
Innspill fra eiendommen 42/141 (Hageveien 1 & 3) til prosjektet fra 

SVV for ny sykkelvei med fortau langs FV152 (25.05.2018)  
 

Vi viser til felles innspill fra grunneierne langs nordsiden av FV152 vedrørende SVVs prosjekt 

ny sykkelvei med fortau, sendt Ås kommune 17.09.2018. I tillegg til dette ønsker vi å peke på 

følgende forhold som gjelder eiendommen 42/141 (Hageveien 1 & 3). 

Etter at det ble avgitt betydelige arealer til ny gang- og sykkelvei i 1991 ble det plantet ny 

agnbøkhekk langs hele sydsiden av eiendommen, portstolper og port ble flyttet og det ble 

anlagt ny portal av agnbøkhekken. I tillegg ble skråningen fra hekken mot veien (vår 

eiendom) plantet med roser og lupiner. Det ble også erstattet flere trær som måtte hugges 

ned pga. ny gang-/sykkelvei. Alt dette er i dag veletablert vegetasjon. Det ble også satt opp 

et tregjerde med høyde 1,2 m innenfor den nye hekken, som i starten var svært lav. 

Som nevnt i innspillet fra grunneierne må det være minst mulig inngripen i hageanleggene 

(redusere bredden på de rabatt og ulike veier), minst mulig anleggssone og utarbeides en 

miljøoppfølgingsplan som godkjennes av kommunen. 

Ifølge SVVs prosjektplan vil det for eiendommen 42/141 gjelde følgende; 

 Konsekvensene variere fra 2 til 3,5 meter (s. 35) (egen kommentar; Konsekvensene 

kan reduseres ved smalere grønnrabatt mm). 

 Etablere en tørrmur opp til 2,5 m for å redusere omfanget av inngrep i hagen, som 

trolig vil kreve mindre permanent areal og vurdere om en kan sette muren enda 

nærmere sykkelvegen for å bevare trærne (s. 36) (egen kommentar; Det er positivt 

med en tørrmur og helst en som kan strekke seg langs hele eiendommen, eventuelt 

ved å fylle på masse i vestre hjørne av eiendommen. Fint at muren kan flyttes helt 

inntil sykkelvegen). 

 Hekk langs eiendomsgrensen vil gå tapt (s. 36) (egen kommentar; Det er beklagelig 

at agnbøkhekken nok en gang må skjæres ned. Bør bevares som ved Damsgården). 

 Frittstående stammetrær vil ikke berøres (s. 36) (egen kommentar; Dette er viktig at 

stammetrærne på eiendommen mot veien bevares og dette må inn i 

miljøoppfølgingsplanen, hvor en også tar hensyn til trærnes røtter). 

 Hageport og portal til Drøbakveien (står Hageveien i planen) vil måtte flyttes i tråd 

med ny eiendomsgrense (s.36) (egen kommentar; Flytting av hageport og portal må 

også inn i miljøoppfølgingsplanen, portstolper må ha skikkelig fundamentering).  

Dersom hekken (nesten 2 m høy) går tapt vil sannsynligvis tregjerdet innenfor hekken også 

gå tapt. Det bør vurderes om det kan settes en støyskjerm opp på muren i samme høyde 

som gjerdet (1,2 m). Ifølge SVVs støymålinger ligger hovedhuset svært nær rød sone allerede 

og dette forsterkes når arealet beskjæres. Det må utføres spesifikke støymålinger.  
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