksisterende spillvann- og vannkummer som husstandene i planområdet er tilknyttet. Det er 

planlagt å ivareta eksisterende vann- og avløpssystem slik det er i dag.       

5.5 Landskapsbilde/bybilde 

Strekningen ligger mellom to viktige målpunkt, universitetsområdet Campus Ås/NMBU med 

den kommende Veterinærhøgskolen i vest, og Ås sentrum med den sentrale Rådhusplassen i 

øst. De to målpunktene har i dagens situasjon ikke noen tydelig forbindelse. I sentrum får 

man ingen indikasjon om at universitetsområdet ligger litt over en kilometer unna. 

Strekningen er mer veg enn gate, med et typisk tverrsnitt bestående av gang- og sykkelveg 

(ensidig lengst vest, tosidig nærmere sentrum), gresslagte grøfter, brede kjørefelt, utflytende 

kryss, ensidig belysning med høye motorvegmaster og busslommer. Holdeplassene innfrir 

ikke gjeldende krav til universell utforming.  

 

Det er god variasjon av romlige kvaliteter på strekningen, med sentrumsområdet i øst, åpent 

og flatt kulturlandskap med jorder i sør, villabebyggelse med hager i nord og møtet med 

Universitetet ved Aud Max, Samfunnet og dammene, TF-bygget og Meierikrysset lengst vest. 

Dagens gang- og sykkeltilbud er underdimensjonert, dårlig skiltet og fremstår noe 

monoton. Potensialet for et godt tilbud er imidlertid stort. 

 

Det er flere delstrekninger som krever spesiell oppmerksomhet langs strekningen, som 

Meierikrysset, Skogsdammen, Aud Max/Samfunnet og Rådhusplassen/Ås 

sentrum. Prosjektet kobler seg på det nylig ombygde Meierikrysset i grensesnittet i vest.  

 

 
Figur 2 Meierikrysset, sett mot nord. Foto: SVV 2015. 
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Meierikrysset 

Her er det lagt stor vekt på å markere at man trer inn i det mer urbane Ås. Her finner man 

randsonen mellom det landlige åkerlandskapet og det mer bymessige. I tillegg er dette 

krysset hovedportalen til NMBU/Campus Ås for myke trafikanter, mens hovedatkomsten for 

bilistene er lagt til Aboretkrysset, lenger vest. Det er høy kvalitet i materialbruk, med mye fin 

steinsetting i granitt, belysning med dobbel armatur, og beplantning. 

 

Fredet område 

Sør-øst for Meierikrysset ligger Skogsdammen, som er et viktig element i parken som omgir 

Aud. Max. og idrettsanleggene ved Studentsamfunnet. Dammen er i dag noe gjengrodd, men 

den har fin kantvegetasjon og et rikt fugleliv. Det er forutsatt at inngrep i dammen og dens 

kantsone i størst mulig utstrekning bør unngås. Kantsonen, i overgangen mellom dammen 

og arealene rundt, er både et viktig landskapselement og en viktig biotop for planter og 

fugler som beskrevet i kapittelet om natur og miljø. Vannspeilet omtalt som «Smilehullet», 

øst for Studentsamfunnet, er en del av det helhetlige miljøet rundt Studentsamfunnet. 

Området rundt Aud. Max. og Studentsamfunnet er statlig fredet av Riksantikvaren. En 

oppgradering av utomhusanlegget med ramper, skiferbelegg og nye rosebed ble gjort i 

2015. 

 

Rådhusplassen 

I øst møter gang- og sykkeltilbudet Rådhusplassen og her pågår det planlegging av et nytt 

gang og sykkeltilbud, samt en mer bymessig utforming av selve plassen, i regi av 

kommunen. Planarbeidet tar utgangspunkt i Statens Vegvesens forslag i forprosjektet som 

ligger til grunn for denne reguleringsplanen. Her er det i dag ingen spesiell tilrettelegging 

for syklister. Det er en sammensatt og noe uoversiktlig bruk her, med bilveg, 

parkeringsplass og gangarealer. I midtrabatten er det satt opp ny belysning bestående av 

høye master med mange armaturer som gir skulpturelle kvaliteter og et urbant preg. Ellers 

fremstår området som grønt, men med noe dårlig vedlikehold og skjøtsel. 

5.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Langs strekningen er det i dag et tosidig tilbud langs fv. 152, fra sentrum i øst frem til 

Smilehullet i vest. Derfra til Meierikrysset er det kun tilbud på nordsiden. Strekningen er mye 

brukt, både som skoleveg til Åsgård barneskole, av studenter og ansatte ved universitetet, 

og til arbeidsreiser mellom Ås og Drøbak. Strekningen har god variasjon, med utsikt både 

over kulturlandskap i sør og langsgående villahager på nordsiden. På denne måten fremstår 

strekningen som et bindeledd mellom dagens sentrumsområde og mer landlige omgivelser 

og fredet kulturmiljø. Det er i dag et underdimensjonert tilbud av varierende standard, uten 

skille mellom gående og syklende. Dette gir et mindre attraktivt tilbud. Tilbudet er i dag ikke 

godt nok med tanke på antall brukere, samt den forventede økningen knyttet utvidelsen av 

NMBU. Strekningen brukes også til rekreasjon for å benytte parkanlegget på universitetet og 

sykkelturer mot vestover mot Drøbak. Helt øst på strekningen er det en mye brukt 

fotballbane som bør ivaretas.  
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5.7 Naturmangfold 

Det ligger to naturtypelokaliteter sør for fv. 152 i området rundt Studentsamfunnet i Ås. 

Naturtypelokalitetene «Skogdammen» (BN00051860) og «Smilehullet» ved Aud. Max. 

(BN00051861) er begge registrert i 1999 som dam i kulturlandskapet med vann- og 

våtmarksvegetasjon. Lokalitetene er verdsatt etter DN-Håndbok 13 til viktig (B verdi).  

Begge dammene er viktige områder for fugl. I Skogdammen er blant annet de rødlistede 

artene makrellterne (Sterna hirundo) (EN), sivhøne (Gallinula chloropus) (VU) og sothøne 

(Fulica atra) (VU) registrert. I 2008 ble også en forekomst av karplanten vrangblærerot 

(Utricularia australis) registrert i Skogdammen. I 2010 ble det registrert småsalamander 

(Triturus vulgaris) i Smilehullet.  

 

På nordsiden av fv. 152, i boligfeltet i Kajaveien, er det flere registreringer av den utvalgte 

naturtypen hul eik. Den nærmeste lokaliteten ligger ca. 80 meter fra dagens gang- og 

sykkelveg. Det er to eneboliger mellom dagens gang- og sykkelveg og forekomsten av hul 

eik.    

 
Figur 3: Oversikt over naturverdier i planområdet som er registrert i naturbase. Kilde: Naturbase 2016 

 

Det er mange registrerte forekomster av fremmede skadelige karplanter langs fv. 152. I 

området rundt Åsgård skole er det registreringer av kanadagullris (Solidago canadensis), 

hagelupin (Lupinus polyphllus), hvitstenkløver (Melilotus albus) og russekål (Bunias 

orientalis). Ved Smilehullet ved Aud. Max. er det registrert hagelupin (Lupinus polyphllus) og 

ved Meierikrysset er det rynkerose (Rosa rugosa). 
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Vilttrekk 

De siste 10 årene er det registrert fire påkjørsler av rådyr på fv. 152 mellom Ås sentrum og 

Meierikrysset (Hjorteviltregisteret). 

5.8 Kulturmiljø 

På nordsiden av fv.152 grenser planområdet/planstrekningen til reguleringsplan for vestre 

del av Kajaområdet, vedtatt i kommunestyret 22.11.1995. Her er et stort sammenhengende 

område med boliger som er regulert til spesialområde med formål bevaring. 

Reguleringsplanen omfatter boliger oppført i de første tiårene av 1900-tallet. Villaenes 

formspråk er preget av nyklassisisme, funksjonalisme samt sveitserstil. Hageanleggene er en 

del av miljøet. For hageanlegg gjelder at vegetasjon og terrengformasjoner i størst mulig 

grad skal søkes bevart. 

 

 
Figur 4 Gjeldende reguleringsplan for Kajaområdet, vestre del 

 

Deler av den historiske bygningsmassen, samt uteområdene ved NMBU, er forskriftsfredet. 

Tre fredede bygninger ligger langs planområdet. I nordvest, der Kirkeveien krysser fv.152, 

ligger Damsgård. Bygningen ble oppført i 1900, opprinnelig som professorbolig tilknyttet 

Norges landbrukshøgskole (nå NMBU). Den tidligere professorboligen er forskriftsfredet etter 

kulturminnelovens §22a, som del av prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE). 

Tilhørende hageanlegg rundt har også høy verdi, regulert til hensynssone bevaring av 

kulturmiljø i reguleringsplan Campus Ås, vedtatt 20.06.2012.  

 

Lenger øst, sør for fv.152, ligger den fredede bygningen Aud. Max. som ble oppført i 1970, 

og Studentsamfunnet. Aud. Max. med omgivelser er fredet ved forskrift etter 

kulturminnelovens §22 a, som del av prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE).  
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Dette grenser ut mot sørsiden av fv.152 og omfatter også de to vannspeilene Skogsdammen 

og Smilehullet, og idrettsanlegget «Storebrand».  

 

 

Figur 5 Fredet område på sørsiden av fv.152 ved Samfunnet. 

 

Lengst sør-øst i planområdet berører planavgrensningen parkområdet mellom fylkesvegen 

og Åsgård. Herredshuset Åsgård stod ferdig i 1914, samtidig med Åsgård skole. 

Bygningsmiljøet og parkanlegget er regulert til formål spesialområde med formål bevaring i 

endret reguleringsplan for Ås sentrum, vedtatt 22.5.2002.   

