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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av Sykkel- og 
gåstrategi for Ås kommune. Planen beskriver tiltak innenfor de åtte 
hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien. Tiltakene i tiltaksplanen og den 
jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er nødvendig for å oppnå de 
vedtatte målene i strategien. Dersom det settes av midler i kommunens drifts- og 
investeringsbudsjett, vil dette fungere som egenandel ved søknad om tilskudd fra 
Akershus fylkeskommune og Staten, der kommunen kan få opptil 50% tilskudd til 
tiltak.   
 
Fakta i saken: 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 ble vedtatt våren 2018, og 
tilhørende tiltaksplan for sykling og gange i påfølgende møte. Dette er den første 
rulleringen av tiltaksplanen.  
 
Det er i fastsatt følgende effektmål for gang- og sykkeltrafikk i strategien: 25% andel 
gående og 17% andel syklende av alle reiser innen 2030. For å oppnå målsettingen 
skal kommunen satse innen åtte hovedinnsatsområder:  
 

1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett 

2. God sykkelparkering 

3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange 

4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere 

5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg 

6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende 

7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv 

8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – 

samarbeid med skolene/FAU 

For hvert innsatsområde i strategien er ønsket situasjon i 2030 beskrevet, og 
hvordan kommunen og andre aktører må arbeide for å nå målene innenfor hvert av 
innsatsområdene. Tiltaksplan for sykling og gange er strukturert ut fra disse åtte 
innsatsområdene. 
 
Deltakelse i sykkelbyordningen 
Som resultat av vedtatt sykkel- og gåstrategi og tiltaksplan, fikk Ås kommune i 2018 
innvilget søknad om å delta i Akershus fylkeskommune (AFK) og Statens vegvesens 
(SVV) sykkelbyordning. Gjennom ordningen får de utvalgte kommunene ekstra faglig 
støtte og oppfølging fra AFK og SVV, og kan søke om 50% tilskudd til sykkeltiltak fra 
en egen pott.  
 
Kommunen må på sin side avsette personell og budsjett til satsing på sykling for å 
delta i ordningen. Deltakelsen i sykkelbyordningen har, i tillegg til direkte tilskudd, så 
langt ført til at SVV nylig har etablert en sykkelteller i Ås sentrum, og er i gang med 
planlegging av ny skilting av hovedsykkelveinettet i kommunen. SVV har også 
etablert overbygd sykkelparkering ved tre busstopp langs fylkesvei.  
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Vedtatt budsjett og tildelte midler 2019-2022 
Det ble avsatt 2.000 000 kr på kommunens investeringsbudsjett og 175 000 kroner 
på driftsbudsjettet for 2019 til oppfølging av tiltaksplanen. Det er i 
handlingsprogrammet for 2019-2022 avsatt ytterligere 2 millioner kr hvert år fra 2020 
til 2022 på investeringsbudsjettet. Kommunen har i tillegg fått tilsagn om 885.000 kr 
fra AFK gjennom sykkelbyordningen for 2019. Kommunen har også fått innvilget 
søknad om 130.000 kr fra SVV for å kjøpe inn en mobil ferdighetsløype for sykkel.  
 
Tiltak som er gjennomført i 2018-2019:  

 Tellinger av fotgjengere og syklister i Ås sentrum og på Vinterbro som viser en 
økning i syklende og gående. 

 Etablert sykkelparkering og sykkelservicestasjon i Ås sentrum 

 Sykkel- og gådager og kampanjer (Sykle til jobben, Beintøft og Bli sett-kampanje). 

 Utarbeidet kostnadsestimat for infrastrukturprosjekter på kommunal vei 

 Kostnadsestimat og detaljprosjektering av fortau Grimsrudveien 
 
Tiltak som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019 med bevilget budsjett og tilskudd:  

 Sykkelparkering ved idrettsanlegg og svømmehaller i hele kommunen 

 Utredning av stenging for biltrafikk øverst i Langbakken (når barna går t/f skole) 

 Belysning et stykke av G/S-veien på Nygårdsveien ved avkjørsel fra E-18 

 Merking i veibanen med sykkel-symboler for å gi økt oppmerksomhet rundt 
syklister, på utvalgte boligveier uten gang- og sykkelvei.  

