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Teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i Ås sentralområde 

 
Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/03101-17 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Følgende tiltak innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde, i kart og bestemmelser, med forbehold om at tiltakene er 
økonomisk gjennomførbare:  
a) Omlegging av Brekkeveien i trasé langs jernbanen, som vist i vedlegg 1-5. 
b) Det avsettes arealer til at ny bro over jernbanen på Moerjordet. Arealene som 

avsettes til bro på Moerjordet benyttes som veitrasé frem til en eventuell bru 
etableres, som vist i vedlegg 5.  

c) Ny sykkelgate i trasé for dagens Brekkeveien, som vist i vedlegg 3-5. 
d) Sykkelvei med fortau langs Brekkeveien syd, fram til Maxbo-tomta, som vist i 

vedlegg 6. 
e) Ny utforming av Moerveien med fortau og gateparkering, som vist i vedlegg 7-

8.  
f) Ny utforming av Rådhusplassen, med gjennomgående sykkelvei og 

langsgående gateparkering, som vist i vedlegg 7. 
g) Sykkelvei med fortau langs Langbakken, som vist i vedlegg 15  
h) Sykkelvei med fortau langs Idrettsveien, som vist i vedlegg 15  
i) Ny snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien, som vist i vedlegg 15  

 
2. Ny jernbaneovergang for fotgjengere og syklister mellom Langbakken og Esso-

tomta settes som rekkefølgekrav, men kartfestes ikke.  
 

3. Følgende tiltak utredes som en del av høringsperioden, som alternativ til en 
oppstramming av kryssløsningene vist i vedlegg 16, og tilstrekkelig trafikkareal 
sikres i plankartet: 

a) Ny rundkjøring i krysset fylkesvei 152/Brekkeveien. 
b) Ny rundkjøring eller lyskryss i kryssene fylkesvei 152/Hogstvetveien og 

fylkesvei 152/Langbakken.  
 

4. Følgende tiltak videreføres ikke i områdereguleringsplanen 
a) Kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv. 152 og Ås 

videregående skole. 
b) Sykkelvei med fortau langs Skoleveien, som vist i vedlegg 7 og 9. 

 
Ås, 03.04.2019 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
 
Vedlegg: 
1. Oversiktsbilde sentrum syd 
2. Brekkeveien nord 
3. Brekkeveien Ås stasjon 
4. Moerjordet nord 
5. Moerjordet syd 
6. Brekkeveien syd 
7. Rådhusplassen, Moerveien nord, Skoleveien øst 
8. Moerveien midtre og søndre del 
9. Skoleveien vest 
10. Mulighetsstudie jernbanekryssing 
11. Normalprofiler 1 
12. Normalprofiler 2 
13. Normalprofiler 3 
14. Normalprofiler 4 
15. Langbakken, Idrettsveien (ettersendes) 
16. FV 152 med oppstramming av kryssløsninger (ettersendes) 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Kommunestyrets vedtak om tiltak som skal utredes, 21.03.2018, sak 16/18 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde ble lagt ut til en offentlig innspillsrunde, 
sammen med fortettingsstrategier for Ås sentralområde, i perioden 22.09.2017-
16.10.2017. Det kom inn til sammen 67 innspill, hvorav 27 berørte tema i vei- og 
gateplan. 
 
Vei- og gateplanen ble i etterkant av innspillsrunden behandlet i Ås kommunestyre 
21.03.2018, sak 16/18. Kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides en teknisk-
økonomisk utredning for 12 prioriterte tiltak i vei- og gateplanen, som bygger opp om 
vedtatt fortettingsstrategi.  
 
Teknisk-økonomisk utredning 
Oppdraget gjennomføres av Sweco Norge AS, og skal avklare gjennomførbarhet, 
arealbeslag, kostnader og trafikale konsekvenser av de foreslåtte tiltakene. Tiltakene 
er vist på figur 1. Deler av tiltak e, samt tiltakene h, i og k er foreløpig ikke ferdigstilt, 
og vil måtte behandles i forbindelse med førstegangsbehandling av områdeplanen. I 
tillegg utredes tiltak for overvannshåndtering i Rådhusparken, samt åpning av 
Hogstvetbekken. Disse tiltakene behandles ikke i denne saken.  