5.9 Naturressurser 

På Sørsiden av fv. 152, mellom Åsgård skole og Meierikrysset, ligger Søråsjordet. Det 

området som ligger nærmest fv. 152 mellom Skoleveien og Storebrand er i kommuneplanen 

for 2015 – 2027 regulert til næringsbebyggelse og tjenesteyting.  

5.10 Grunnforhold 

Det er foretatt geotekniske vurderinger med bakgrunn i teknisk plan. Grunnforhold er 

vurdert på bakgrunn av tidligere utførte grunnundersøkelser fra området rundt Meierikrysset 

(datert 31.01.2014, utført av Rambøll), samt befaring. Prosjektområdet ligger i et meget 

stabilt og flatt område, hvor løsmassene høyst sannsynlig består av et fast topplag og leire 

ned mot fjell.  
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Figur 6 Kvartærgeologisk kart fra www.ngu.no. 

 

NGUs kvartærgeologiske kart (figur 6) viser at løsmassene overveiende består av marin 

strandavsetning. Terrenghelninger ligger mer enn 1:15. 

 

Planområdet er ikke klassifisert som fareområde i NVE sin kartlegging av kvikkleireområder. 

Dette forutsetter at tiltak i planområdet ikke øker poretrykket i raviner/skråningene rundt Ås 

sentrum.   

 

 

 
Figur 7 Oversikt over kvikkleiresoner i området rundt Ås sentrum (kilde: NVE). 
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Grunnen innenfor reguleringsområdet anses som egnet fundamenteringsgrunn for planlagt 

regulering. Områdestabiliteten er tilfredsstillende og terrenget er tilstrekkelig stabilt for en 

belastning tilsvarende reguleringsformålet. 

 

På bakgrunn av tidligere grunnundersøkelser, løsmassekart og erfaring fra området, 

vurderes grunnforholdene som så gode at det ikke er nødvendig med grunnundersøkelser i 

reguleringsplanfasen. Ytterligere undersøkelser for et mer detaljert bilde av grunnforholdene 

kan bli nødvendig i byggeplan. 

 

Se for øvrig vedlagt notat omhandlende geotekniske vurderinger, datert 07.06.2016. 

5.11 Støyforhold 

 

Det er utarbeidet Støyvarselkart med 4 meters beregningshøyde for prognosesituasjon år 

2025. Beregning viser at det er 13 boligbygg og 2 undervisningsbygg i gul støysone, og 3 

boligbygg og 3 undervisningsbygg i rød støysone. Noen av boligbyggene har flere 

boenheter.  

 

 

Boligen i Kirkeveien 1A og 1B, tidligere professorbolig, er registrert som SEFRAK bygning. 

Det betyr at bygningen kan ha vernestatus og/eller restriksjoner på hva som kan gjøres med 

den. Eventuelle tiltak/inngrep må avklares med Riksantikvaren. Studentsamfunnet i ÅS, 

Drøbakveien 26-32, er registrert som kulturminne og er underlagt verneplan for UMB 2006. 

5.12 Andre forhold 

 

Dyrket mark 

På strekningene fra Studentsamfunnet til Åsgård skole, vest for Ås sentrum, og fra 

Hogstvetveien til Solfallsveien, øst for Ås sentrum, vil utvidet gang-og sykkelanlegg kunne 

berøre eksisterende dyrka mark dersom anlegget legges på sydsiden av fylkesvegen. Det vil 

både kunne bli permanent beslag til selve veganlegget, og midlertidig beslag av arealer til 

anleggsbelte og mellomlagring av jord. Selv om det på sikt kan være aktuelt at disse 
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arealene, spesielt området vest for Ås sentrum, vil bli utnyttet til utbyggingsformål, bør 

eventuelle inngrep i dyrka mark begrenses så mye som mulig. 

 

6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

6.1 Planlagt gang- og sykkelveg 

Reguleringsformål og løsninger 

 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2. ledd nr. 1) 

 B – Boligbebyggelse (1110) 

 OP1- 5 – Annen offentlig eller privat tjenesteyting (1169) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12–5 nr. 2) 

 o_KV1-5  – Kjøreveg (2011) 

 o_F – Fortau (2012) 

 o_GS1-9 – Gang- og sykkelveg (2015) 

 o_GG – Gangveg/gangareal/gågate (2016) 

 o_S – Sykkelveg/-felt (2017) 

 o_AVG  – Annen veggrunn – grøntareal (2019) 

 o_Leskur – Leskur/plattformtak (2026) 

 o_KH – Kollektivholdeplass (2073) 

 

Grønnstruktur (PBL § 12–5 nr. 3) 

 G – Grønnstruktur (3001) 

 o_Park – Park (3050) 

 

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12–5 nr. 5) 

 L – Landbruksformål (5110) 

 

Formål PlanID Arealstørrelse (daa) 

Anlegg- og riggområde 0214-000 7,281 

Annen offentlig eller privat 

tjenesteyting 

0214_305 3,78 

Annen veggrunn- grøntareal 0214-000 6,039 

Bevaring naturmiljø 0214-000 1,332 

Boligbebyggelse 0214-000 1,507 

Fortau 0214-000 2,614 

Frisikt 014-305 0,17 

Gang-/sykkelveg 0214_000 0,623 

Gangveg/gangareal 0214-000 0,002 

Grønnstruktur 0214-000 0,292 

Kjøreveg 0214-000 2,855 
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Kollektivholdeplass 0214-000 0,18 

Landbruksformål 0214_305 0,253 

Leskur/plattformtak 0214-000 0,01 

Offentlig eller privat 

tjenesteyting 

0214_305 1,081 

Park 0214-000 0,6 

Parkområde 0214_305 22,717 

Sykkelveg/-felt 0214-000 2,881 

6.2 Tekniske forutsetninger 

Kjøreveger 

Som følge av at det etableres av sykkelveg med fortau vil vegen få et annet tverrsnitt i form 

av rabatt, fremfor dagens grøft, som kantsettes. I tillegg etableres det kantstopp fremfor 

dagens bussholdeplass.  

 

Tverrsnitt- sykkelveg med fortau 

Planen innebærer sykkelveg med fortau på 3 + 2,5 meter på strekningen Ås sentrum til 

Meierikrysset på nordsiden av fv.152 Drøbakveien, som en utvidelse av dagens gang- og 

sykkelveg på ca. 2,5 meter. Sykkelveg med fortau egner seg best på strekninger med få eller 

planskilte kryss. Løsningen har god kapasitet og fungerer for sykling i ulike hastigheter, 

også rask sykling (over 30 km/t).  

 

  

Ut ifra tellingene som er presentert i kapittel 3.2, er det mange gående og syklende på 

strekningen. Det er derfor hensiktsmessig å skille disse to trafikantgruppene. Fortauet er 

Figur 8 Tverrsnitt av planforslaget, sykkelveg med fortau og grøft 
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adskilt fra sykkelvegen med kantstein (ikke- avvisende). Ved å skille gående og syklende i 

form av sykkelveg og fortau er det forutsatt at syklende bruker sykkelvegen, og at gående 

bruker fortauet. Det er imidlertid ikke ulovlig for de syklende å bruke fortauet, eller for de 

gående å bruke sykkelvegen dersom det ikke er mulig/rimelig å bruke fortauet. Bredden på 

sykkelvegen og fortauet avhenger av antall gående og syklende. I tillegg skal det være 0,25 

meter grusskulder på hver side. 

 

 Fortau:  

o Nødvendig bredde for andel gående. 

o Nødvendig bredde for drift/brøyting etc. 

 Sykkelveg: 

o Nødvendig bredde for at syklende i to retninger skal kunne passere 

hverandre. Separate anlegg må være tilstrekkelig romslig til at to syklister 

med forskjellig hastighet, og sykler i ulik bredde, kan passere hverandre. 

o Egnet til rask sykling (også over 30 km/t). 

Dimensjonerende mål for syklende fremkommer av Håndbok N100 Veg- og gateutforming. I 

tillegg til sykkelens mål bør det legges til et bevegelsesrom på 0,3 m mellom gående og 

syklende i samme kjøreretning, og 0,4 m for syklende i motsatte retninger.  

 

Bakgrunn for utforming av tverrsnitt 

I dette avsnittet kommer en redegjørelse av tverrsnittet og de ulike elementene tverrsnittet 

består av.  

 

Arealbehov for drift, belysning og anleggsfase 

En godkjent reguleringsplan er juridisk bindende, slik at inngrepet i de berørte 

eiendommene må begrenses til de arealene som er satt av til formålet i reguleringsplanen. 

Derfor er det avgjørende at det settes av tilstrekkelig areal til vegformål i reguleringsplanen. 

Reguleres for snaue arealer, risikerer vi å måtte ty til dyrere/dårligere løsninger for å få 

gjennomført tiltaket, eller at anleggsarbeidet forsinkes eller stopper opp. Det bør derfor 

legges inn litt marginer i forhold til de teoretisk beregnede arealene som er utgangspunktet 

for planen. Vi bør også passe på at den framtidige eiendomsgrensa blir hensiktsmessig for 

alle parter, uten unødige knekkpunkter.  

 

Grøft mellom vegbane og sykkelveg m/fortau (3 m) 

For å kunne drifte både kjøreveg og sykkelveg, og for å ha plass til snøopplag etter brøyting, 

er det nødvendig med nok avstand mellom kjøreveg og gangveg. Både kjørevegen, 

gangvegen og sykkelvegen får snøen brøytet ut på dette arealet. Behovet for nok areal 

forsterkes ved at det heller ikke finnes noe eksternt snødeponi i Ås kommune.  

 

Grøft og sidearealer 

Grøfter og vegskråninger er nødvendige elementer av en veg for at den skal fungere. Den 

som eier vegen trenger disse arealene til snøopplag, bortledning av vann, og f.eks. til å sette 

opp veglys og skilt. Vegeier må også være sikret tilgang til arealene for vedlikehold og 
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utbedringer, og kunne holde kontroll på bruken der som kan påvirke vegen og trafikken. 