 Utarbeide plan med kostnadsestima enda; Fra Ravnfaret til Tømmerveien 
 Vintersykkelkampanje i samarbeid med NMBU: Sponsing av piggdekk mm. 

 Mobil ferdighetsløype for sykkel med tilhenger til bruk i skolenes sykkelopplæring. 

 t for opptrapping av standard for bedre drift og vedlikehold for syklister og 
fotgjengere. 

 Etablere veilys langs snarveier i Togrenda 
 

Prioriterte tiltak i tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 
Foreliggende tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. For hvert hovedinnsatsområde i strategien er 
det laget en tabell med beskrivelse av tiltak og ansvar, kostnad, finansiering og 
gjennomføring av disse. Se vedlagte tiltaksplan for detaljer om tiltakene.  
 
Tiltakene innen hovedinnsatsområde 1 for å oppnå mest mulig sammenhengende 
gang- og sykkelveinett er mer omfattende enn de øvrige. Det inneholder oversikt 
over prioriterte infrastrukturtiltak for syklister og fotgjengere, både på kommunal og 
fylkeskommunal vei.  
 
Det er utarbeidet et kostnadsestimat for infrastrukturtiltakene på kommunal vei. 
Rådmannen har lagt kostnadsestimatet og andre kriterier til grunn for prioritering av 
kommunale infrastrukturtiltak i tiltaksplanens tabell 1.1. Det er også utarbeidet 
detaljprosjektering og kostnadsestimat for fortau med belysning langs Grimsrudveien, 
som er prioritert infrastrukturprosjekt i inneværende plan. Rådmannen foreslår at 
dette prosjektet gjennomføres i 2020.  
 
Utover infrastrukturtiltak langs vei ligger det inne en rekke tiltak i tiltaksplanen innen 
de syv andre tiltaksområdene, for eksempel bedre sykkelparkering, veiledere i 
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arealplanlegging, bedre kartløsninger, ulike kampanjer og tiltak for å få flere i alle 
aldersgrupper til å gå og sykle i hverdagen.  
 
Kommunens tiltaksplaner sett opp mot hverandre:  
Det er noe overlapp mellom tema i Tiltaksplan for sykling og gange, Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet og Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Konkrete tiltak 
beskrevet i Sykkel- og gåstrategien som naturlig faller inn under Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet er overført dit, f.eks. vedlikehold og reasfaltering av kommunens G/S-
veier, fartshumper, utbedringer i kryss og enkeltvis punktbelysning. Krysninger, 
fartsreduksjon og fartsreduserende tiltak på fylkesvei er også lagt i tiltaksplan for 
trafikksikkerhet.  
 
Midler til infrastrukturtiltak i Ås kommune under fylkeskommunens ansvarsområde 
blir fastsatt i Akershus fylkeskommunens (AFK) handlingsprogram for samferdsel og 
påfølgende budsjettprosesser. 
 
Tilskuddsordninger fra Staten og AFK er en viktig kilde til finansiering av både 
infrastruktur-tiltak og kampanjer. De fleste tilskuddsordningene krever 50% 
egenfinansiering fra kommunen.  
 
Høringsprosess 
Det er gjennomført høring av gjeldende tiltaksplan, der publikum ble bedt om å 
komme med innspill til nye tiltak og prioritering av eksisterende. Det kom til sammen 
12 innspill fra FAU, organisasjoner, privatpersoner, skoleelever og fylkeskommunen. 
I tillegg har rådene i kommunen fått forelagt planen. De fleste innspillene dreier seg 
om prioritering av infrastrukturtiltak og drift, og innspill med forslag til kampanjer og 
annet. Rådmannen har vurdert innspillene og gjort noen endringer i prioriteringer og 
lagt til enkelte tiltak som følge av dette. Se vedlagte oppsummering av 
høringsuttalelser og rådmannens vurdering av disse for detaljer. 
 