 
Figur 1. Tiltak som utredes i teknisk-økonomisk utredning. 
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Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler 
For å sikre gjennomføring av tiltakene, foreslår rådmannen at flest mulig av 
infrastrukturtiltakene innføres som rekkefølgekrav til nye utbyggingsområder, og 
følges opp av kommunen med utbyggingsavtaler.  
 
I henhold til pbl. § 12-7, nr. 10, kan det stilles rekkefølgekrav for tiltak som er 
nødvendige for å gjennomføre den nye utbyggingen. Rekkefølgekravene gir hjemmel 
for at kommunen kan inngå utbyggingsavtaler om at utbygger skal bekoste 
infrastrukturen. I tillegg til nødvendighetskravet, må utbyggingsavtalen også oppfylle 
krav om forholdsmessighet, altså at bidraget fra utbygger må stå i «rimelig forhold til» 
utbyggingens art og omfang. I tillegg bør kommunen vurdere hvor høye kostnader 
prosjektene i planområdet kan tåle. Dersom kostnadene som pålegges utbyggere blir 
for høye, risikerer kommunen at prosjektene stopper opp. 
 
Parallelt med planarbeidet utarbeides derfor en finansieringsmodell for felles 
infrastruktur i hele planområdet, som skal sikre at kostnadene ved opparbeidelse 
fordeles mellom utbyggere og kommunen etter kravene om nødvendighet og 
forholdsmessighet. 
 
En ferdig finansieringsmodell skal foreligge samtidig som forslag til områdeplan 
andregangsbehandles. Finansieringsmodellen vil gi svar på om løsningene i den 
teknisk-økonomiske utredningen er økonomisk gjennomførbare, og vil kunne påvirke 
endelig utforming av områdeplanen. 
 
Forholdet til jernbanen 
Tiltakene som reguleres inn i områdeplanen for Ås sentralområde må forholde seg til 
jernbanelovens § 10, som sier at ingen byggetiltak skal etableres innen 30 meter fra 
nærmeste spors midtlinje uten tillatelse fra Bane NOR. For veitiltak gjelder en 
generell byggegrense på 9 meter. 
 
Rådmannen har vært i kontakt med Bane NOR om mulighetene for å bygge tettere 
opp mot jernbanen enn det de generelle byggegrensene tillater. Bane NOR er opptatt 
av at muligheten for en fremtidig utvidelse til fire spor på Ås stasjon opprettholdes, 
slik at man ikke reduserer handlingsrommet for løsninger på strekningen. De 
fastholder derfor byggegrensen for 30 meter for ny bebyggelse. Veitiltak kan 
etableres innenfor denne byggegrensen, så nært som 9 meter fra nærmeste spors 
midtlinje, men det forutsettes da at veien må flyttes dersom arealet kreves til en 
framtidig sporutvidelse. Planbestemmelsene må sikre at en eventuell flytting av veien 
skjer uten kostnad for Bane NOR. 
 
En utvidelse av Ås stasjon er ikke omtalt i handlingsprogram for jernbanesektoren for 
perioden 2018-2029, og det må derfor antas at dette først er aktuelt på svært lang 
sikt. Byggegrensen på 30 meter påvirker foreslått ny trasé for Brekkeveien, ny 
bussterminal på trekanttomta og en ny overgang for fotgjengere og syklister nord for 
sentrum (på Esso-tomta).  
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Oppsummering fra dialogmøter: 
Rådmannen avholdt fem dialogmøter med innbyggere og interesserte i Ås 
sentralområde, mellom 18. og 28. mars 2019. Møtene hadde vekt på ulike 
delområder innenfor områdeplanen. Innspill som vedrører tiltak på gatenettet er kort 
oppsummert under: 
 

- Bra med overordna grep for å få på plass et sammenhengende gang- og 
sykkelveisystem i sentrum. 

- Bra at antall p-plasser på rådhusplassen reduseres 
- Antall parkeringsplasser i sentrum er utfordrende – noen mener det er for 

mange, andre for lite. 
- Bra at Brekkeveien legges langs jernbanen, og dagens veitrasé ombygges til 

sykkelgate. Noen mener byggegrensene mot jernbanen er utfordrende. 
- Bra med tilrettelegging for sykkel og gange langs Langbakken og at det 

tilrettelegges for ny g/s-bro over jernbanen i nord. 
- Utfordrende med økt trafikk og dårligere trafikkflyt i krysset 

Langbakken/fylkesveien. 
- Bra med satsing på gående og syklende i Skoleveien. 
- Viktig å etablere gode g/s- og kollektivtilbud før man reduserer 

parkeringstilbudet. 
- Utfordrende med biltrafikk og parkering, bl.a. i Sagaveien. Parkering bør være 

under bakken. 
- Bra at det stilles rekkefølgekrav og at utbyggere må bidra til finansieringen 
- Korte avstander mellom buss og tog må ivaretas. 

