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Referat fra møte vedr. reguleringsplanforslag – fv. 152 Meierikrysset 

til Åsgård skole 

 

Sted:  Rådhuset i Ås 

Til stede:  Ellen Grepperud, Mari Olimstad, Cornelia Midtlyng, Caroline Ovaska og Ingrid 

Ullavik Bakken 

Forfall:  

Kopi til:  

 

 
Ansvar / frist 

Bakgrunn for møte:  

Statens vegvesen sendte i mai 2018 over forslag til reguleringsplan for gang- og 

sykkelanlegg langs fv. 152 mellom Meierikrysset og Ås sentrum. Ås kommune 

ønsker å legge fram planen for politisk behandling i september.  

Basert på foreløpige innspill som har kommet fra hovedutvalget, ser 

administrasjonen behov for å avklare følgende punkter med SVV før saken 

legges frem:  

 Er det aktuelt å redusere bredden på grøntrabatten til 2 meter? 

 Er det mulig å flytte foreslått krysningspunkt for gående og syklende? 

 Kan anleggsbeltet reduseres noe?  

 Er det aktuelt å regulere samme løsning som i Nordbyveien i Ski?  

 

Grøntrabatt:  

Det er i planforslaget foreslått et 3 meter bredt grøntområde mellom fv.152 og 

gang-/sykkelanlegget. Området skal beplantes med trær. Grøntrabatten har 

vært diskutert i flere omganger med Ås kommune, og det har tidligere vært 

tegnet ut et forslag hvor rabatten er redusert til 2 meter. På grunnlag av ønsket 

om beplantning, har man imidlertid valgt å gå videre med en bredde på 3 meter. 

Som nevnt i oversendelsesbrevet fra SVV, ønsker man innspill til dette under 
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Ansvar / frist 

offentlig ettersyn av planforslaget. SVV er åpne for å redusere rabatten til 2 

meter, men gjør da oppmerksom på at området ikke kan beplantes med trær.  

 

Kryssing av fylkesveien for gående og syklende:  

Planforslaget legger opp til krysningspunkt for gående og syklende på samme 

sted som i dag, mellom Skogveien og Skoleveien. Det har kommet inn forslag 

om to alternative krysningspunkt som SVV er bedt om å ta stilling til:   

1. Kryssing vest for Skogveien 

Løsningen vurderes som uheldig av følgende grunner:  

 Ved å plassere krysningspunktet vest for Skogveien, vil gående og 

syklende måtte krysse fv. 152 bak planlagt kantsteinstopp/holdeplass for 

buss. Dette vil gi dårlig sikt når busser står på holdeplassen, og kan føre 

til farlige situasjoner mellom kjøretøy som kommer fra Meierikrysset, og 

syklister/fotgjengere som skal krysse fylkesvegen. Krysningspunktet vil i 

tillegg fremstå som uoversiktlig pga. nærheten til inn-/utkjøringen fra 

Skogveien. 

 For å oppnå tilstrekkelig sikt ved en slik løsning, vil holdeplassen måtte 

trekkes lenger vest. Dette medfører større inngrep i de tilgrensende 

eiendommene, en unaturlig ganglinje for de som kommer fra Skogveien, 

og gjør at holdeplassen flyttes lenger bort fra målpunktet. 

 Trerekken/alléen som ligger langs sørsiden av fv. 152 vil bli berørt ved å 

flytte krysningspunktet vest for Skogveien.  

 

2. Kryssing lenger øst/via eksisterende gangbru 

Løsningen er vurdert i planforslaget, og anses som uaktuell av flere årsaker:  

 Eksisterende gangbru er for smal (under 3 meter), og ivaretar ikke 

målsetningene for prosjektet. Hovedkryssing for syklister over brua vil 

skape konflikter mellom gående/skolebarn og syklister. Smal utforming 

og dårlig sikt gir redusert trygghet for gående/skolebarn, og redusert 

fremkommelighet for syklister. 

 For gående/skolebarn og syklister som kommer fra vest, vil bruk av 

eksisterende gangbru medføre en omveg på ca. 200 meter. Fotgjengere 

tar som oftest korteste veg, og mange vil derfor ta sjansen på å krysse 

vegen i plan, uten overgang. Dette utgjør en trafikksikkerhetsrisiko.  

 Ved å legge krysningspunktet lenger øst, vil man måtte gå inn i 

ytterligere fire eiendommer.  

 En ny brukonstruksjon, med nødvendig terrengtilpasning, vil være svært 

kostnadskrevende, og er ikke realistisk innenfor prosjektets 

kostnadsrammer.  
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Ansvar / frist 

SVV har gjennom planprosessen sett på flere ulike alternativer for kryssing av 

fylkesvegen, og begge forslagene har tidligere vært vurdert. Av hensyn til 

forhold som trafikksikkerhet, fremkommelighet, målpunkter, eiendomsinngrep 

og kostnadsnivå, mener SVV at foreslått krysningspunkt for syklende og gående 

er det alternativet som i størst grad ivaretar de ulike hensynene. 

