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Parkeringsforbud i boligfelt 
 
Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 19/01402-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Klima- og miljøutvalg            
Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler i Ås i tidsperioden kl. 07-17 på 

hverdager.  
2. Forbudet begrenses til områder der parkerte biler medfører uoversiktlig og utrygg 

skolevei. 
 
Ås, 09.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalg 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Parkeringsforbud på Kaja-feltet - saksfremlegg 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det er stedvis utfordring med parkerte biler langs kommunale veier i boligfelt. 
Rådmannen har mottatt flere henvendelser fra beboere som er bekymret for 
fremkommeligheten og trafikksikkerheten som følge av langsgående parkering. 
 
Erfaringen etter innføring av tilsvarende parkeringsforbud på Kajafeltet er bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet for dem som ferdes i trafikken, noe beboerne i 
området, etter rådmannens erfaring, setter pris på. Rådmannen har fått svært få 
negative tilbakemeldinger på forbudet. 
 
Rådmannen har vurdert situasjonen generelt og foreslår at det innføres 
parkeringsforbud i boligfelt nær skoler på hverdager i tidsperioden kl. 07-17. 
 
Fakta i saken: 
Det er stedvis utfordrende at det parkeres biler langs kommunale veier i boligfelt. 
Flere beboere uttrykker bekymring for fremkommeligheten og trafikksikkerheten, 
spesielt for skolebarn på skoleveien da disse må ferdes mellom parkerte biler og ut i 
veibanen for å komme forbi. Det er også noen som har utfordringer med å komme ut 
av egen gårdsplass på grunn av parkerte biler i veien, og i tillegg skaper det 
utfordringer for veivedlikeholdet, spesielt vinterstid. 
 
Vurdering: 
Parkerte biler langs veien gir et uoversiktlig trafikkbilde, og skaper utfordringer både 
med tanke på fremkommelighet, trafikksikkerhet og veivedlikehold. 
 
Parkerte biler langs veien gir dårlig sikkerhet for gående og syklende da de tvinges ut 
i veibanen og må konkurrere med biler som også skal fram. Dette er spesielt 
utfordrende i periodene kl. 07-09 og kl. 15-17 da mange ferdes på veiene til/fra jobb, 
skole, barnehage, tog/buss mm. 
 
Parkerte biler langs veien utgjør også en særlig utfordring for brøytemannskapene 
vinterstid. Sist vinter var det flere ganger tilfelle at brøytebilene ikke kom fram. Dette 
skaper igjen dårlig fremkommelighet, spesielt for de myke trafikantene. 
 
Det vises for øvrig til saken som var oppe i forbindelse med innføring av 
parkeringsforbud på Kajafeltet. Saksfremlegget følger vedlagt. 
 
Det kom svært lite negative reaksjoner i forbindelse med innføring av 
parkeringsrestriksjoner på Kajafeltet. Rådmannens oppfatning er at dette gikk seg 
raskt til og at beboerne i området er fornøyde med ordningen som nå gir bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet. 
 
Rådmannen har vurdert situasjonen på generelt grunnlag og foreslår at det innføres 
parkeringsforbud i boligfelt nær skoler på hverdager i tidsperioden kl. 07-17. Dette vil 
innføres der det er utfordringer med parkerte biler langs veiene. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Det er kostnader knyttet til kjøp av nye skilt, men dette dekkes av driftsbudsjettet for 
samferdsel. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det vil bli tryggere for de myke trafikantene å ferdes langs veiene og dette kan få 
flere barn til å gå/sykle til skolen. I tillegg blir det et triveligere bomiljø uten så mange 
parkerte biler ute i veien.  
 
Alternativer: 

- La det være som i dag uten parkeringsforbud. 
- Innføre parkeringsforbud i større deler av døgnet/uka. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler i tidsperioden kl. 07-17 på 
hverdager. Dette for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke 
trafikanter. 
 
Dette vil innføres i områder der det er en utfordring med parkerte biler langs veiene. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