 
Rådmannens vurdering av løsningsforslagene: 
Omlegging av Brekkeveien og ny jernbanekryssing sør for Ås stasjon 
Forslag til omlegging av Brekkeveien er vist i vedlegg 1-5. Løsningen innebærer at 
Brekkeveien legges i trasé langs jernbanen, og slik utnytter arealer som ellers ikke 
kan bebygges. På Esso-tomta legges Brekkeveien om slik at den følger ytterkanten 
av det nye utbyggingsområdet. Det kan bli nødvendig å justere traséen ved Esso-
tomta i forbindelse med detaljplanlegging av dette utbyggingsområdet. Rådmannens 
innstilling er at løsningen med omlegging av Brekkeveien videreføres i 
områdeplanen. Det knytter seg noen usikkerhetsmomenter til denne løsningen, som 
gjelder byggegrenser til jernbanen og ny kryssing av jernbanen. Alternativer til 
rådmannens innstilling er opplistet i slutten av saksframlegget.  
 
Byggegrenser til jernbanen: Det er knyttet usikkerhet til hvor store arealer som vil 
kreves dersom jernbanen skal utvides til dobbeltspor i fremtiden. Det er heller ikke 
bestemt om en eventuell utvidelse vil skje på østsiden eller vestsiden av jernbanen.  
Dersom Brekkeveien legges innenfor jernbanens byggegrenser på 30 meter, er det 
derfor en risiko for at veien senere må fjernes. Risikoen kan minimeres ved at veien 
legges i de ytterste 12,5 meterne av byggegrensen, men elimineres ikke helt i denne 
løsningen. I et scenario der veien må flyttes, må kommunen finne en alternativ 
løsning. Mulige erstatningsløsninger kan være at biltrafikken overføres til 
Hogstvetveien via en ny jernbanekryssing, og/eller at foreslått sykkelgate over 
Moerjordet (dagens Brekkeveien) tilbakeføres til bilgate.  
 
Dersom HTM finner at kommunen ikke bør ta denne risikoen, bør det vurderes om 
Brekkeveien skal opprettholdes som hovedferdselsåre for biltrafikk, men med bedre 
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tilrettelegging for fotgjengere og syklister, og evt. med Moerveien som dedikert 
sykkelgate. 
 
Ny kryssing av jernbanen: Seks mulige kryssinger av jernbanen syd for Ås stasjon, 
ble utredet i en egen mulighetsstudie (vedlegg 10) Foreslått gatesystemet på 
Moerjordet skal fungere uten at det opparbeides en ny kryssing av jernbanen, men 
kan også kombineres med alle krysningspunktene som er foreslått i 
mulighetsstudien, med unntak av undergangen på krysningspunkt 1. Dersom det skal 
åpnes for en undergang på krysningspunkt 1, må planen avsette arealer til denne 
traseen på Moerjordet.  
 
En kryssing over jernbanen i bro fra Moerjordet kan etableres i traséen for 
Brekkeveien frem mot jernbanen, og vil kunne erstatte Brekkeveien ved en eventuell 
jernbaneutvidelse. Kryssingspunkt 2 ligger utenfor planområdet, og kan også 
opparbeides med bro eller kulvert uavhengig av løsningene som er foreslått for 
Moerjordet. Krysningspunkt 2 kan utredes videre dersom kommunen ønsker at dette 
skal opparbeides på kort sikt. Krysningspunkt 3 er utelukket etter dialog med HTM. 
 

  
Figur 2. Krysningspunkt 1. Trasé for bro t.v. og undergang t.h. Trasé for bro er kompatibelt med forslaget i 
rådmannens innstilling. 

Rådmannen innstiller på at en brokryssing på Moerjordet legges inn i planen som en 
fremtidig mulighet. Dette innebærer at Brekkeveien opprettholdes som biltrasé 
gjennom sentrum på kort sikt.  
 
