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Innspill fra grunneierne til planlagt sykkelvei med fortau langs FV 152  
 

Vi viser til møte med Ås kommune 12.09.2018 om det planlagte prosjektet for sykkelvei med 
fortau på nordsiden av FV152, utarbeidet av SVV (25-05.2018). Vi viser også til flere tidligere 
innspill fra oss grunneierne, samlet og individuelt, til SVV og Ås kommune om saken.  
 
Et slikt prosjekt skal sikre syklende og gående sikker passasje Ås sentrum - NMBU. Samtidig 
skal en hensynta bevaringsverdige områder og bygninger på NMBU og hos private grunneier. 
Tidligere har kommunestyret vedtatt regulering av våre bevaringsverdige hus og hageanlegg 
(22.11.1995) og i ny reguleringsplan for Ås har Rådmannen foreslått «strengere vern» av 
våre eiendommer på Kaja (eiendommer som nå omfattes av utvidet sykkelvei og fortau). 
Fylkeskonservatoren var meget skeptisk til SVVs planer som berørte de bevaringsverdige 
hageanleggene og skrev til SVV (12.05.2016, m/kopi til Ås kommune); 

a) «Gang- og sykkelveien bør plasseres slik at bygningene langs veien og 
bevaringsverdige hage- og jordbruksarealer ikke blir berørt» 

b) «Dersom kulturminneverdiene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget som 
legges fram til offentlig ettersyn, vil fylkesrådmannen vurdere å legge planen fram for 
politisk behandling med forslag om innsigelse.» 

 
Vi mener også at det er noen endrede forutsetninger for SVVs prosjekt. Befolkningsøkningen 
justeres ned og kommer til å bli mer spredt (enn 2 km radius fra Ås stasjon). Det er godkjent 
1.000 nye boligenheter for studenter i Skogveien. Dette mm. vil bidra til nye og endrede 
korridorer for gående og syklende t/r Ås stasjon - NMBU. Færre vil velge ruten langs FV152 
og flere vil velge ulike ruter via Kaja. Det er heller ikke gode løsninger for (hurtig) syklende 
fra Meierikrysset og vestover mot Drøbak. 
 
Vi mener fortsatt at den beste løsningen ville være å ha syklende på sydsida av FV152 og 
gående på nordsida. Her er det etablerte gang-/sykkelveier som kan opprustes uten at dette 
kommer i konflikt med fredninger etc. NMBU støtter også en slik løsning. Det er beklagelig at 
SVV ikke har sett grundigere på dette. 
 

Dersom SVVs prosjekt (25.05.2018) allikevel skal gjennomføres må følgende forhold 

ivaretas; 
 
1. Grønnrabatt mot veien må reduseres så mye som mulig (max 2 m). Dette er også i tråd 

med signaler fra kommunen, ref. møtet 12.9. Det er bedre å ta vare på gamle 

eksisterende trær og øvrig beplantning i verneverdige hager enn å ta bort disse og få ny 

beplantning i veirabatten. Det er også veldig god plass til ny beplantning langs 

eksisterende vei og gang-/sykkelvei på sydsida av FV152. 

2. Gangveien bør reduseres til 2 m (mange andre prosjekter fra SVV har 1-1,5 m, ref. SVVs 

hjemmesider med flere prestisjeprosjekter) og om mulig kan sykkelvei reduseres til 2,5 m 

(flere «racersyklister» vil uansett velge veibanen). Kun brosteinavstand mellom gang- og 

sykkelvei (slik SVV har foreslått). Gang-/sykkelveien på sydsida av FV152 vil beholdes og 

vil være en god og mye brukt vei fortsatt, som også avlaster nordsida (bla. til Pentagon). 
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3. Det er lysmaster på sydsida av FV152, både over vei og gang-/sykkelvei. Dersom det må 

monteres nye lysmaster på ny sykkelvei med fortau må det skje i grønnrabatten, 

mellom vei og sykkelvei, og ikke mellom fortau og hagene.  

4. Minimalt anleggsbelte i hagene. Dette er også i tråd med signaler fra kommunen, ref. 

møtet 12.9. Dette er svært viktig for å bevare hageanleggene og her kan flere tiltak 

iverksettes; 

a. Dagens gang-/sykkelvei må stenges i anleggsperioden og syklende gående må 

benytte gang-/sykkelvei på sydsida, slik at arbeidet kan foregå fra gang-

/sykkelveisiden og ikke fra hagene.  

b. Hageveien mellom Drøbakveien og inngang til Hageveien 1 benyttes som 

anleggsområde, både for maskiner, deponi etc.  

c. Det utarbeides en miljøoppfølgingsplan som beskriver hvordan mest mulig av 

hageanleggene kan bevares i anleggsfasen, slik foreslått av kommunen. Denne 

utarbeides i samråd med grunneierne og godkjennes av kommunen. 

5. Når tomtearealene igjen reduseres blir det vanskeligere å få bygge ut pga. at U-graden 

reduseres (nevneren reduseres). Dette må hensyntas ved eventuelle senere søknader. 

Hvis grønnrabatt kan reduseres til max 2 m, fortau reduseres til 2 m og om mulig redusere 

sykkelvei til 2,5 m vil det være minimale inngrep i de bevaringsverdige hageanleggene. 

Uansett er det viktig at den totale bredden for en god sykkelvei med fortau blir så smal som 

mulig, mest mulig innenfor rammen av tilgjengelig areal (i dag 7-8 m til eiendomsgrenser) og 

at arbeidet utføres så skånsomt som mulig for hageanleggene. En utfordring er å se hele 

traseen under ett, fra Sentralkrysset til Korsegården og her vil det være varierende felt, 

kryssinger, veier og bredder. En noe mer moderat utbygging fra Meierikrysset til Ås sentrum 

vil harmonerer mer med hele traseen. På s. 34 omtales Damsgården og her står det «det vil 

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

Dette er fint og burde også legges til grunn for våre eiendommer (som har eldre hekker enn 

nyplantingen ved Damsgården).  

I tillegg til dette innspillet kan det være individuelle kommentarer fra de enkelte 

grunneierne, bla. ift. støyskjerming.  

Det er viktig at alle innspill som tidligere har innkommet er med i prosessen, ref. det som 

kom fram i møtet 12.9. Dette gjelder innspill fra Kaja Vel og fra grunneiere.  

På vegne av grunneierne (42/197, 42/141, 42/264, 42/88, 42/314 og 42/77). 

Einar J. Einarsson 

2018-09-17 
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