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Saksprotokoll 
 
 

Teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i Ås sentralområde 

Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  17/03101 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 18/19 11.04.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til endringer, tillegg og nye tiltak til 
rådmannens innstilling, punkt: 

1. a) endres til: 
I høringen innarbeides 2 alternative forslag. 

 Omlegging av Brekkeveien i trasé langs jernbanen, som vist i 
vedlegg 1-5. 

 Brekkeveien beholdes i dagens trasé som hovedferdselsåre for 
bil. 

1. f) tillegg: 
Gjennomgående sykkelvei utformes slik at hastigheten holdes nede på 
strekningen på vestenden av kulturhuset gjennom undergangen. 

2. tillegg: 
Bruk av undergang vurderes på linje med bro. 

4. a) legges til som nytt tiltak i pkt. 3, og endres til: 
Kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv. 152 og Ås 
videregående skole utredes for å finne en løsning som gir gode 
overgangsmuligheter mellom tog, buss 510 og lokalbusser. 

4.1 nytt tiltak: 
Innsnevringer på fv. 152. 

4.2 nytt tiltak: 
Fortau langs fv. 152 fra Rådhusplassen mot Esso. 

 
Zara Mushtaq Berg (H) og Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende forslag til 
endringer, tillegg og nye tiltak til rådmannens innstilling, punkt: 

1. Første avsnitt endres til: 
Følgende tiltak innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde. 

1. a) endres til: 
Brekkeveien beholdes i dagens trasé som hovedferdselsåre for bil, og 
det etableres ikke ny trasé langs jernbanen. 

1. b) endres til: 
Det avsettes ikke arealer til ny bro over jernbanen på Moerjordet. 

1. e) endres til: 
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Det etableres sykkelgate i dagens trasé for Moerveien med fortau fra 
krysset Moerveien/Brekkeveien og frem til Maxbo-Tomta. Alle 
parkeringsplasser langs veien fjernes med unntak av parkeringsplasser 
utenfor Moerveien 6E (Azur, begravelsesbyrå). Det settes også av HC-
plasser. 

1. f) endres til: 
Rådhusplassen etableres med gjennomgående sykkelvei og torg, og 
det settes av til mulig areal for etablering av serveringssteder i 1. etg. ut 
mot vei. 

1. h) endres til: 
Sykkelvei med fortau langs Idrettsveien. Idrettsveien rettes ut og 
breddes i krysset ved Tårnveien for å bedre siktlinjene. 

1. i) endres til: 
Ny snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien etableres som enkel 
gruset sti. 

1.1 nytt tiltak: 
Det etableres en HC-parkeringsplass ved rådhuset. 

1.2 nytt tiltak: 
Når det etableres sykkelveier og fortau i transformasjonsområder skal 
disse etableres slik at beboernes eiendommer blir minst mulig berørt.  

2. legges til som nytt tiltak i pkt. 1, og endres til: 
Ny jernbaneovergang for kryssing for biler, med sykkelbane og fortau 
mellom Langbakken og Esso. 

3. nytt tiltak: 
Ny utkjøring fra boligene i Raveien etableres, enten ut til ny rundkjøring 
på fv. 152 ved Esso eller ut i Brekkeveien. 

Nytt pkt. til rådmannens innstilling: 
Det settes av areal til eventuell forlengelse av rådhuset ned mot 
Moerveien. 

Tilleggsforslag til FrPs forslag 4. a): 
Det vurderes å legge til rette for at det kan etableres gangbroer fra 
kollektivterminalen over til Europantomta og over motsatt side av fv. 
152. 

 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende tilleggsforslag til Hs forslag 1. a) dersom Hs 
forslag ble vedtatt: 

Brekkeveien utvides med en gjennomgående, separat sykkelbane langs 
østsiden av veien, fra krysset med Søråsveien til stasjonen/undergangen. 
Sykkelveien fullføres helt frem til sykkelparkeringen/sykkelhotellet ved 
stasjonen og sykkelnedgangen i nordenden av perrongen. 