Dersom en ny kryssing av jernbanen skal etableres på kort sikt, kan Brekkeveien 
stenges i sentrum, for å oppnå et bilfritt stasjonsområde. Kryssingen må i så tilfelle 
utredes mer detaljert og innlemmes i kommunens finansieringsmodell for felles 
infrastruktur. Grunnet kravene om nødvendighet og forholdsmessighet, vil 
kommunen sannsynligvis måtte ta størstedelen av kostnadene for tiltaket.  
 
Rådmannens vurdering: Rådmannen anbefaler at omlegging av Brekkeveien langs 
jernbanen reguleres inn i områdeplanen. Det vurderes at foreslått løsning gir det 
beste utgangspunktet for inndeling av nye utbyggingsområder på Moerjordet, 
ettersom hovedveien for bil legges på et areal som ellers ikke er byggbart. Løsningen 
gir også de beste forutsetningen for å utvikle et sammenhengende byområde fra 
Søråsteigen i vest til Moerjordet i øst. Å opprettholde dagens biltrasé vil skape en 
barriere gjennom området, og vil forringe boforholdene for nye boliger langs veien. 
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Som redegjort for over vil løsningen åpne for at ny bro på Moerjordet eller 
krysningspunkt lenger syd kan etableres på lang sikt. Rådmannen mener dette er en 
god løsning, som gir fleksibilitet for flere mulige fremtidsscenarier. Rådmannen 
vurderer det som mest realistisk å etablere en eventuell ny kryssing av jernbanen i 
forbindelse med et større arbeid der jernbanen utvides til dobbeltspor. Både høye 
kostnader og usikre planer for jernbanens fremtid, taler for at dette ikke er et tiltak 
som bør gjennomføres på kort sikt. Områdeplanen bør derfor først og fremst holde 
muligheten åpen for å etablere et krysningspunkt på lengre sikt. Rådmannen 
vurderer at det ikke er behov for å utrede de foreslåtte løsningene for kryssing av 
jernbanen i detalj på nåværende tidspunkt. Løsningene kan utredes i detalj dersom 
opparbeidelse blir aktuelt i fremtiden. 
 
Ved stasjonen svinges veien inn på dagens biltrasé syd for det planlagte 
sykkelhotellet. Grunnet byggegrensene til jernbanen, samt eiendomsgrensene til 
Bane NORs eiendom, vurderer rådmannen at det ikke er flere utbyggingstomter på 
stasjonsområdet som kan utløses ved å legge veitraséen langs jernbanen her. 
 
Ny sykkelgate i trasé for dagens Brekkeveien 
Sykkelgaten er vist i vedlegg 3-5. Gaten foreslås lagt i samme trasé som dagens 
Brekkeveien, med et snitt på 15.5 meter. Kjørebanen prioriteres for syklister, mens 
fotgjengere ivaretas med brede fortau. Innkjøring med bil til eiendommene øst for 
Moerveien tillates å krysse sykkelgaten, men gaten skal i utgangspunktet ikke 
tilrettelegges for gjennomgangstrafikk, og vil være stengt i sydenden. Sydover kan 
sykkelgaten kobles på en ny sykkelvei langs Brekkeveien mot Maxbo-tomta. 
 
Det ble tidlig i prosessen vurdert å etablere ny sykkelgate over Moerjordet noe øst for 
dagens Brekkeveien. I rådmannens forslag omformes heller dagens veitrasé. Dette 
vil gi enklere gjennomføring, fordi det ikke medfører kostnader til flytting av veibanen 
og tilliggende kommunalt ledningsnett. 
 
Gatesnittet som foreslås er bredt nok til at gaten vil kunne tilbakeføres til en ordinær 
bilgate, med sykkelvei og fortau langs kjørebanen. Gaten kan således fungere som 
en fremtidig atkomstgate til sentrum for biltrafikk, dersom «nye Brekkeveien» langs 
jernbanen må fjernes i forbindelse med en sporutvidelse.   
 