Dette medfører at vegeier også må eie grøfter, vegskråninger og noe areal utenfor disse.   

   

Hvor mye areal som skal inngå i vegens eiendomsområde, avhenger både av type veg og 

omgivelsene. For bilveger er det vanlig å ta utgangspunkt i at eiendomsgrensa trekkes 1 

meter utenfor skjæringstopp, fyllingsfot og grøftekant, men minst 3 meter fra vegkant. For 

gang- og sykkelveger reduseres ofte disse avstandene til hhv. 0,5 meter og 1,5 meter. Både 

fordi inngrepet oftere skjer i bebygde områder, og fordi behovet for sidearealer ikke 

nødvendigvis er det samme som langs bilveger. Det en nødvendig med minimum 1,5 meter 

utenfor gangveg for plass til en liten grøft og fundament for veglys. 

 

Anleggsbelte (5 m) utenfor permanent ervervet areal 

Anleggsområde for utbyggingen er inntegnet på plankartet. Innenfor anleggsbeltet skal alt 

av nødvendig virksomhet foregå. Det betyr at man må ta høyde for ulike aktiviteter innenfor 

området, men at det ikke nødvendigvis blir behov for å benytte hele det avmerkede området.  

 

Punktene nedenfor viser at er det mye masser som skal inn og ut av anlegget, og at 

eksisterende toppmasser skal lagres for tilbakelegging etter endt utbygging. Kummer, rør og 

fundamenter kan lagres innenfor anleggsbeltet. Anleggsbeltet er nødvendig for å kunne 

manøvrere kjøretøy og maskiner, og for å kunne jobbe effektivt. Fylkesvegen legger en 

naturlig begrensning på den ene siden. Arbeidet må derfor gjøres i gang- og sykkelvegen, 

hvor maskiner plasseres i gang-  og sykkelvegen og på arealet mot hagene.  

 

Der det skal bygges murer er nødvendig areal det arealet som muren krever. I tillegg 

kommer skråningen som graves bort. Muren blir stående en halv meter under høyden på 

terreng og har sin bredde/skråning. På en mur med høyde på en meter kan det innebære at 

det må skiftes ut masser på inntil 2 meter fra eiendomskanten av muren. Dersom det er fall 

inn mot muren, øker arealbehovet.  

 

Vegens oppbygging  

Vegkroppen er bygget opp med steinmasser under asfaltflaten. For å bygge opp vegkroppen 

er det behov for utgraving som er noe bredere enn selve den ferdige sykkelvegen, dette også 

fordi vegkroppen skrånes ut mot sidene. Dette må graves ut, og masser skiftes ut. Noe 

legges til siden for å kunne benyttes til tilbakefylling når anlegget ferdigstilles. Gravemaskin 

må skifte ut masser, og det må kjøres inn ny masse i anlegget. Dette må gjøres på utsiden 

av fylkesvegen, da det forutsettes at denne må ha toveis trafikk gjennom hele 

anleggsperioden.  

 

Kummer, overvann 

Overvannsledninger må ligge frostfritt. Dette innebærer gjerne en minimumsdybde på 1,8 

meter, og må graves frem med skråninger. Masser må her også fraktes bort/legges til siden. 

Kummer blir stående på dybde med rør og sandfang, og skal ha minimum 1 meter dybde til 

oppsamling av sand under utløp.  
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Lysmaster/trekkerørsgrøfter 

Det må graves ut grøfter for etablering av lysmaster. Dette er punkter som kommer på 

utside av gang og sykkelveg 1 meter fra ferdig vegkant.  

 

Universell utforming 

Strekningens maksimale stigning er i underkant av 3 %, mellom profil 400 og 500. Resten av 

strekningen er tilnærmet flat med stigning under 1 %. Hele traséen er dermed innenfor 

kravene for universell utforming, og vurderes som attraktiv for alle brukergrupper. 

 

Andre tekniske forutsetninger 

Belysning 

Det er gjennomført lysberegning. Nytt lysanlegg er basert på nye 6 meter høye master med 

LED armaturer. Fundamenter er plassert i grøft på utsiden av sykkelvegen. Mellom mastene 

legges trekkerør til veglyskabel og reserverør for fremtidig bruk. I endene, og ved kryssinger 

av Samfunnsvegen, Skogvegen og Fylkesveg 152, monteres trekkekummer. Forsyningspunkt 

med 400 volt spenning til veglysanlegget, med eget tennpunkt og måling, etableres på egnet 

sted i samarbeid med lokalt kraftselskap. Oppkobling mot styringssystemer eller tenning av 

veglys avklares i detaljeringsfasen. 

 

Bussholdeplasser 

Bussholdeplassene på strekningen som i dag er utformet i form av busslommer, utformes 

som kantstopp i henhold til gjeldende håndbøker.   

 

Teknisk infrastruktur, vann og avløp 

Tegningene GH-001- GH-003, i vedlagt planhefte, viser eksisterende og planlagt 

dreneringsløsning. Fra profil 0 til 650 følger eksisterende overvann- og spillvannsledninger 

sykkelvegen. Fra sykkelvegen skifter side i profil 650 er det ikke lenger konflikt med 

ledninger langs GS-traséen, med unntak av en kryssende ledning i ca. profil 790. Fra profil 0 

til 350 er det, foruten overvann og spillvann, også en 150 og 200 mm vannledning som 

forgrenes til en 100 mm vannledning som krysser fylkesvegen i ca. profil 150 mot 

Studentersamfundet. Mellom profil 150 og kryss med Samfunnsvegen i profil 350, er det 

imidlertid kun en spillvannsledning som kommer i direkte konflikt med tiltaket.  

Når gang- og sykkelvegen skal oppgraderes til sykkelveg med fortau skal overvannssystemet 

oppgraderes. Etter samtale med Ås kommune er det planlagt å etablere nye 

overvannsledninger langs store deler av den nye sykkelvegen, som vist på tegningene GH-

001 – GH-003. Dette vil i all hovedsak være et lukket overvannssystem med totalt ca. 800 

meter ny grøft og ca. 25 nye kummer. 

 

Omfanget av det nye overvannsystemet kan reduseres dersom man kobler seg til 

kommunale overvannsledninger. Ås kommune ønsker imidlertid å utføre en 

tilstandsvurdering og en kapasitetsberegning på deres overvannsledninger før man eventuelt 

velger denne løsningen. Etter samtale med kommunen utføres dette i detaljfasen. 
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Geoteknikk og geologi 

Geotekniske stabilitetsvurderinger og setninger er ikke vurdert i detalj, men det må generelt 

forventes noen setninger ved tiltak. Se for øvrig kapittel 5.10 om grunnforhold. 

  

7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

Sykkelvegen følger i hovedsak dagens gang- og sykkelvegtrasé langs fylkesveg 152 mot 

sentrum, og er planlagt adskilt mot kjørevegen med en 3 meter bred opphøyd rabatt. Dette 

prinsippet er valgt istedenfor tradisjonell grøft for at området skal fremstå mer bymessig. 

Mellom fortau og sykkelvegen anlegges det en overkjørbar kantstein som tydelig markerer 

skille mellom trafikantgruppene, og som samtidig er plassbesparende. Grøfteprofilet på 

motsatt side har normalt fall 1:2, og er ved skjæring mot enkelte eiendommer planlagt med 

mur for å begrense inngrep i opparbeidede hager. Det er generelt søkt løsninger som 

minimerer inngrep i hager, som er logiske og brukervennlige, og som tilfredsstiller krav i 

normaler og håndbøker.  

7.1 Framkommelighet 

Framkommeligheten for de myke trafikantene på strekningen bedres i form av økte bredder 

på gang- og sykkelareaelet. Skille mellom arealet for de gående og syklende gir god 

framkommelighet for begge trafikantgrupper og hindrer faresituasjoner/fare for ulykker. 

Adskillelse mellom fotgjengere og syklister er vurdert som viktig. Skilting og belysning vil 

også bidra til å gjøre trafikantgruppene mer oppmerksomme ved krysningspunkt, og 

dermed bidra til både å øke sikkerheten og fremkommeligheten ved tydeligere 

veganvisning/lesbarhet. 

 

Framkommeligheten for biltrafikken blir tilsvarende dagens. Sykkelvegen forkjørsreguleres 

for avkjørsler/mindre veger som krysser sykkelvegen, med unntak av fylkesvegen. Dette 

innebærer at biltrafikken må tilpasse seg de myke trafikantene, og ikke motsatt. 

7.2 Gang- og sykkeltrafikk 

De gående og syklende på strekningen får økt areal og bedre fremkommelighet samt mindre 

fare for ulykker ved at de to trafikantgruppene skilles fra hverandre i form av en sykkelveg 

Figur 9 Utsnitt dreneringsplan i ca. profil 50-150. Blått er nytt anlegg, rødt er eksisterende anlegg. 
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med fortau. Sykkelveg med fortau gir en god opplevelse av trygghet og komfort, god 

fremkommelighet og sikkerhet.  

 

Sykkelvegen krysser Samfunnsvegen i profil 350. Krysset er strammet opp noe, 

sammenlignet med dagens kryss, og er utformet i henhold til håndbok N100/V121. 

Sykkelvegen er trukket 5 meter tilbake i krysset, slik at biler inn og ut av krysset får bedre 

sikt og mulighet til å vike for syklister. Løsningen hindrer ikke fremkommelighet for øvrig 

trafikk og er i henhold til anbefaling i sykkelhåndboka.  

 

I profil 450 kobles en gangveg, Hagevegen, seg til fortauet. Gangadkomsten er justert 

høydemessig til nytt fortau, og er sikret tilstrekkelig sikt for å redusere konflikter. I profil 

640 krysser sykkelvegen Skogvegen. Dette er en lite trafikkert adkomstveg og spesielle tiltak 

utover håndbøkenes anbefalinger er ikke vurdert.  

