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Parkeringsforbud på Kaja-feltet 
 
Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/03642-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Forslag til skiltplan med parkering forbudt-sone på Kaja-feltet vedtas. 
2. Mindre justeringer på områder som eies eller driftes av NMBU må påregnes. 

 
Ås, 28.11.2016 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef teknikk og miljø 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Vedlegg: 
Uttalelse fra Kaja vel 
Uttalelse fra NMBU 
Skiltplan Kaja 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Informasjonssjefen ved NMBU og velformann i Kaja vel. 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Våren 2016 innførte NMBU parkeringsrestriksjoner på sine områder på Campus. Det 
har ført til mer gateparkering i boligfeltveiene på Kaja-feltet. Rådmannen har mottatt 
flere henvendelser fra beboere på Kaja-feltet som er bekymret for 
fremkommeligheten og trafikksikkerheten som følge av denne parkeringen.  
Rådmannen har vurdert situasjonen og foreslår at det innføres parkeringsforbud på 
hverdager mellom kl. 07 og 17.  
 
I skiltplanen er det også lagt inn andre skilt som er og bør være i området, slik som 
gang-/sykkelveiskilt, blindveiskilt og fareskiltet «Barn» i nærheten av barnehagene. 
 
Fakta i saken: 
Våren 2016 innførte NMBU parkeringsrestriksjoner på sine områder på Campus. De 
har egne områder avsatt til parkering for ansatte og studenter, samt egne områder til 
gjester. For studenter og ansatte er det noen kriterier som må være oppfylt for at 
man skal kunne få parkeringstillatelse, blant annet må man bo 3 km eller lenger unna 
Campus. Parkeringen er gratis. Gjester kan trekke lapp for gratisparkering. 
 
Etter at denne ordningen trådte i kraft har det blitt mer gateparkering i noen av 
boligfeltveiene på Kaja, spesielt i Utveien (ved Kirkeveien) og Samfunnsveien. Når 
det ble innført oblatparkering for pendlere på Ås stasjon, samt etter oppstart av 
håndheving av parkeringsbestemmelsene i sentrum i 2014 ble det mer gateparkering 
i Lyngveien ved Esso. I tillegg er det flere biler som parkerer i Kirkeveien i alléen inn 
mot Ås kirke. 
 
Rådmannen har mottatt flere henvendelser fra beboere på Kaja-feltet som er 
bekymret for fremkommeligheten og trafikksikkerheten på hovedinnkjøringsveiene til 
Kaja-feltet som følge av parkerte biler langs veien. Beboerne er bekymret for 
fremkommeligheten spesielt med tanke på utrykningskjøretøy, og i tillegg er de 
bekymret for trafikksikkerheten for alle som ferdes i området, og spesielt barn på vei 
til/fra skolen. 
 
Vurdering: 
Parkerte biler langs veien gir et uoversiktlig trafikkbilde, og skaper utfordringer både 
med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet. 
 
Det har vært tilfeller der det har stått biler parkert på begge sider av veien slik at 
andre biler ikke har kommet forbi. Spesielt for utrykningskjøretøy, avfallstransport og 
veivedlikehold utgjør dette et stort problem. 
 
Parkerte biler langs veien gir dårlig trafikksikkerhet for gående og syklende da de 
tvinges ut i veibanen og må konkurrere med biler som også skal fram. Dette er 
spesielt utfordrende i perioden 07-09 og 15-17 da mange ferdes på veiene til/fra 
jobb, skole, barnehage, toget mm. Det er tre barnehager i området og det er mye 
trafikk tilknyttet disse.  
 
Bildene nedenfor illustrerer problemet i Samfunnsveien. 
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I tillegg til å skape utfordringer i forhold til fremkommelighet og trafikksikkerhet, øker 
belastningen på veiskulder og grøftene blir ødelagt når det kjøres i disse. 
Oppbyggingen av de drenerende grøftene ødelegges og i tillegg ødelegges topplaget 
når det er vått. Dette øker vedlikeholdsbehovet og det er krevende å holde området 
pent. 
 