Rådmannens vurdering: Det anbefales at sykkelgaten videreføres i 
områdereguleringsplanen. Strekningen har potensial til å bli en godt brukt ferdselsåre 
for fotgjengere og syklister fra sør til stasjonsområdet, og gir god kobling videre 
nordover til sykkelveien langs jernbanen mot Ski. Løsningen vurderes også å gi et 
godt utgangspunkt for å utvikle tomtene på Moerjordet. I tillegg til å fungere som 
ferdselsåre for myke trafikanter fra de nye boligene, vil gaterommet i seg selv kunne 
opparbeides med møteplasser, grønnstruktur og lekearealer, og med fasader som 
henvender seg til gaterommet. Rådmannen anser at kryssende biltrafikk til boligene 
øst for Moerveien vil være av begrenset størrelse, og forutsetter at gaten utformes 
slik at denne trafikken må kjøre sakte og ta hensyn til myke trafikanter. 
 
Fortau og gateparkering langs Moerveien 
Foreslått gatesnitt for Moerveien er vist i vedlegg 7-8. Det foreslås brede, tosidige 
fortau, rom for langsgående gateparkering og beplantning i sentrumsdelen av 
Moerveien. Løsningen gir rom for ca 38 parkeringsplasser, som omtrent tilsvarer 
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dagens antall. I boligdelen av Moerveien foreslås smalere fortau inn mot de nye 
utviklingsområdene.  
 
Rådmannens vurdering: Foreslått utforming vurderes å være i tråd med ambisjonen 
om å prioritere fotgjengere og byliv i sentrum, ved å tilrettelegge for brede fortau med 
rom for møblering og beplantning. Gateparkering gir tilgang med bil til 
sentrumsbutikkene, samtidig som det kan bidra til å senke hastigheten og 
fremkommelighet for biltrafikken gjennom Moerveien. Rådmannen vurderer at 
parkeringsplassene kan gis en regulering som sikrer fleksibilitet i bruken av arealet, 
dersom sentrum på lang sikt gjøres bilfritt. Forslaget anbefales videreført i 
områdeplanen med unntak av snuplass i sydenden av Moerveien. Behov for 
snuplass kan vurderes i forbindelse med detaljplanlegging av dette området. 
 
Ny utforming av Rådhusplassen 
Det foreslås gjennomgående sykkelvei, kjørebane med langsgående gateparkering, 
og torg mot Ås kvartal, som vist i vedlegg 7. Løsningen bygger på Statens vegvesens 
mulighetsstudie fra 2015. Der sykkelveien krysser Moerveien foreslås det opphøyd 
fortau og sykkelbane. Løsningen innebærer en reduksjon av parkeringsplasser på 
Rådhusplassen, fra om lag 75 i dag til om lag 38 plasser. Foreslått løsning gir en 
utvidelse av fortau/torgarealet mot Ås kvartal, til en bredde på 16.9 meter.  
 
Oppgradering av tilbudet for gående og syklende over Rådhusplassen er avsatt 22.5 
mill. kr. i fylkeskommunens handlingsprogram for samferdsel, med estimert 
byggestart i 2021.  
 
Rådmannens vurdering: Forslaget vurderes å gi den beste løsningen for syklister 
gjennom sentrum. Strekningen er prioritert som en hovedsykkelrute i kommunens 
tiltaksplan for sykkel og gange, med anbefaling om at syklister og fotgjengere 
separeres. Løsningen gir en effektiv trasé for transportsyklister gjennom Ås, i 
kombinasjon med den foreslåtte sykkelveien langs fylkesveien øst for sentrum. At 
tiltaket allerede er sikret finansiering, taler for at løsningen bør avklares i 
områdeplanen. 
 
Rådmannen mener forslaget gir svært romslige arealer for opparbeidelse av torg 
langs nordsiden av Rådhusplassen, med rom for uteservering, lekeplass, 
sykkelparkering o.l. Det vurderes at sentrum som helhet vil ha nok parkeringsplasser, 
bl.a. i dagens parkeringshus og i gateparkering i sentrumsgatene, selv om tilbudet på 
Rådhusplassen reduseres. På sikt vil befolkningen som bor i gang- og sykkelavstand 
til Ås sentrum øke betydelig, ettersom nye utbyggingsområder i områdeplanen 
utvikles. Et mer restriktivt parkeringstilbud kan være godt tilpasset denne fremtiden. 
Løsningen vurderes å kunne tilpasses et bilfritt sentrum på sikt, dersom dette blir 
ønskelig. 
 