 

Sykkelvegen krysser fv. 152 i plan i profil 670. Krysningspunktet er på samme sted som i 

dag. Det finnes i tillegg et planfritt krysningsalternativ av fylkesvegen ca. 200 meter lenger 

øst, selv om denne gangbroen har lav standard og ikke tilfredsstiller krav til universell 

utforming. I profil 730 og 800 er det planlagt nye gangadkomster til og fra Åsgård skole, 

slik at tilkomsten for en antatt stor brukergruppe opprettholdes og får en bedre utforming. I 

profil 800 og 900 er det dessuten planlagt tilkobling mot nevnte gangbro, med forbedret 

kurvatur for å få bedre siktforhold og en tryggere tilkobling.     

 

Det legges opp til en forkjørsregulering av sykkelvegen. Dette medfører at syklister har 

forkjørsrett ved kryssing av sideveger. For forkjørsregulering over fylkesvegen må dette 

vurderes i videre planarbeid. Prinsippet er i henhold til overordnet målsetning om å 

prioritere denne trafikantgruppen, samt ønsket om at tiltaket skal bidra til å øke områdets 

bymessige preg. 

7.3 Kollektivtrafikk 

Holdeplassene ble i utgangspunktet planlagt som tradisjonelle busslommer. Etter ønske fra 

busselskapet ble det bestemt å endre prinsipp fra busslomme til kantstopp. Fartsgrense, 

geometri og ønske om bymessig utforming var andre momenter som støttet et slikt prinsipp, 

samtidig som det gav mindre inngrep i tilgrensende hager.  
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Figur 10 Prinsipp med kantstopp 

 

Kantstopp er utformet universelt i henhold til gjeldende håndbøker. Busskur plasseres 

mellom sykkelveg med fortau og kjøreveg, med et oppholdsareal i forkant som totalt utgjør 

4,1 meter. Fremkommeligheten for busstrafikken i området bedres som følge av etablering 

av kantstopp.  

 

Ved nytt busskantstopp i profil 575 avsluttes fortauet på nordsiden av sykkelvegen, og 

forbindes med fortauet tilknyttet kantstoppet. Dermed reduseres inngrepet på eiendom 

42/88 og eplehagen som er etablert. De gående vil krysse sykkelvegen her, istedenfor etter 

kryssing av fylkesvegen i profil 670. Fra ca. profil 740 er avgrensningen mot Åsgård skole 

planlagt med mur for å minimere inngrep i skolens uteområde. Planen avsluttes ca. 30 meter 

øst for rampen som leder til eksisterende gangbru over fylkesveg 152. Herifra pågår 

planarbeid for videreføring av sykkelveg og fortau gjennom Ås sentrum.  

7.4 Samfunnsmessige forhold 

Tilbudet for myke trafikanter, i form av sykkelveg med fortau, vil ha positiv innvirkning på 

samfunnet, da anlegget øker sikkerheten for myke trafikanter, samt er et positivt bidrag for 

å nå nasjonale mål om at økt trafikkvekst skal tas med sykkel og gange.  

7.5 Arealbeslag og grunnerverv 

Berørt bebyggelse 

Tiltaket vil medføre at enkelte tilgrensende eiendommer må avgi grunn. Tiltaket kommer i 

berøring med hagene på nordsiden av vegen, såkalt Kajaområdet. Eiendommene som 

berøres er 42/133, 42/197, 42/141, 42/264, (42/314) samt 42/77.   
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Arealbeslag og grunnervervsliste 

 

Takst nr. Gnr/Bnr Nåværende 

areal  

Permanent 

erverv ca. m² 

Midlertidig 

beslaglagt ca. 

m² 

1 42/1 111.623 2030 4667 

2 42/1/133 5367 128 296 

3 42/197 3795 94 165 

4 42/141 3772 232 300 

5 42/264 3093 120 256 

6 42/88 2435  101 

7 42/314 1597 15 123 

8 42/77 778 65 95 

9 42/6 31.623 3343 2242 

 

 

Innløsning av bebyggelse 

Tiltaket medfører ingen innløsning av eksisterende bebyggelse. 

 

Avkjørsler og andre naboforhold 

Dagens avkjørsler beholdes. Vegene Samfunnsvegen og Skogveien strammes opp, 

siktforhold bedres. I tillegg vil kryssende sykkelveg med fortau forkjørsreguleres der denne 

krysser sideveger eller avkjørsler.  

7.6 Byggegrenser 

Byggegrenser er satt ut fra behovet for å gjennomføre tiltaket. På grunn av 

anleggsgjennomføringen er det nødvendig å fjerne trær i anleggsbeltet. Behovet for 

midlertidig beslaglagt areal fremkommer i reguleringsplankartet. 

7.7 Landskap/bybilde 

Planforslaget vil ikke endre eller forringe dagens landskapsbilde. Tiltaket er skånsomt lagt 

på nordsiden av fylkesvegen mellom dagens kjøreveg og tilgrensende boligeiendommer med 

hager. Her vil tiltaket innebære noe stripe-erverv i enkelte hager, se tabell under pkt. 7.5 

Arealbeslag og grunnerverv. Det fredete området på sørsiden med Skogsdammen, 

Samfunnet og «Smilehullet» vil ikke berøres av tiltaket. Planforslaget forholder seg til dagens 

vegkurvatur, og vil ha minimale utslag utover eksisterende vegformål. Eksisterende trerekke 

langs TF-bygget (Institutt for matematikk og teknologi, NMBU) vil bevares, og det vil 

etableres ny grøntrabatt med trerekke de resterende 150 meterne mot Meierikrysset. Dette 

vil skape en helhet i anlegget, visuelt snevre inn vegbanen, og gi en attraktiv buffer mellom 

motorisert trafikk og myke trafikanter. Planforslaget vil bygge opp om tettstedsutviklingen i 

Ås ved et helhetlig gang- og sykkeltilbud, som er godt dimensjonert for økt antall gående og 

syklende, og styrke aksen mellom de viktige målpunktene Ås sentrum med stasjonsområdet 
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og NMBU. Det legges vekt på at anlegget skal være attraktivt å bruke. Utformingsprinsipper 

og materialbruk, deriblant belysning, beplantning, steinsetting og behov for benker, må 

vurderes nøye i byggeplanfasen. Her må prosjektet ses i sammenheng andre 

utformingsprinsipper i begge ender av strekningen, som i Meierikrysset i vest og i Ås 

sentrum, med blant annet Rådhusplassen, i øst. Det legges ved et notat for 

utformingsprinsipper med planbeskrivelsen som kan danne grunnlag for videre arbeid i 

byggeplan. 

 

Dagens allé ved TF-bygningen, ca. profil 200 – 300, skal bevares og videreføres frem til 

krysset ved Skolevegen. Sykkelvegen er derfor lagt med større avstand til fylkesvegen på 

denne strekningen. En videreføring av alléen med nye trær er vurdert, men vil kun i 

beskjedent omfang være mulig på grunn av konflikter med eksisterende teknisk 

infrastruktur i bakken.   

7.8 Nærmiljø/friluftsliv 

Planforslaget vil ha svært positiv virkning på nærmiljø og friluftsliv. Foreslått gang- og 

sykkeltilbud vil gi en tryggere og mer attraktiv skoleveg, gi en bedre forbindelse mellom Ås 

sentrum, boligområdene og universitetsområdet med tilhørende parkanlegg, til bruk også 

for lokalbefolkningen som rekreasjonsområde. Strekningen vil også styrke sykkelruten 

vestover mot Drøbak, beliggende ca. 10 km fra Meierikrysset. Ruten er viktig både for 

arbeidsreiser og til fritidssykling. Ved å separere gående og syklende i anlegget, samt ha en 

bred grønnrabatt mot kjøreveg, vil tiltaket spesielt kunne øke andelen syklende ved at 

trygghetssøkende syklister vil finne anlegget attraktivt å bruke. 

7.9 Naturmangfold 

Drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12 
 

§8. (kunnskapsgrunnlaget)  

Vår vurdering: 

Kunnskapsgrunnlaget er basert på innhenting av opplysninger fra Miljødirektoratet (MD) sine 

databaser (Naturbase, Vassdragsatlas, Hjorteviltregisteret, Vannmiljø ol.), Artskart fra 

Artsdatabanken, Norsk Rødliste for arter 2015 og Norsk svarteliste 2012. Etter Statens 

vegvesen sin vurdering er det innhentet tilstrekkelig med kunnskap, tatt i betraktning sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

 

På grunn av tiltakets art ble det, i reguleringsplanfasen, gjort en vurdering om at det ikke var 

behov for supplerende kartlegginger av biologisk mangfold. Den vurderingen er gjort på 

bakgrunn av befaring sommeren 2015 og at verdifulle naturmiljøer i områder ligger slik til at 

de ikke vil bli direkte berørt av tiltaket.    
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§9. (føre-var-prinsippet) 

Vår vurdering: 

Statens vegvesen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i området og hvilken 

effekt tiltaket vil ha på disse. Det skal, i forbindelse med oppstart av byggeplanfasen, 

allikevel foretas en vurdering av om det er behov for en mer detaljert biologisk kartlegging. 

Dermed anser vi kravet til prinsippet om føre-var som ivaretatt. 

 

§10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Vår vurdering: 

Etter vår oppfatning påvirkes ikke det aktuelle naturmangfoldet av andre tiltak/inngrep eller 

av andre påvirkningsfaktorer. Bygging av sykkelveg langs et eksisterende vegareal med 

tilhørende gang- og sykkelveg medfører et begrenset arealinngrep. De registrerte 

naturverdiene i området vil ikke bli berørt av tiltaket om å bygge sykkelveg på nordsiden av 

fv. 152 mellom sentrum og Meierikrysset. Vi vurderer derfor at bygging av sykkelveg, med 

de forutsetninger som er gitt i denne planen, ikke vil ha negativ effekt på naturmangfoldet i 

en slik grad at tiltaket ikke bør gjennomføres. 

