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Uttalelse til R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 - søknad om 

dispensasjon fra parkeringsbestemmelser – Ås kommune 

Vi viser til oversendelse fra Ås kommune datert 2.05.18 vedrørende dispensasjon fra 

reguleringsplanen.  

 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 4.1 som omhandler parkering. Det 

er søkt om å øke antall parkeringsplasser fra 18 til 47. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statelige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og 

som statelig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger:  

Området er avsatt til en næringsbebyggelse og regulert til kombinert formålet forretning og 

tjenesteyting i kommuneplanen. 

 

Eiendommen ligger i området preget av mye trafikk fra E6 (ÅDT = 36409), men også 

Nessetveien (fv.156). Det er ca 1 km fra eiendommen til E6.  Nessetveien er en viktig 

omkjøringsveg for E6.  Vegen har en årsdøgntrafikk på 13186 vest for dagligvarebutikk, og 

19161 øst for det det omsøkte området. Fartsgrense er 70 km/t på denne strekningen forbi 

eiendommen.  

 

Statens vegvesen vurdering 

Vi kan ikke se at det er hensiktsmessig å ha flere parkeringsplasser enn det som allerede er 

bestemt i reguleringsplanen. Vi viser samtidig til vår tidligere uttalelse, datert 20.05.2016 

hvor vi understreket viktigheten av restriktive parkeringsbestemmelser for å begrense 
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biltrafikken. Statens vegvesen mener at tiltakshaver legger opp til en fortsatt bilbasert 

utvikling av Vinterbro.  Dette er ikke ønskelig.  

 

En eventuell dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene i reguleringsplanen er i strid med 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging og Regional 

plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Med hensyn til statlige og regionale føringer 

bør privatbilismen begrenses. Parkeringspolitikk er et svært effektiv virkemiddel for å 

motvirke den økende biltrafikken og bidrar til at flere bruker kollektivtransport, sykkel og 

gange.   

 

Ved å tillate flere parkeringsplasser vil det bli langt enklere å bruke bil fra boligområde 

rundt. Dette anser vi som uheldig med tanke på at boligområdene Sjøskogen og Togrenda 

ligger i under en kilometers avstand fra dagligvarebutikken. Erfaringsmessig vil mange som 

kan gå eller sykle isteden velge bil dersom det legges til rette for det på slike strekninger. 

 

Konklusjon:  

Statens vegvesen kan ikke se at vilkårene for å få innvilget dispensasjonen etter pbl §19-2 er 

oppfylt.  Vi mener at en dispensasjon fra nylig vedtatt plan vil undergrave hele planens 

styringsverdi. Det vil uthule kommunens og regionale myndigheters mulighet til å styre 

arealutviklingen i tråd med nasjonale politiske føringer. Samtidig vil en slik dispensasjon gi 

presedens for senere saker.  

  

Vi støtter andre myndighetenes vurdering og fraråder derfor sterkt at det gis dispensasjon til 

omsøkte økning av antall p-plasser.  

 

Vi ber om å få tilsendt vedtak i saken.  

 

Vegavdeling Akershus 

Med hilsen 

 

 

 

Arne Kolstadbråten 

Fagkoordinator Ewa Bartnikiewicz  
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