Hovedsykkeltraséer i nord: Langbakken, Idrettsveien og ny snarvei 
Det foreslås sykkelvei med fortau langs Langbakkens østside og Idrettsveiens 
vestside (vedlegg 15, ettersendes). Gatene bindes sammen av en ny snarvei for 
fotgjengere og syklister sør for idrettshallen.  
 
Ny snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien er lagt mellom idrettshallen og 
modulskolen. Det er ca 9 meter høydeforskjell fra Idrettsveien til Langbakken. 
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Strekningen er ca 85 meter i luftlinje, men legges i kurver for å få til bedre 
stigningsforhold, og således oppnå kravene om universell utforming. I nederste del 
av snarveien kan det i tillegg til g/s-veien opparbeides en trapp i rett linje, for å gjøre 
snarveien kortere for gående. 
  
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen anbefaler at de foreslåtte løsningene innarbeides i områdeplanen. 
Sykkelvei med fortau langs Langbakken kan opparbeides i forbindelse med 
utbygging av tomtene mot vest. Utvidelse av veitraseen kan stort sett legges på areal 
som er tiltenkt ny bebyggelse, og vurderes dermed å ha god gjennomførbarhet. 
Tiltaket vurderes som svært viktig for å tilrettelegge for sykkel og gange inn mot 
sentrum når utviklingsområdet på Langbakken bygges ut.  
 
Sykkelvei langs Idrettsveien vurderes å ha noe lavere gjennomførbarhet på kort sikt, 
men kan bli viktig dersom områdene øst for Idrettsveien skal utvikles på lengre sikt. 
Strekningen er også viktig som skolevei, og anbefales derfor innarbeidet i 
områdeplanen. 
 
Foreslått snarvei vurderes som en god løsning for å gi en kortere passasje fra de nye 
utbyggingsområdene langs Langbakken, til Ås ungdomsskole og Ås stadion, samt 
videre østover. Snarveien kan knyttes til en ny jernbanebro for gående og syklende, 
dersom dette opparbeides på sikt.  
 
Ny jernbanekryssing i nord som rekkefølgebestemmelse 
Det er vurdert flere ulike plasseringer av ny jernbanekryssing i nord, som oppfølging 
av konseptet i vei- og gateplanen (figur 3). Grunnet vanskelige stigningsforhold vil 
både bro og undergang kreve lange ramper for å tilfredsstille kravene til universell 
utforming (stigning på 5-7 %). En rettlinjet løsning, som konseptskissen under viser, 
har dermed ikke vært mulig å oppnå.  
 

 
Figur 3. Konsept for hovedsykkeltraséer nord for fylkesveien fra vei- og gateplan. En rettlinjet trasé mellom øst og 
vest har ikke vært mulig å oppnå grunnet stigningsforhold. Foreslått snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien 
er også flyttet lengre nord grunnet stigningsforhold, se forrige punkt. 

Rådmannens vurdering: 
Rådmannen mener det er utfordrende å fastsette en løsning for nytt kryssingspunkt 
på dette plannivået. Innledende vurderinger gjort av Sweco viser at nye ramper til bro 
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eller undergang vil få større virkninger for utviklingsområdene i Langbakken, enn det 
som framgår av den opprinnelige traséen foreslått i vei- og gateplanen. Rådmannen 
mener derfor at tiltaket bør utredes i forbindelse med detaljregulering av områdene, 
men sikres på områdeplannivå i bestemmelsene. 
 
Dersom tiltaket kan gis en god utforming, vurderes det å ha god verdi for de nye 
utviklingsområdene øst for jernbanen. Disse vil da kunne nå målpunkt på vestsiden 
av jernbanen, som campus-området og ny gang-/sykkel-trasé langs jernbanen, uten 
å krysse fylkesveien. 
 
Videre utredning av tiltak på fylkesveien 
Forslag til gateutforming av fylkesvei 152, fra Skoleveien til Idrettsveien, ble 
presentert for HTM i dialogmøte 01.04.2019. For å gi fylkesveien et mer gatemessig 
uttrykk, ble det foreslått å smalne inn veibredden, samt innsnevre kryssene mot 
samtlige sideveier på strekningen. For kryssløsning mellom fv. 152, Hogstvetveien 
og Langbakken ble det også presentert alternativer med rundkjøring og lyskryss, som 
er under utarbeidelse. I møtet kom det signaler fra HTM om at tre nye rundkjøringer 
ønskes vurdert, i kryssene fylkesveien/Brekkeveien, fylkesveien/Hogstvetveien og 
fylkesveien/Langbakken. Rådmannen foreslår at dette utredes i høringsperioden, og 
at de to sistnevnte kryssene også vurderes med lysregulering. Tilstrekkelig veiareal 
for alle løsningene sikres i plankartet som sendes på høring. Rådmannen mener det 
ikke er hensiktsmessig å behandle øvrige tiltak på fylkesveien før kryssene er avklart. 
 