 

§11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Vår vurdering: 

Statens vegvesen vil påta seg kostnadene ved å rette opp eventuelle skader som oppstår som 

følge av tiltaket. 

 

Statens vegvesen påtar seg de kostnader som følger av tiltak rettet mot å hindre, eller 

begrense, skader på naturmangfoldet. Tiltak vil bli beskrevet i reguleringsplanen, i 

byggeplanen og i plan for ytre miljø (YM-plan). Etter vår oppfatning er kravene om å dekke 

kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på naturmangfoldet derfor oppfylt. 

 

§12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

Vår vurdering: 

Utbygging skal ellers skje mest mulig skånsomt slik at vegetasjon og annet naturmangfold 

ikke ødelegges unødvendig. Tiltaket vil ikke utløse behov for andre driftsmetoder enn de 

som benyttes på dagens vegareal og gang- og sykkelveg.  

 

Tiltaket er ikke relevant for temaene verneområder, strandsone og vassdrag. 

7.10 Kulturmiljø 

Damsgården 

Damsgården (id175088-3) er fredet som en del av forskriftsfredningen i tilknytning til 

NMBU. Ved Damsgården (id175088-3) vil tiltaket med sykkelveg med fortau følge nordsiden 

av fv.152 langs hagen som er avsatt til hensynssone i gjeldende reguleringsplan. Det vil 

etterstrebes å unngå at inngrepene berører hagen og hekken som avgrenser hagen i dag.   

 

 

Private eiendommer 
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Mellom Samfunnsveien og Skogveien vil tiltaket berøre fem private eiendommer som er 

regulert til spesialområde med formål bevaring i reguleringsplanen for vestre Kajaområdet, 

vedtatt i 22.11.1995. Dette gjelder gnr./bnr. 42/197, 42/141, 42/264, 42/88 og 42/314. I 

tillegg berøres gnr./bnr. 42/77 øst for Skogveien. I planbestemmelsene punkt 4 nr. e heter 

det at «for hageanlegg skal vegetasjon og terrengformasjoner i størst mulig grad skal søkes 

bevart». Ved 42/197, 42/141 og 42/264 avgrenses eiendommene av hekk mot dagens 

gang- og sykkelveg. Det nye tiltaket vil berøre denne beplantningen, og medfører at hekken 

må anlegges nærmere bebyggelsen.  

 

Det er tegnet ut snitt ved de ulike eiendommene som viser konsekvensen av planforslaget 

fot eiendommene. Eksisterende eiendomsgrenser er markert med stiplet rød linje i 

plantegninger og snitt. I tillegg kommer tegninger i teknisk plan hvor konsekvensen vises.  

 

 

Ved gnr./bnr. 42/197 vil ytterkant av fortau ligge rett på innsiden av eksisterende 

eiendomsgrense. Grøfteareal/sideareal vil føres ned til nivå med eksisterende hageanlegg og 

avsluttes om lag 3 m innenfor privat hage. Eksisterende hekk i skillet mellom privat eiendom 

og vegeiendommen vil forsvinne med foreslåtte løsning. Hageport vil måtte flyttes i tråd med 

ny eiendomsgrense.   

 

 

Ved gnr./bnr. 42/141 vil konsekvensene variere fra 3,5 m i snitt DD til om lag 2 m i snitt EE. 

Nedre del av hagen ligger noe høyere enn eksisterende gang- og sykkelveg. Det foreslås en 

tørrmur på minimum 1,5 meter og opp til 2,5 meter høyde for å redusere omfanget av 
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inngrep i hagen, sammenlignet med ordinært skråningsutslag. Muren er i utgangspunktet 

ganske lav og vil trolig kreve mindre areal permanent, nesten tilsvarende som i 

anleggsfasen. Når høyden er såpass lav vil volum i bakkant for drenerende masser bli relativt 

liten (ca. 1 m), og gitt at muren er så lav kan det høyst sannsynlig etableres en bratt 

graveskråning. Hekk langs eiendomsgrense vil gå tapt. Frittstående stammetrær vil ikke 

berøres. Hageport og portal til Hageveien vil måtte flyttes i tråd med ny eiendomsgrense. I 

en byggeplanfase vil det være naturlig å vurdere om en kan sette muren enda nærmere 

sykkelvegen for å bevare trærne. For nøyaktig mål på arealinngrepet vil det være behov for 

innmålingsdata for trær og annen beplantning. Dette tas i byggeplanfasen. 

 

 

 

 

Ved gnr./bnr. 42/264 vil ytterkant av foreslått fortau ligge om lag i eksisterende 

eiendomsgrense. Se snitt FF og GG. Grøft/sideareal vil tilpasses høyde på hagen, noe som gir 

inngrep på 1-1,5 m. Eksisterende hekk i eiendomsgrensa vil forsvinne med foreslåtte 

løsning.  
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Ved gnr./bnr. 42/77 vil ytterkant av sykkelveg ligge rett på innsiden av eksisterende 

eiendomsgrense. 

Sideareal langs 

sykkelvegen vil 

medføre inngrep i det 

sørvestlige hjørnet av 

tomta. Et støygjerde er 

plassert langs dagens 

eiendomsgrense. 

Støygjerdet vil måtte 

tas ned og erstattes 

med nytt som følge av 

tiltaket. Beregning med 

ferdig sykkelanlegg gir 

skjermhøyde 2 meter. 

Nytt gjerde vil 

plasseres innenfor arealet merket grønt i utsnittet nedenfor. Dette medfører at eksisterende 

hagebod vil måtte flyttes, evt. fjernes og erstattes med en ny.   

 

Ved gnr./bnr. 42/314 og 42/88 er det eksisterende vegeiendom mellom dagens gang- og 

sykkelveg og eiendommene. Foreslått sykkelveg med fortau ligger innenfor vegeiendommen 

og berører ikke eiendommene, men det er i reguleringsplanen tegnet inn midlertidig 

anleggsområde som berører ytterkant av hagene. (Det er i arealtabellen påpekt 15 m² 

permanent erverv på 42/314. Dette er teoretisk beregnet ut fra modellen, og det kan 

påregnes at dette ikke vil være relevant i praksis.  
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Vurdering 

Foreslått utbedret sykkelveg med fortau langs fv.152 berører, på strekningen mellom 

Samfunnsveien og Skogveien, fire hager som inngår i reguleringsplanen for vestre 

Kajaområdet, vedtatt 1995. For hageanlegg gjelder at «vegetasjon og terrengformasjoner i 

størst mulig grad skal søkes bevart.» Eiendommene som blir permanent berørt av tiltaket er 

store, flere er mellom 3000² og 4000 m².   

 

Takst nr. Gnr/Bnr Nåværende 

areal  

Permanent 

erverv ca. m² 

Midlertidig 

beslaglagt ca. 

m² 

3 42/197 3795 94 165 

4 42/141 3772 232 300 

5 42/264 3093 120 256 

6 42/88 2435  101 

7 42/314 1597 15 123 

8 42/77 778 65 95 

 

Planforslaget innebærer at kantsonen mellom hagene og eksisterende vegareal tilknyttet 

gang- og sykkelvegen berøres og endres permanent. Hoveddelen av hagene vil bestå.  

Inngrepet berører dagens hekker for de tre eiendommene 42/197, 42/141 og 42/264. 

Eiendom 42/77 og 42/91 er de eneste boligene i planområdet som i dag har støyskjerm. For 

eiendom 42/77 vil permanent inngrep bety at eksisterende støygjerde må rives, og det må 

vurderes om dette kan erstattes. Beregninger med nytt anlegg tilsier en skjermhøyde på 2 

meter. Boligen må detaljutredes i byggeplanfasen. Lokal støyskjerm må også vurderes. For 

tilgrensende eiendom, 42/91, må det foretas en teknisk vurdering av eksisterende 

støyskjerm, om denne må erstattes, repareres eller suppleres med nye skjermmoduler for å 

sikre tilfredsstillende lydnivå. Se vedlagt støyrapport og støysonekart.    

  

I tillegg til permanent erverv er det avsatt inntil 5 meter til disposisjon for midlertidig 

anleggsområde. Dette er antatt nødvendig arealbehov for å kunne gjennomføre byggingen 

av prosjektet. Arealet skal brukes i bygging av tiltakets ytre deler, og sikre tilpasning til 

sidearealene omkring nye eiendomsgrenser samt eventuell mellomlagring av masser. Se 

planbestemmelser §4. Det vil gjennom byggefasen tilstrebes å begrense midlertidig 

arealinngrep innenfor dette arealet, hvor dette er mulig.  

 

Inngrepet innebærer en negativ påvirkning på hagemiljøet langs strekningen. Ytre sone av 

hagene påvirkes i en stripe langs eksisterende eiendomsgrenser ved at vegetasjon vil 

forsvinne. Inngrepene er av et omfang som gjør at hoveddelen av hagene ikke endres, men 

vil bestå som i eksisterende situasjon. Indre hagerom, og området rundt villaene, vil ikke 

berøres for noen eiendommer.  
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Erverv som følger av tiltaket er oppgitt i kapittel 7.5. Inngrep i aktuelle hageanlegg som 

følge av planforslaget er tilstrebet så minimale som mulig for at anbefalt planforslag kan 

gjennomføres.  

 

Inngrepet i hagene som planforslaget medfører er vurdert til ikke å være i strid med 

intensjonen i reguleringsbestemmelser for den delen av Kaja som er regulert med formål 

bevaring, som er gjengitt ovenfor.  

 

Ved bygging av anlegget vil alle de nevnte eiendommene også bli berørt med midlertidig 

anleggsbelte. Arealet vil kun brukes etter behov og vil istandsettes i etterkant.  