 
Joar Solberg (Ap) og Else Jorunn Vestby (Ap) fremmet følgende forslag som tillegg til 
Hs forslag 1. e): 

Ny, fortettet bebyggelse mellom Brekkeveien og Moerveien skal ha biladkomst 
fra Brekkeveien, ikke fra Moerveien. 

 
Ap, H og V fremmet følgende fellesforslag som tillegg til pkt. 1. f) i rådmannens 
innstilling: 

Sentrum sperres for gjennomgangstrafikk fra krysset Moerveien/Skoleveien til 
nedkjøringen til Ås kvartal på Rådhusplassen. Innkjøring til Ås kvartal utbedres 
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for enklere av-/påkjøring. All gateparkering i dette området fjernes i takt med 
utbygging av parkeringshus omkring sentrum. 

 
H og V fremmet følgende fellesforslag som endring av pkt. 3. b) i rådmannens 
innstilling: 

Det etableres rundkjøring i kryssene Langbakken/Hogstvedtveien/fv. 152. 
Løsning med 2 rundkjøringer foretrekkes. 1 rundkjøring for Langbakken/fv. 
152/kollektivterminal og 1 rundkjøring for fv. 152/Hogstvedtveien. 

 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag til endring av pkt. 4. b) i 
rådmannens innstilling: 

Sykkelvei med fortau langs Skoleveien, vest for rådhuset, som vist i vedlegg 7 
og 9. 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling: 
Første avsnitt pkt. 1 ble vedtatt 5-4 (2H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot Hs 
forslag 1. 
1. a) ble enstemmig nedstemt. 
1. b) ble vedtatt 7-2 (2H) ved alternativ votering mot Hs forslag 1. b). 
1. c) ble enstemmig nedstemt. 
1. d) ble enstemmig vedtatt. 
1. e) ble nedstemt 5-4 (Sp, FrP, SV, V) ved alternativ votering mot Hs forslag 1. e). 
1. f) ble vedtatt 7-2 (2H) ved alternativ votering mot Hs forslag 1. f). 
1. g) ble enstemmig vedtatt. 
1. h) ble nedstemt 8-1 (SV) ved alternativ votering mot Hs forslag 1. h). 
1. i) ble vedtatt 7-2 (2H) ved alternativ votering mot Hs forslag 1. i). 
2. med FrPs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Første avsnitt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
3. a) ble enstemmig vedtatt. 
3. b) ble nedstemt 5-4 (2Ap, Sp, MDG) ved alternativ votering mot fellesforslag fra H 
og V. 
Første avsnitt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
4. a) ble enstemmig nedstemt. 
4. b) ble enstemmig nedstemt ved alternativ votering mot hovedutvalgets 
fellesforslag. 
 
FrPs forslag: 
1. f) ble vedtatt 7-2 (Sp, SV) 
4. a) ble vedtatt 7-2 (MDG, V) 
4.1 ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V) 
4.2 ble vedtatt 8-1 (SV) 
 
Høyres forslag: 
1. a) ble vedtatt 5-4 (Sp, FrP, SV, V) ved alternativ votering mot FrPs forslag 1. a) 
1.1 ble vedtatt 7-2 (Sp, SV) 
1.2 ble vedtatt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) 
2. ble nedstemt 7-2 (2H) 
3. ble enstemmig vedtatt 
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Nytt punkt til rådmannens innstilling ble nedstemt 7-2 (2H) 
Tilleggsforslag til FrPs forslag 4. a) ble vedtatt 8-1 (SV) 
 
Vs tilleggsforslag til Hs forslag 1. a) ble vedtatt 5-4 (2H, 2Ap) 
 
Aps tilleggsforslag til Hs forslag 1. e) ble vedtatt 8-1 (V) 
 
Fellesforslag fra Ap, H og V ble vedtatt 7-2 (Sp, SV) 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
1. Følgende tiltak innarbeides i forslag til områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde, i kart og bestemmelser, med forbehold om at tiltakene er 
økonomisk gjennomførbare: 

a) Brekkeveien beholdes i dagens trasé som hovedferdselsåre for bil, og det 
etableres ikke ny trasé langs jernbanen. 