Tiltak som ikke foreslås videreført 
Ny kollektivterminal 
Lokalbusstilbudet i Ås består av bussene 535 Garder/Kroer – Ås, som har én avgang 
per time i rush og bussrute 536 Dyster/Eldor – Ås, med avganger hver halvtime. Rute 
535 vil kunne få en fremtidig økning til to avganger per time. Bussene har 
endestasjon i Ås sentrum, på vestsiden av Ås stasjon, og har behov for et stoppested 
mellom avgangene, bl.a. for å sikre korrespondanse med toget.  
 
Bussrute 510 Langhus – Ski – Ås – Drøbak har i dag busslommer i fylkesveien. 
Bussruten har 6 avganger i hver retning per time, men Ruter anslår en fremtidig 
økning til 12 avganger per time.  
 
Et utkast til løsning for ny bussterminal på trekanttomta ble presentert i dialogmøte 
med HTM 01.04.2019. Det foreligger ikke endelige tegninger for dette tiltaket på 
nåværende tidspunkt, fordi utkjøringen på fylkesveien ikke er godkjent av Statens 
vegvesen. Dersom krysset skal godkjennes av vegvesenet kreves venstresvingefelt 
og trafikkøyer i fylkesveien for trafikk til terminalen fra øst, og dermed en utvidelse av 
veibredden fra dagens situasjon. Trolig bør hele krysset vurderes som signalregulert 
kryss eller som rundkjøring. 
 
Dersom HTM ønsker å gå videre med bussterminal på denne plasseringen, bør 
utkjøringen vurderes i forbindelse med utredningen av nye rundkjøringer/lyskryss på 
fylkesveien, som rådmannen foreslår utredet i høringsperioden. 
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Figur 4. Plasseringen som er vurdert for ny bussterminal, mellom fv. 152 og jernbanen, er markert med rødt 

Rådmannens vurdering:  
Flytting av dagens bussterminal på Ås stasjon er i utgangspunktet et ønskelig tiltak, 
som vil åpne stasjonsområdet for nye bruksområder. Å ta i bruk arealet mellom 
fylkesveien, jernbanen og Ås vgs. har som fordel at det dannes et mer samlet 
knutepunkt mellom de ulike bussrutene og toget enn det som er tilfellet i dag. 
Rådmannen mener likevel at det ikke er ønskelig å gå videre med tiltaket. Årsaken er 
de store tiltakene på fylkesveien som dette vil medføre. Rådmannen mener det vil 
være svært uheldig å utvide veien med en ekstra kjørebane i dette området. Punktet 
et i dag en viktig krysning for fotgjengere, og vil i fremtiden få en enda mer sentral 
plassering i Ås sentrum. Rådmannen mener fylkesveien i dette området bør få en 
utforming som binder sammen dagens sentrumskjerne og den utvidede 
sentrumskjernen nord for fylkesveien. Store veitiltak vurderes som lite 
hensiktsmessige i denne sammenhengen, og kan heller fungere som en barriere i 
det fremtidige sentrum. 
 
En ny kollektivterminal vurderes heller ikke å ha nytte for den mest brukte bussruten 
gjennom Ås, som er 510-bussen mellom Drøbak og Langhus. Det vurderes at denne 
bussruten først og fremst har behov for effektive stoppesteder med rask av- og 
påstigning, som best ivaretas av busslommer i fylkesveien. En ekstra avkjøring fra 
fylkesveien vil forsinke bussruten, særlig i retning mot vest, og kan dermed gjøre 
tilbudet mindre attraktivt for busspassasjerene. Ruter melder om at bussrute 510 
allerede i dag er utsatt for forsinkelser, og er opptatt av at passasjerene ikke skal få 
et dårligere tilbud i fremtiden. Kapasiteten på terminalen vil også være utfordrende 
når rute 510 skal økes til 12 avganger i timen. Ny bussterminal blir dermed et tiltak 
som vurderes å ha liten nytte, i forhold til kostnadene og konsekvensene av tiltaket. 
 