 

Ved Åsgård lengst øst i planområdet vil tiltaket berøre parkområder som er regulert til 

spesialområde med formål bevaring i «Endret reguleringsplan for Ås sentrum», vedtatt i 

2002. Nytt fortau med sykkelveg og sideanlegg vil beslaglegge mellom 4 og 5 meter av 

gressplenen inn mot dagens gang- og sykkelveg.  

 

Akershus fylkeskommune har i prosessen påpekt at de «prinsipielt ikke ønsker noen 

utvidelse av gang- og sykkelvegen inn i hagene, men at de inngrepene som er vist på 

foreløpige tegninger er noe «de kan leve med». Det påpekes at kulturminneloven gjelder 

foran reguleringsplan der regulering ikke stemmer overens med fredningen og dens formål. 

Søråsjordet trekkes frem som viktig i kulturhistorisk perspektiv.  

 

Når det gjelder sørsiden av fylkesvegen er det fredede området ved Samfunnet, Aud. Max. 

med omgivelser, fredet av kulturminneloven som tidligere nevnt, og av nasjonal verdi. 

Riksantikvaren påpeker her at «i en vekting av nasjonale verdier opp mot regionale verdier, 

så er det de nasjonale verdiene som veier tyngst. Det skal svært gode grunner til for å gripe 

inn i et kulturminne av nasjonal verdi. Slike grunner er ikke tilstede her. Behovet bør løses på 

nordsiden av vegen og ikke gripe inn i det fredede området». 

7.11 Naturressurser 

 

Jordbruk 

Planen vil berøre Søråsjordet minimalt. Som følge av at det aktuelle arealet i kommuneplanen 

2015 - 2027 er regulert til «tjenesteyting/skole», anser Statens vegvesen konsekvensene 

påført Søråsjordet som følge av tiltaket som ubetydelige. 

 

Tiltaket er ikke relevant for temaene skogbruk, reindrift eller drivverdige fjell- og 

løsmasseforekomster. 

7.12 Grunnforhold 

Tiltaket innebærer ingen store endringer av eksisterende terreng.   
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7.13 Støy og vibrasjoner 

I nasjonal transportplan er det et mål at veksten i persontransport i byer og tettsteder skal 

tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Som en konkret oppfølging av dette er det 

igangsatt planlegging av sykkelveg med fortau. På bakgrunn av dette, er denne 

reguleringsplanen utarbeidet for å fremme sykling og gåing, og planen vurderes derfor som 

et miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Det vil si at det vurderes å gjøre tiltak på eventuelle hus 

som får en økning på mer enn 3 dB(A) i gul sone, 55 – 65 db(A), eller som ligger i rød sone, 

dvs. > 65 db(A).  

 

Det er gjennomført støyberegning for området. Resultatet viser at tiltaket fører til minimale 

endringer i støynivået for eiendommene langs fv. 152 fra Meierikrysset til Åsgård skole. Det 

er 22 bygninger som ligger i gul sone, og ingen av dem får en økning i støynivået på 3 dB(A). 

Det er 3 bygninger i rød støysone med lydnivå over Lden 65dB(A). 

 

Statens vegvesen forholder seg i støysaker til Klima- og miljødepartementets retningslinje 

for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og veileder M128 til retningslinjen. 

Retningslinjen er veiledende og ikke rettslig bindende.  

 

Støyberegningen viser at:  

Alt. 1: Eksisterende situasjon, uten gang- og sykkelveg, med ÅDT for året 2035: 

• 2 bolighus og 1 undervisningsbygg i rød sone, dvs. Lden > 65 dB(A)  

Alt. 1: Ny situasjon, med gang- og sykkelveg, med ÅDT for året 2035: 

Viser at det endrer/ikke endrer antall støyutsatte hus.  

• 1 bolighus og 1 undervisningsbygg i rød sone, dvs. Lden > 65 dB(A) anbefales utredet for 

fasadetiltak og/eller lokal støyskjerm. 

• Ingen hus i gul sone får en økning på 3 dB(A).  

Det må foretas en teknisk vurdering av tilstand på støyskjermen foran Skogveien 42 og 44 

med tanke på å erstatte deler av, eller hele, støyskjermen. Støyrapporten foreligger som 

vedlegg.  

7.14 Massehåndtering 

 

Håndtering av overskuddsmasser 

Masseberegning viser et overskudd av masser til deponering på 2700 m3. Entreprenør vil ha 

ansvar for å deponere overskuddsmassene til godkjent fyllplass.  

 

Forurensede masser 

Det er ikke registrert områder med kjemisk forurensede masser innenfor planområdet.  
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Svartelistede arter (ugress) 

Det er registrert flere svartelistede plantearter både på land og i vann innenfor plan- og 

influensområdet. Svartelistede arter inkluderer; rynkerose, hagelerkespore, praktmarikåpe, 

kanadagullris, kjemepsøtgras, bladfaks, hagelupin, russekål og hvitsteinkløver. Disse blir 

håndtert etter Statens vegvesen sine retningslinjer for håndtering av fremmede arter, slik at 

videre spredning unngås. Ved tilføring av nye masser må disse være frie for svartelistede 

arter.  

7.15 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 

I tilknytning til reguleringsplanarbeidet for ny sykkelveg er det utført en analyse av risiko og 

sårbarhetsforhold, ROS- analyse. ROS- analysen bygger på planmaterialet og de 

opplysninger som foreligger per dags dato. Analysen er gjennomført i henhold til rundskriv 

Gs-1/01 fra DSB, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Sjekklista utgjør Statens 

vegvesens standardmal for ROS- analyser. Kun hendelser som er relevante for området og 

tiltaket er vurdert. Analysen ligger vedlagt. 

 

8 Gjennomføring av forslag til plan 

8.1 Framdrift og finansiering 

Forslag til reguleringsplan behandles videre i Ås kommune etter høringsperioden.  

 

Det er ikke avsatt investeringsmidler til denne strekningen i Handlingsprogram for 

samferdsel i Akershus 2018-2021. Handlingsprogrammet rulleres årlig. Det er imidlertid tatt 

inn midler til tilliggende strekning i Ås sentrum (Rådhusplassen til jernbaneundergang) i 

2019/20. Dette taler for finansiering av strekningen videre mot Meierikrysset etterfølgende 

strekningen i Ås sentrum.  

8.2 Utbyggingsrekkefølge 

Utbyggingen vil skje i en anleggsperiode. Det er ikke lagt føringer på hvor det skal bygges 

først. Det legges føringer på at trafikken skal være minst mulig hindret. Det skal være et 

tilbud for gående og syklende gjennom anleggsperioden.  

8.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 

byggefasen 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 

ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og 

konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok 
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R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal 

utarbeides en Ytre Miljøplan for alle prosjekt. 

 

I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med 

i YM-plan. 

 

Tabell 1 Innspill til Ytre Miljø- plan 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy Forebygge støy i anleggsfasen ved å følge anbefalingene 

i kap. 4 i støyretningslinjen T-1442/2016. 

Støyutredning avhenger om det foregår permanent 

undervisning i undervisningsbygget i Samfunnet. 

Finne en helhetlig og god skjermløsning for Skogveien 

42 og 44. 

Generelt bør støyende arbeider på kvelds-/ nattestid og 

i helgene begrenses. 

Vibrasjoner Forebygge vibrasjoner/rystelser i anleggsfasen. NS 8176 

legges til grunn for vibrasjoner fra anlegget. Mulige 

vibrasjonsskader må vurderes for antatt utsatte 

eiendommer.  

Luftforurensning Forebygge luftforurensning og støvplager i 

anleggsfasen. I anleggsperioden kan spesielt støv 

medføre ulemper for naboer. 

Forurensning av jord og vann Det er ingen mistanke om forurenset grunn utenom 

selve vegarealet. Det er ikke utført miljøtekniske 

grunnundersøkelser i reguleringsplanfasen og det 

vurderes til at det ikke vil være behov for dette i 

byggefasen heller, gitt at det ikke fremkommer nye 

opplysninger. Det kan være behov for å undersøke om 

det i området er nedgravde oljetanker ifm. bolighus. 

Landskap Eksisterende trerekke langs TF-bygget (Institutt for 

matematikk og teknologi, NMBU) skal sikres bevaring. 

Det vil etableres ny grønnrabatt med trerekke de 

resterende 150 meterne mot Meierikrysset. 

Nærmiljø og friluftsliv I entreprenørens arbeidsvarslingsplan skal det vises 

hvordan myke trafikanter skal håndteres i 

anleggsperioden. 

Naturmiljø Tiltaket vurderes å ikke ha negativ virkning på 

naturmiljøet. I neste fase må det utføres en detaljert 

kartlegging av fremmede arter for å sikre korrekt 

behandling og at riktig tiltak kommer inn i 

konkurransegrunnlaget. «Smilehullet» bør ikke berøres 

av tiltaket. 

Vassdrag og Strandsone Ikke relevant. 
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Kulturminne og kulturmiljø Tre fredede bygninger ligger langs strekningen, men 

ingen bygg blir direkte berørt av tiltaket. Vegen kommer 

tettere på ett av byggene som følge av utbedret gang- 

og sykkelveg. 

Tiltaket vil berøre flere områder som er avsatt til 

spesialområde med formål bevaring/hensynssone. 

Naturressurser Begrense inngrepet i dyrka mark mest mulig. De øverste 

lagene av matjorda skrapes til side før anleggsarbeidet 

starter. Utbygging skal ellers skje mest mulig skånsomt 

slik at vegetasjon og annet naturmangfold ikke 

ødelegges unødvendig. For å få til en best mulig 

beskrivelse i konkurransegrunnlaget av avtaking av 

matjord bør det utføres en undersøkelse av 

matjordlagene for å sjekke dybden på de forskjellige 

jordlagene. Dette kan variere veldig. Eventuelt så kan 

man forhøre seg med de som drifter jordet om de har 

oversikt over jorddybden i de forskjellige lagene. 