 Brekkeveien utvides med en gjennomgående, separat sykkelbane 
langs østsiden av veien, fra krysset med Søråsveien til 
stasjonen/undergangen. Sykkelveien fullføres helt frem til 
sykkelparkeringen/sykkelhotellet ved stasjonen og 
sykkelnedgangen i nordenden av perrongen. 

b) Det avsettes arealer til ny bro over jernbanen på Moerjordet. Arealene som 
avsettes til bro på Moerjordet benyttes som veitrasé frem til en eventuell 
bro etableres, som vist i vedlegg 5.  

c) Sykkelvei med fortau langs Brekkeveien syd, fram til Maxbo-tomta, som 
vist i vedlegg 6. 

d) Det etableres sykkelgate i dagens trasé for Moerveien med fortau fra 
krysset Moerveien/Brekkeveien og frem til Maxbo-Tomta. Alle 
parkeringsplasser langs veien fjernes med unntak av parkeringsplasser 
utenfor Moerveien 6E (Azur, begravelsesbyrå). Det settes også av HC-
plasser. 

 Ny, fortettet bebyggelse mellom Brekkeveien og Moerveien skal 
ha biladkomst fra Brekkeveien, ikke fra Moerveien. 

e) Ny utforming av Rådhusplassen, med gjennomgående sykkelvei og 
langsgående gateparkering, som vist i vedlegg 7. 

 Sentrum sperres for gjennomgangstrafikk fra krysset 
Moerveien/Skoleveien til nedkjøringen til Ås kvartal på 
Rådhusplassen. Innkjøring til Ås kvartal utbedres for enklere av-
/påkjøring. All gateparkering i dette området fjernes i takt med 
utbygging av parkeringshus omkring sentrum. 

 Gjennomgående sykkelvei utformes slik at hastigheten holdes 
nede på strekningen på vestenden av kulturhuset gjennom 
undergangen. 

f) Sykkelvei med fortau langs Langbakken, som vist i vedlegg 15  
g) Sykkelvei med fortau langs Idrettsveien. Idrettsveien rettes ut og breddes i 

krysset ved Tårnveien for å bedre siktlinjene. 
h) Ny snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien, som vist i vedlegg 15 
i) Det etableres en HC-parkeringsplass ved rådhuset. 
j) Når det etableres sykkelveier og fortau i transformasjonsområder skal 

disse etableres slik at beboernes eiendommer blir minst mulig berørt. 
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2. Ny jernbaneovergang for fotgjengere og syklister mellom Langbakken og Esso-

tomta settes som rekkefølgekrav, men kartfestes ikke. Bruk av undergang 
vurderes på linje med bro. 
 

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) Det etableres rundkjøring i kryssene Langbakken/Hogstvedtveien/fv. 152. 

Løsning med 2 rundkjøringer foretrekkes. 1 rundkjøring for Langbakken/fv. 
152/kollektivterminal og 1 rundkjøring for fv. 152/Hogstvedtveien. 

c) Ny utkjøring fra boligene i Raveien etableres, enten ut til ny rundkjøring på 
fv. 152 ved Esso eller ut i Brekkeveien. 

d) Kollektivterminal ved området mellom jernbanen, fv. 152 og Ås 
videregående skole utredes for å finne en løsning som gir gode 
overgangsmuligheter mellom tog, buss 510 og lokalbusser. Det vurderes å 
legge til rette for at det kan etableres gangbroer fra kollektivterminalen over 
til Europantomta og over motsatt side av fv. 152. 

 
4. Følgende tiltak videreføres ikke i områdereguleringsplanen: 

a) Sykkelvei med fortau langs Skoleveien, vest for rådhuset, som vist i 
vedlegg 7 og 9. 

b) Innsnevringer på fv. 152. 
c) Fortau langs fv. 152 fra Rådhusplassen mot Esso. 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 17. april 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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