Rådmannen har vært i dialog med Norpark (Norges parkeringsforening) vedrørende 
ulike tiltak for å løse dette. Det har blitt vurdert beboerparkering med parkering 
forbudt i området bortsett fra for dem som har tillatelse i form av et beboerkort. Alle 
beboere vil da få utdelt beboerkort som beboere, gjester og andre kan benytte. Dette 
er et virkemiddel som gjerne benyttes der det er få parkeringsplasser tilgjengelig for 
de som bor i området, noe som ikke er tilfelle på Kaja-feltet. Tiltaket vil kreve mye 
administrasjon, samt oppfølgingsressurser.  
 
Datoparkering har også vært nevnt. Dette er også en ordning som benyttes der det 
er lite tilgjengelige parkeringsplasser for dem som bor i området. Det vil like fullt bli 
parkering langs veien og i grøftene, enten på den ene eller andre siden.  
 
I dette området vurderes det som mest hensiktsmessig å fjerne muligheten for å 
parkere langs veien på dagtid, og da er parkeringsforbud foretrukket løsning. For å 
minimere ulempene for beboerne på Kaja foreslår rådmannen at forbudet kun gjelder 
hverdager fra kl. 07-17. Da dekker man de tidsperiodene der flest ferdes i 
boliggatene. 
 
Rådmannen har gjennomført et informasjonsmøte med Kaja vel vedrørende 
foreslåtte løsning. Det var et positivt møte hvor følgende momenter ble drøftet: 

 Parkering for håndverker på dagtid. 
o Kommentar: De fleste eiendommene på Kaja har plass til dette på 

egen eiendom. Dersom det p.g.a. lengre pågående arbeider ved en 
eiendom er behov for å parkere flere biler kan det være en mulighet å 
lage en arbeidsvarslingsplan for dette som rådmannen godkjenner.  
 

 Utvide til parkering forbudt hele døgnet for å bli kvitt biler fra leietakere i 
området som benytter veien som fast parkeringsplass.  

o Kommentar: Utleiere skal ha tilstrekkelig parkeringsplass på egen 
eiendom slik at leietakere ikke må stå parkert i veien. Et absolutt 
forbud vil skape problemer for kortvarig gjesteparkering. 

 
Skiltplanen har vært sendt Kaja vel og NMBU for uttalelse. Både Kaja vel og NMBU 
støtter rådmannens forslag. NMBU har i tillegg noen innspill (se vedlegg) som 
avklares i etterfølgende dialog direkte med NMBU. 
 
Vedlagte skiltplan viser avgrensningen av området der skilt vedr. 30 km/t-sone og 
parkering forbudt-sone er satt opp ved alle innkjøringene til Kaja-feltet. I tillegg 
inneholder skiltplanen skilt som er og bør være i området, slik som gang-
/sykkelveiskilt, blindveiskilt og fareskiltet «Barn» i nærheten av barnehagene. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Oppsetting av alle aktuelle skilt i skiltplanen har en kostnad på om lag kr. 30 000,-. 
Dette vil bli belastet driftsbudsjettet for samferdsel. Utskifting av noen gamle og slitte 
skilt må mest sannsynlig utsettes. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Reduserte muligheter for gateparkering langs veiene på Kaja vil føre til mindre 
bilkjøring og dermed et bedre bomiljø. I tillegg vil det estetiske uttrykket i boligfeltet 
være hyggeligere uten parkerte biler i veikanten/grøftene. Beboerne slipper å få 
grøftearealet som de steller utenfor egen eiendom ødelagt av hjulspor mm. 
 
Alternativer: 
Et alternativ kan være å redusere tidsperioden for parkeringsforbudet til å gjelde 
hverdager fra kl. 08-16. Dette anbefales imidlertid ikke da mange ferdes til/fra skole, 
barnehage, tog, jobb etc. fra kl. 07-08 og fra 16-17. 
 
Et annet alternativ er å skilte parkering forbudt sone som gjelder hele døgnet, men 
dette mener rådmannen vil føre til for mange ulemper for beboerne i området med 
tanke på besøk på kveldstid og i helger. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener at parkeringsutfordringene på Kaja-feltet må løses for å ivareta 
fremkommelighet og trafikksikkerhet. Etter en helhetsvurdering løses dette best ved 
å innføre parkering forbudt-sone på hele området i perioden mandag til fredag kl. 07-
17.  
 
Forslaget støttes av beboerne i området. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