Energiforbruk For veglys ønsker vi å bruke LED- armatur 

 

9 Sammendrag av innspill – alt. Sammendrag av merknader 

Oppsummering av innspill til varsel om oppstart av detaljregulering fv.152 Meierikrysset - 

Ås sentrum, samt forslagsstillers kommentarer til innspillene. 

 

1. Akershus Fylkeskommune (AFK) 

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

3. NMBU 

4. Mattilsynet v/Pia Borg 

5. Hafslund nett 

6. Ove Bakken 

7. Karsten Dax 

8. Jan Reyer Elders 

9. Erik Skjeseth 

10. Einar J. Einarsson 

11. Erik Plahte 

 

1. Akershus fylkeskommune 

Akershus fylkeskommune påpeker at planområdet strekker seg over en stor del av Ås 

sentrum, hvor flere anlegg med høy bevaringsverdi, både fredede anlegg og anlegg som er 

bevaringsregulert, berøres. Det vises til at alle endringer av fredede bygninger eller fredete 

omgivelser skal behandles som dispensasjoner etter kulturminnelovens paragrafer. I slike 

saker er riksantikvaren rette myndighet, hvor staten eier. Videre gjelder kulturminneloven 

foran reguleringsplan der regulering ikke stemmer overens med fredningen og dens formål. 
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Søråsjordet trekkes frem som viktig i kulturhistorisk perspektiv, som illustrasjon av 

koblingen mellom den den tidligere landbrukshøgskolen og landbruksområdene som er blitt 

brukt i forsknings- og undervisningssammenheng. Videre fremheves det at gang- og 

sykkelvegen bør plasseres slik at bygningene langs vegen og bevaringsverdige hage- og 

jordbruksanlegg ikke blir berørt. Fylkeskommunen bidrar gjerne i dialog om 

kulturminneverdiene underveis i planprosessen. Konsekvensene for kulturminner og 

landskap bør vurderes grundig som en del av planprosessen. Det forventes at bygninger og 

miljøer som pr. dags dato er regulert med hensynssone eller til formål for spesialområde 

bevaring, skjermes for inngrep og markeres med hensynssone bevaring av kulturmiljø i den 

nye planen. Dersom kulturminneverdiene ikke ivaretas tilstrekkelig i planforslaget som 

legges frem til offentlig ettersyn, vil fylkesrådmannen vurdere å legge planen fram for 

politisk behandling med forslag om innsigelse. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet tas til etterretning. Prosjektområdet berører ikke fredete anlegg. Søråsjordet 

berøres i minimal grad da planen i hovedsak innebærer tiltak på nordsiden av fv.152.  Det 

er gjort grundige tilpasninger for å gjøre minst mulig inngrep i bevaringsverdige hage- og 

jordbruksanlegg. Minst mulig terrenginngrep vil også hensynstas så godt det lar seg gjøre i 

anleggsfasen. I forbindelse med varsel om kulturminneundersøkelser ble det foretatt en 

befaring på strekningen med både fylkeskommunen og Mattilsynet som leietaker på 

Søråsjordet, for å ivareta kulturverdier og matjord i størst mulig grad. 

 

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremhever at planområdet går gjennom et nasjonalt viktig 

kulturlandskap, registrert som et av de mest verdifulle kulturlandskapene i Follo i 

fylkeskommunens rapport «Kulturlandskap i Follo- registrering og verdivurdering». Det 

påpekes viktigheten av at etablering av en ny gang- og sykkelveg gjennom området gjøres 

så skånsomt og med så lite inngrep som mulig. Inngrep i dyrka mark/jord må reduseres 

mest mulig, i tillegg til at arealtall for omdisponering bes om å fremgå i planbeskrivelsen. 

Det vises til nylig vedtatt nasjonal jordvernstrategi. 

For øvrig er alle overordnede føringer for kommunal planlegging som skal vurderes og 

ivaretas i planen listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16.mars 

2016, samt i «Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging», av 

12.6.2015. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Hensynet til både kulturlandskap og jordvern har hatt fokus under utarbeidelsen av 

reguleringsplanforslaget. Se også forslagsstillers kommentar under innspill 1.  

 

3. NMBU 

NMBU fremhever ønske om et gatepreg gjennomprosjektområdet, med prioritering av de 

myke trafikantene. Hensyn til jordvern påpekes, samt at det ikke tas av arealer på sydsiden 

av fv.152. Fredede og vernede arealer bes om å ikke berøres, herav grøntareal rundt 

Samfunnet og Aud. Max., samt hageanlegg til Damgården i Kirkeveien 1. Det påpekes at 
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gang- og sykkelvegen med anleggelse gjennom Campusområdet må ha en god og 

tilfredsstillende utforming i stil med deres anlegg. Vegetasjon må tas vare på, skjermes og 

grøntrabatt ved TF- kvartalet bevares. NMBU har i tillegg egne innspill til utforming i form av 

skisser, se vedlegg fra NMBU. NMBU ønsker å holdes løpende orientert og involvert i 

detaljplanleggingen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget imøtekommer innspillene til NMBU. De myke trafikantene prioriteres gjennom 

adskilt sykkelveg med fortau, arealer tas ikke fra sydsiden av fv.152, vernede arealer berøres 

ikke, samt at vegetasjon ivaretas med grøntrabatt og anleggelse av forlenget treallé langs 

TF-bygningen. Innspillet fra NMBU i form av endret plassering/sidevalg for de gående og 

syklende innebærer flere krysninger og et uoversiktlig trafikkbilde. De syklende foretrekkes 

nærmest bilvegen, mens gangarealet i form av fortau trekkes på innsiden av sykkelvegen. 

Statens vegvesen har hatt dialog med NMBU under detaljplanleggingen.  

 

4. Mattilsynet v/Pia Borg 

Mattilsynet er leietaker av et areal på 35 dekar dyrket jord på gnr. 42 bnr. 1, det såkalte 

«Søråsjordet», og driver vekselvis en halvpart av arealet hvert år. De ber om at det i den 

videre planprosessen tas tilstrekkelig hensyn til Mattilsynets kontrollfelt for såvarer på 

Søråsjordet, herav at alle arbeider som omfatter graving eller annen aktivitet på jordet 

gjennomføres utenom vekstsesongen for vårsådde vekster (15. april- 1. september). Videre 

utdypes hvor store konsekvenser små endringer i topografien som flytting og graving har 

vist seg å ha for vekstvilkår. 

Mattilsynet henstiller videre om at det vurderes hvordan Søråsjordet i størst mulig grad kan 

bevares til fortsatt kontrolldyrking og jordbruksproduksjon. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Hensynet til Mattilsynets kontrollfelt på Søråsjordet berøres ikke av planforslaget. Statens 

vegvesen og Mattilsynet har hatt dialog, samt vært på befaring i forbindelse med varsel om 

arkeologiske undersøkelser.  

 

5. Hafslund nett 

Hafslund nett (HN) etablerer og driver strømnettet i Ås kommune. HN ber om at fremtidig 

infrastruktur planlegges slik at den i minst mulig grad kommer i konflikt med nettselskapet 

sine anlegg, og at utbygger tar kontakt på et tidlig tidspunkt for å avklare eventuelle 

flyttinger eller andre forhold. Tiltak, inkl. plantning av trær, kan normalt føres inntil 1 meter 

fra kabelgrøften målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Kabelpåvisning påpekes, samt 

at det ikke må iverksettes tiltak som forringer adkomst til HN sine anlegg. Ved eventuell 

flytting av nettet må det regnes minimum 6 uker til prosjektering. Det gjøres oppmerksom 

på at spenningsnivået for ledningsanleggene, samt høyspenningskabler under bakken, ikke 

må påføres i planen, herunder plankartet. Det vises til Forskrift om forebyggende sikkerhet 

og beredskap i energiforskyningen (beredskapsforskriften) §6-2, og NVEs Veiledning til 

forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforskyningen, pkt. 6.2.9.  
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Forslagsstillers kommentar:  

Planforslaget imøtekommer merknadene fra Hafslund nett. Planlagt infrastruktur er i minst 

mulig konflikt med nettselskapet sine anlegg, og vil ivaretas i den videre planprosessen. 

 

6. Ove Bakken 

Ove Bakken viser til lokalkunnskap i området. Han påpeker at det bør tilstrebes å benytte 

minst mulig av den dyrkede marka som er del av Søråsjordet. Han trekker frem at det ikke 

er behov for krysset som ble illustrert i annonsen om planoppstart. Kryssene mellom fv.152 

og Skoleveien, og mellom fv.152 og Skogveien bør holdes tilsvarende dagens løsning. I 

tillegg fremheves at sørvestre sving i Skoleveien ikke bør forskyves vestover, da det vil 

medføre trafikk nærmere Søråsteigen barnehage sørvest for Skoleveien.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet til Bakken er imøtekommet krysset som ble illustrert i annonsen om planoppstart 

er ble ikke med i reguleringsplanforslaget. Inngrepet på Søråsjordet er minimalt. 

 

7. Karsten Dax 

Karsten Dax fremhever dagens situasjon preget av mye folk, både gående og syklende, på 

gang- og sykkelvegen, og at fremkommeligheten derfor er tungvint og dårlig for både 

gående og syklende. Grusveien bak «GG- hallen» omtales som lite attraktiv da våt grus gir 

skitne klær på vei til jobb. Dax viser til egne foreslåtte løsninger for strekningen mellom Ås 

sentrum og Meierikrysset, i tillegg til framtidsperspektiv for fv.152/ny fv.152 mellom 

Drøbak og Ski. Løsningene illustreres av eksempelskisser fra utlandet. Dax sitt forslag 

mellom førstnevnte løsning er utvidet bilveg til brede skuldre, samt en sykkelstripe i hver 

retning på vegskuldrene. Tillatt gjennomsnittshastighet 20 km/t, vegelement som svinger 

og rundkjøringer skal kunne passeres i 30 km/t. Fordeler for yrkespendlere/de som er 

fortrolige med trafikkreglene, samt at skolebarna får fortsette å bruke gangvegen, trekkes 

frem som fordeler. Vekst av el-sykler fremheves. I tillegg til prosjektstrekningen omtaler 

Dax behovet for å gjøre tiltak på hele strekningen fra Drøbak til Ski. Se vedlegg. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Behovet for bedre fremkommelighet for både gående og syklende ivaretas i planforslaget, 

hvor de gående og syklende skilles med hver sine arealer på henholdsvis 2,5 og 3 meter. 

