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Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen   
Rådmann Kommunalsjef  
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-20203 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen 
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
 
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet rulleres årlig. Planen danner blant annet grunnlag  
for søknader om tilskudd gjennom tilskuddsordningen «Aksjon skoleveg». Tiltakene 
forutsettes å omhandle skolevei. Kommunen har bedt om innspill via kommunens 
hjemmeside, Facebook og instagram. Det ble også sendt e-post til skoler og 
barnehager i Ås kommune, samt til politiske gruppeledere. Det ble også fremmet 
saker for å få innspill fra eldrerådet, rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og 
ungdomsrådet. 
 
Det kom en rekke innspill til tiltaksplanen. I tillegg ble innspillene til tiltaksplanen for 
sykkel og gange samkjørt med tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Noen av tiltakene vil 
stå i begge på bakgrunn av ulike søknadsprosesser for tildeling av midler, mens 
andre tiltak er overført mellom planene.  
 
Vurdering: 
 
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene er gitt i Vedlegg 3 – Oversikt over 
innspill i tiltaksplanen. Disse innspillene er vurdert sammen med tiltak i gjeldende 
tiltaksplan for trafikksikkerhet og danner grunnlaget for utarbeidelse av tiltaksplan for 
2020-2023.  
 
En del av innspillene går på forhold som tas som en del av drifta. Dette 
videreformidles internt og tiltakene tas ikke med i planen.  
 
Kommunen får gjennom året mange henvendelser om anleggelse av fartsdempende 
tiltak, som fartshumper. Alle innspill om fartshumper vurderes på kommunalteknisk 
enhet for å se på helheten og behovet i området. Som en del av utredningen skal 
fartsmålinger utføres, og enheten gjennomfører fartsmålinger kontinuerlig i den delen 
av året det er bart på veien. Radaren står ute en uke om gangen i forbindelse med 
fartsmålinger. Med dagens ressurssituasjon er det realistisk med anleggelse av ca. 
20-25 fartshumper i året. 
  
Tilskudd til reasfaltering av gang-/sykkelveier kom inn som nytt tiltak i 2015. Dette  
er videreført de påfølgende årene og rådmannen er innstilt på at dette fortsetter i 
årene fremover. Dette er derfor prioritert høyt i planen. Gode gang-/sykkelveier  
er viktig for å legge til rette for gående og syklende.  
 
Når det gjelder tiltak på fylkes og europaveier oversendes oversikten over innspillene 
(både nye og fra tidligere år, vedlegg 3), påført Ås kommunes kommentarer, til 
Statens vegvesen. Listen over tiltak på fylkes- og europaveien vokser og det er 
knyttet usikkerhet til tiltaksplanens formål ovenfor veier Statens vegvesen er 
ansvarlig for. Rådmannen tar kontakt med Statens vegvesen for å avklare dette.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Gjennom «Aksjon skoleveg»-ordningen kan man søke om midler til tiltak som vil  
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bedre skoleveien for barn. Den kommunale egenandelen på kommunal vei er 
minimum 20 %. Nytt i ordningen fra 2015 er at man kan søke om midler til 
reasfaltering av gang- /sykkelveier, med en egenandel på 50 %. 
 
Sju av tiltakene i planen kan kommunen søke om midler til gjennom Aksjon skoleveg. 
Fem av disse prosjektene er videreført fra planen fra i fjor (da kommunen ikke fikk 
tilskudd i fjor) og det er allerede avsatt investeringsmidler til disse. Aksjon skoleveg 
gir ikke tilskudd til planlegging av prosjekter. 
 
Følgende prosjekter må dekkes gjennom driftsmidler i budsjettet: 
Anleggelse av fartshumper:      Kr. 400 000 
Utredning gang-/sykkelsti Togrenda-Nordby skole:  Kr. 250 000 
Utredning ulike tiltak Dysterlia:     Kr. 150 000 
Totalt:        Kr. 800 000 
 
I driftsbudsjettet for 2019 er det avsatt kr. 1 025 000 til tiltaksplan for trafikksikkerhet. 
I 2020 er det behov for kr. 800 000. Det medfører at kr. 225 000 kan trekkes fra 
driftsbudsjettet til samferdsel for 2020. Budsjettposten for refusjon fra staten må 
justeres til kr. 820 000. Dette må evt. justeres igjen ved 1 tertial 2020 avhengig av 
hva som tilkommer av tilskudd gjennom Aksjon skoleveg. 
 
Det er egen post i driftsbudsjettet for reasfaltering av gang-/sykkelveier og denne 
videreføres. 
. 
Konklusjon med begrunnelse: 
 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas. 
Tiltak som gjelder fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen, i tillegg til at 
rådmannen tar kontakt med Statens vegvesen for å avklare status på tiltak spilt inn 
på fylkesveinettet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