 

Anleggsbelte:  

Flere berørte grunneiere har uttrykt bekymring for anleggsområdet som er satt 

av i plankartet. Bekymringene synes i stor grad knyttet til informasjon og 

involvering gjennom anleggsfasen. Selv om anleggsbeltet tidligere har vært tema 

i møter med grunneiere/naboer, og er beskrevet i planbeskrivelsen, kan dette 

tilsi at det er behov for å formidle prosessen og anleggsbeltets betydning i enda 

større grad.  

 

I tillegg til arealet som skal erverves til selve gang- og sykkelanlegget, med 

tilhørende grøft, er det satt av et inntil 5 meter bredt «anleggsbelte» i 

planforslaget. Anleggsbeltet er midlertidig, og skal tilbakeføres til opprinnelig 

tilstand/formål etter ferdigstillelse av prosjektet. Dette er det arealet man 

vurderer som nødvendig for å kunne gjennomføre byggingen av prosjektet. 

Anleggsområdet trengs bl.a. til følgende:  

 For å bygge opp vegkroppen er det behov for å grave noe bredere enn 

selve den ferdige sykkelvegen. Massene må skiftes ut, og noe av dette 

legges til side for tilbakefylling når anlegget ferdigstilles.   

 Anleggsbeltet er nødvendig for å kunne manøvrere lastebiler inn og ut av 

anleggsområdet. Det må også være tilstrekkelig areal til at en 

gravemaskin skal kunne arbeide effektivt. Fylkesvegen legger en naturlig 

begrensning på den ene siden, da det er forutsatt at fv. 152 har toveis 

trafikk gjennom hele anleggsperioden. Materiell, maskiner og utstyr må 

derfor plasseres i gang-/sykkelanlegget, og på utsiden, mot hagene. 

 Overvannsledninger må ligge frostfritt. Dette er gjerne et minimum på 

1,8 meter, og må graves frem med skråninger. Masser må her også 

fraktes bort/legges til siden. 

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

som kommer på utsiden av gang-/sykkelanlegget, 1 meter fra ferdig 

vegkant. 

Ettersom en godkjent reguleringsplan er juridisk bindende, må inngrepet i de 

berørte eiendommene begrenses til de arealene som er avsatt til formålet i 

reguleringsplanen. Dersom det settes av for lite areal, risikerer man 

dyrere/dårligere løsninger for å få gjennomført tiltaket, eller at anleggsarbeidet 

forsinkes/stopper opp. Av denne grunn legger SVV inn litt marginer 

sammenlignet med de teoretisk beregnede arealene. Det er, med andre ord, ikke 

sikkert at man trenger hele området som er avsatt til anlegg i reguleringsplanen.    
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gir tilbakemelding.  
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Ansvar / frist 

 

Tilsvarende løsning som Nordbyveien?  

Det har kommet opp et spørsmål vedr. muligheten for å etablere tilsvarende 

løsning som langs Nordbyveien i Ski. En slik løsning innebærer sykkelfelt og 

fortau. Det har også vært foreslått å redusere bredden på fortauet fra 2,5 meter 

til 2 meter.  

 

Løsningen med sykkelfelt og fortau er vurdert i planforslaget, men anses som 

uaktuell av følgende grunner:  

 Fylkesvegen er for smal til at en kan tillate sykkelfelt iht. vegnormalene. 

Det vil derfor være behov for å breddeutvide fv. 152. Dette antas å være 

kostnadskrevende.  

 Nødvendig breddeutvidelse av fylkesvegen vil trolig føre til høyere 

fartsnivå blant bilistene, ettersom vegen oppleves som bredere.  

 Sykkelfelt er utfordrende å drifte på vinterstid, og blir ofte lagerplass for 

snø og grus.  

 Prosjektet er planlagt med kantsteinstopp for buss, og syklistene vil da 

måtte vente bak, eller ta sjansen på å sykle forbi, bussen når den står på 

holdeplassen. Med relativt høy trafikkmengde, vil dette både kunne 

medføre konflikter mellom buss, syklister og/eller bilister, og gi 

dårligere fremkommelighet for syklistene.  

 Mange opplever det som utrygt å sykle i sykkelfelt fordi det ikke finnes 

noe fysisk skille til øvrig kjørende trafikk. Hverdagssyklistene, herunder 

barn og eldre, velger derfor heller å sykle på fortauet. Risikoen er da at 

sykkelfeltene hovedsakelig blir et tilbud til transportsyklistene, som 

gjerne sykler i vegbanen uansett. Løsningen imøtekommer derfor ikke 

behovene til målgruppene som prosjektet i utgangspunktet er tenkt for.   

 

Når det gjelder bredden på fortauet, bør foreslått bredde på 2,5 meter anses 

som et minimum. Strekningen inngår som del av skoleveg og er også atkomst til 

den største arbeidsplassen i kommunen, NMBU. Det vil derfor være mange som 

går på fortauet samtidig. Fortauet må være bredt nok til at personer med 

barnevogn, rullestol etc. skal kunne passere hverandre, uten å måtte ta i bruk 

sykkelvegen. Det er også viktig å opprettholde anbefalt bredde av hensyn til drift 

og vedlikehold.   

 

 

 

 

 

  

 