Utvidet skulder/sykkelfelt vil ikke oppleves som en trygg løsning for alle syklister, som barn 

og eldre, selv om det er et godt fremkommelighetstiltak. Strekningen fra Drøbak til Ski er 

ikke del av dette prosjektet men jobbes med i andre prosjekter. 

 

8. Jan Reyer Elders 

Jan Reyer Elders viser til egen sykkelerfaring i området etter 20 år frem og tilbake på jobb 

på strekningen Drøbak- Ås. Han viser til kunnskap fra Nederland, og at vårt fenomen 

«gang- og sykkelveg» er en lite egnet løsning for dagens syklister. Elders fremhever at 

granittkantstein tvers over veien, samt sperregjerder og manglede markering av sykkelfelt 
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er hinder for syklistene. Elders etterlyser sykkelveg gjennom Ås, ved å skille sykkel- og 

gangtrafikk. Dette ønskes utformet ved å legge sykkelfelt inn i planområdet, gjerne farget, 

og oppmerket gjennom rundkjøringer og vegkryss med forkjørsrett for syklister. Dersom 

det ikke planlegges sykkelfelt ønskes andre tiltak som viser tydelig satsing på syklister, i 

form av eksempelvis farget sykkelbane, forkjørsregulerte sykkeloverganger, ingen 

høyde/kantstein- gjerdehinder, plass til en bil mellom GS-veg og vegbanen, samt at gang- 

og sykkeltrafikk skilles fra hverandre. Det vises til at det på lange strekninger som Drøbak 

til Korsegården og Ski til Holstad er godt egnet som sykkelsti. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget er i tråd med Elders innspill. Syklende og gående skilles i planforslaget 

gjennom sykkelveg med fortau. I prosjektet er det fokus på hverdagssyklisten og da er 

sykkelfelt ikke optimalt, se også kommentar til innspill 7. Planforslaget fremmes med 

forkjørsregulering for syklister. Kantsteinshøyder eller andre former for hindringer unngås.  

 

 

9. Erik Skjeseth 

Skjeseth fremhever hagetilpasning i forbindelse med anleggelse av nåværende gang-

/sykkelveg på strekningen tidlig på 90-tallet. Huset til Skjeseth er over 100 år gammelt, og 

familien har holdt til her i 52 år. Som tilpasning til gang-/sykkelvegen på 90-tallet flyttet 

Skjeseth en hasselhekk fra 80-tallet inn på tomta. Det er lagt ned store ressurser i hagen; 

historiske roser, rododendron, springvann og karpedam. Skjeseth håper og tror at hagen 

kan inspirere og glede andre til/fra arbeid. Det stilles spørsmål til behovet for en så stor 

utvidelse av gang-/sykkelvegen. Viktigheten av å ta vare på gamle eplehager trekkes frem, 

samt å trekke myke trafikanter over til Høgskoleveien, omtalt som en sjarmerende etappe 

til/fra Campus. Det foreslås utvidelse av dagens gang-/sykkelveg på sørsiden av fv.152, 

uten å gjøre inngrep i dyrka mark. Dersom det blir en utvidelse av dagens gang-/sykkelveg, 

nord for fv.152, foreslås å bruke grøftearealet mellom kjørebane og eksisterende gang-

/sykkelveg samt å sette opp en midtdeler som sikrer de myke trafikantene. Foreliggende 

verneplan for «Gamle Kaja» som skal ivareta tomter og bebyggelse trekkes frem.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Behovet for utvidelse av dagens gang-/sykkelveg samt løsnings- og sidevalg, og de 

vurderinger som er gjort i den forbindelse, er redegjort for i planbeskrivelsen. Gang-

/sykkelvegen på sørsiden av fv.152 har vært vurdert, men er i konflikt med fredet område 

ved Samfunnet. Hageområdene langs nordsiden av fv.152 er tilstrebet berørt minimalt, og 

planforslaget er tilpasset så godt det lar seg gjøre. Hageområdene må berøres i den 

utstrekning som på plankartet for å få til en så rasjonell drift som mulig. En innskrenking av 

arealet gjør ikke nødvendigvis at behovet for areal under bygging reduseres. Det er fortsatt 

behov for areal til graving av grøfter, bygging av murer etc. 

 

10. Einar J. Einarsson 

Einarsson viser til brev vedrørende «varsel om oppmåling» pr. 7.09.2015, samt «Varsel om 

oppstart detaljreguleringsplan» pr. 7.04.2016. Det kommenteres en rekke punkter til en 
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eventuelt kommende reguleringsplan. Einarsson trekker frem arbeidet med gang-/sykkelveg 

på 1990-tallet hvor de måtte fjerne hekk og trær som skjermet mot Drøbakveien/fv.152. Nå 

er ny hekk og trær endelig blitt store og utgjør skjerming mot vegen igjen. Det er ikke 

ønskelig å fjerne skjermingen nok en gang. Begrensninger for inngrep samt føringer for 

trafikk og utnyttelsesgrad lagt i verneplanen «Reguleringsbestemmelser i tilknytning til 

reguleringsplan for vestre del av Kajaområdet», vedtatt i Ås kommunestyre 22.11.1995 

fremheves. Breddeutvidelse på gang-/sykkelvegen vil medføre økt forringelse på 

eiendommen. Tilbudet oppleves som dekkende per i dag da det er gang-/sykkelveg på 

begge sider av fv.152. Det etterlyses at arbeidet med forbedret gang-/sykkelvegtilbud 

konsentreres til sentrumsområdet mellom Åsgård skole og til 

sentrumsområdet/jernbaneundergangen hvor det i dag kun er fortau. Det anbefales å 

kanalisere gang- og sykkeltrafikken til sydsiden av Drøbakveien/fv.152, begrunnet med en 

rekke punkter. Å skille de gående og syklende ved å skille tilbudet på sørsiden, eventuelt 

dele de gående og syklende på hver side av vegen, samt kanalisere gående og syklende ned 

Kajaveien til NMBU fra gangbroen ved Åsgård, er andre forslag til løsning. Einarsson 

fremhever at de som beboere på nordsiden av fylkesvegen allerede har gitt nok av sine 

private hager til fellesskapet.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Se forslagsstillers kommentar under punkt 9. Statens vegvesen har vurdert mulighetene for 

sykkelløsning på sørsiden og luftet dette med grunneier, kommunen og 

kulturminnemyndigheten. Det foreslåtte tiltaket er vurdert opp mot intensjonen i regulert 

bevaringsområde i reguleringsplan fra 1995. Angående strekningen Åsgård til 

jernbaneundergangen så pågår det planarbeid også for denne strekningen i regi av Ås 

kommune, som ivaretar behov for oppgradert tilbud for gående og syklende.   

 

11. Erik Plahte 

Erik Plahte baserer sine synspunkter på egne erfaringer etter utallige sykkelturer på 

strekningen. Plahte påpeker at det største problemet i dag er at forgjengere og syklister 

ikke er separert. Tidvis stor trafikk av gående, både unge, barn, eldre samt syklister på kun 

et par meter bredde skaper dårlig framkommelighet og fare for ulykker. Strekningen forbi 

Aud. Max. fremheves som ekstra smal. Plahte etterlyser også enhetlig utforming og skilting 

av kryssene, til fordel for de myke trafikantene. Manglende gjennomgående skilting 

fremheves, derav også uklarheter omkring reglene mellom gående og syklende. 

Oppsummert ønskes en endring slik at gang- og sykkelvegen utformes og tilrettelegges slik 

at biltrafikken må tilpasse seg, ikke motsatt. Ved kryssing av fv.152 er det nødvendig å 

sikre trygg overgang for gående og syklende, i form av forkjørsregulering for syklister, aller 

helst via en undergang. Videre trekker Plahte frem strekningen inn i Ås sentrum, hvor GS-

vegen går over til et fortau langs Rådhuset. Her ønskes fjerning av parkeringsplasser for å 

etablere et sykkelfelt eller helst en sykkelbane langs Rådhuset. Krysset mellom 

Rådhusplassen, Moerveien og Raveien omtales som en katastrofe, hvor det burde vært 

merket opp med farge et sammenhengende felt tvers gjennom krysset for både fotgjengere 

og syklister. Status på passasjen under jernbanen og videre på østsida trekkes også frem 
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som uklar (fortau eller Gang- og sykkelveg?). Midtlinja som er blitt malt opp gjennom 

undergangen nylig er lite synlig. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Planforslaget er i tråd med innspillet fra Erik Plahte. Gående og syklende foreslås gitt 

separate arealer i form av sykkelveg med fortau. Ved å gi de syklende forkjørsrett langs 

kryssende sideveger, samt gode og godt lesbare krysningspunkt og overganger for gående 

og syklende må biltrafikken tilpasse seg de myke trafikantene. Ås kommune arbeider med 

reguleringsplan for Europan-tomta og Rådhusplassen hvor tilsvarende løsning for gående og 

syklende vurderes. Oppmalt midtlinje gjennom undergangen ved jernbanen er utført som et 

strakstiltak og virkningene av den vil følges opp.  

 

 

10 Vedlegg 

1. Forslag til reguleringsplankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Teknisk plan 

4. ROS- analyse 

5. Geoteknisk rapport 

6. Støyrapport, støykart 
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