Rådmannen anbefaler at det heller ses på andre alternative stoppesteder for 
lokalbussene øst for jernbanen, f.eks. ved innfartsparkeringen ved Ås vgs. Dette kan 
gjøres uavhengig av arbeidet med områdeplanen. 
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Sykkelvei med fortau langs Skoleveien 
Langs Skoleveien foreslås sykkelvei med fortau langs veiens nordside og østside. På 
østlig del av veien skilles sykkelvei og fortau av eksisterende vegetasjon. Traséen tar 
også hensyn til trær som ønskes bevart syd for Åsgård skole.  
  
Rådmannens vurdering: Rådmannen mener det prinsipielt bør skilles mellom 
fotgjengere og syklister på viktige sykkeltraséer i sentrum, men er usikker på om 
behovet for det foreslåtte tiltaket langs Skoleveien står i forhold til kostnadene. 
Tiltaket vurderes som vanskeligere å finansiere enn øvrige foreslåtte sykkelveier, 
fordi størstedelen av strekningen ikke kan knyttes direkte opp mot nye 
utviklingsområder. Rådmannen mener derfor at tiltakene som har større direkte nytte 
for gjennomføringen av områdeplanen bør prioriteres. Løsningen anbefales ikke 
videreført i områdeplanen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Alle tiltakene skal kostnadsberegnes før førstegangsbehandling av områdeplanen. 
Kostnadene er grove estimat (+/- 40 %) basert på løpemeterpriser, og inkluderer ikke 
grunnerverv.  
 
Økonomiske konsekvenser avklares i en egen finansieringsmodell for felles 
infrastruktur, som skal ferdigstilles før andregangsbehandling av områdeplanen. 
Tiltak hvor hele kostnaden ikke kan belastes utbyggere, må finansieres av 
kommunen eller andre offentlige aktører. Det må vurderes om tiltak som mangler 
finansieringskilde skal utelates fra rekkefølgekravene i planen. 
 
Alternativer: 
Alternativ til løsning for Brekkeveien 

- I høringsperioden utredes et alternativ der dagens Brekkeveien beholdes som 
hovedtrasé for biltrafikk, med bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister, 
og Moerveien opparbeides som sykkelgate. 

 
Alternativer til løsning for ny kryssing av jernbanen 

- Undergang på krysningspunkt 1 detaljeres videre. Det avsettes arealer til 
undergangen i områdeplanen. 

- Bro over jernbanen på krysningspunkt 1 detaljeres videre 
- Bro eller undergang på krysningspunkt 2 detaljeres videre.  

 
Alternativ til punkt 4a, kollektivterminal 

- Innkjøring til kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv. 152 og Ås 
videregående skole utredes som en del av høringsperioden, sammen med 
utredning av ny rundkjøring eller lyskryss mellom fv. 152 og Langbakken. 

 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at løsningsforslagene for omlegging av Brekkeveien, arealer 
til ny jernbanebro, ny sykkelgate, nye sykkelveier langs Brekkeveien, Langbakken og 
Idrettsveien, samt ny utforming av Moerveien og Rådhusplassen, som vist på 
vedlagte tegninger fra Sweco Norge AS, innarbeides i områdeplan for Ås 
sentralområde. 
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Ny jernbaneovergang for fotgjengere og syklister mellom Langbakken og Esso-tomta 
anbefales som rekkefølgekrav, men kartfestes ikke, slik at traseen kan fastsettes ved 
detaljplanlegging.  
 
Det anbefales at beslutningen om fylkesveiens utforming avventer til det er utredet 
flere løsninger for kryssene mot Brekkeveien, Langbakken og Hogstvetveien. 
Tilstrekkelig veiareal sikres i plankartet.  
 
Ny kollektivterminal anbefales ikke videreført i områdeplanen. Tiltaket vil 
nødvendiggjøre en utvidelse av fylkesveien og en endring av krysset mot 
Langbakken, og vurderes dermed å ha større kostnad enn nytte. Sykkelvei med 
fortau langs Skoleveien anbefales ikke videreført fordi den vurderes å ha lavere nytte 
og gjennomførbarhet enn andre anbefalte sykkelveier. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