Vurdering: 
Prioritering av infrastrukturprosjekter 
I revisjonen av listene over infrastrukturtiltak har kommunen brukt følgende kriterier 
for å prioritere tiltak: Trafikksikker skolevei, sammenhengende hovednett for 
sykkel/gange, om det har kommet mange innspill, stor andel fotgjengere og syklister, 
kostnader og tidsperspektiv for gjennomføring, og om det er flere funksjoner på 
samme strekning (f.eks. både skole – og turvei). Tiltak som kan gjennomføres raskt 
og er forholdsvis rimelig å gjennomføre har også blitt prioritert. 
 
Tabell 1.3 i tiltaksplanen viser rådmannens prioritering av gang- og sykkelanlegg 
langs fylkesvei. De høyest prioriterte prosjektene er langs Fv 152 i Ås sentrum. 
Grunnen til dette er at AFK har vært tydelige på at de vil prioritere 
samferdselsprosjekter som er i tråd med regional plan for areal og transport, med 
fokus på de regionale byene. En annen grunn til at disse prosjektene har kommet 
høyt opp, er at det er viktige skoleveier, og at SVV er i gang med regulering av gang- 
og sykkelvei med fortau på to av de viktige strekningene. Det er i tillegg lagt inn en 
rekke andre tiltak i kommunen. Selv om det ikke er realistisk at fylket kan finansiere 
tiltakene i tab. 1.3 i fireårsperioden, er dette en viktig synliggjøring av hvor 
kommunen mener det er behov for tiltak, og vil bruke dette som grunnlag for dialog 
med fylket. 
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For gang- og sykkelveiprosjekter langs kommunal vei, tabell 1.1 og 1.2 i 
tiltaksplanen, har rådmannen brukt samme kriterier som nevnt over for å prioritere. I 
prioriteringslisten er det flere tiltak nord i kommunen som er prioritert, da disse har 
vært etterspurt og er regulerte. Rådmannen har valgt å ta gang- og sykkelanlegg 
som er omfattet av områdereguleringen for Ås sentralområde ut av prioriteringslisten 
i påvente av vedtak av reguleringsplan og finansieringsløsninger, men understreker 
at tiltakene har høy prioritet. 
 
I tillegg til infrastrukturprosjekter mener rådmannen at det er viktig at kommunen 
gjennomfører kampanjer og holdningsskapende arbeid rettet mot ulike grupper. 
Undersøkelser og medvirkningsarbeid i kommunen viser også at det er behov for 
mer og bedre sykkelparkering for at flere skal sykle i hverdagen. Rådmannen 
anbefaler derfor at det settes av midler til dette. Erfaringer fra andre steder viser at 
en slik helhetlig innsats på flere områder er viktig for å få flere til å sykle og gå.  
 
Rådmannen mener også at det er viktig å øke fokus på sykling og gange i 
kommunens virksomheter for å nå målene i sykkel- og gåstrategien. Eksempel på 
tiltak i planen som kan gjøres innenfor rammen av eksisterende ressurser er at 
kommunen stiller tydeligere krav om gang- og sykkelanlegg og sykkelparkering i 
arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunen som arbeidsgiver kan også 
gjøre mye for å motivere de ansatte til å sykle og gå mer.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tiltaksplan for sykling og gange vil være et viktig grunnlag for søknader om tilskudd 
fra Staten og AFK. Rådmannen anbefaler at det settes av midler i kommunens drifts- 
og investeringsbudsjett, da det vil fungere som egenandel ved søknad om tilskudd 
fra SVV/AFK i sykkelby-ordningen samt andre tilskuddsordninger. Ved tilsagn på 
søknader, kan kommunen få opptil 50% i tilskudd.  
 
I påvente av områdereguleringsplan for Ås sentralområde, er det ikke lagt inn forslag 
om finansiering av tiltak innen planområdet. Rådmannen anbefaler at dette tas som 
del av forhandlingene ved gjennomføringen av områdereguleringen.  
 
Oversikt kostnader foreslåtte tiltak 2020 (Det søkes også støtte til alle tiltak). 
 Tiltak Tiltak 

nr.  
Bevilget  
2019-2022  
kroner 

Foreslått  
for 2020  
kroner 

Sum  
kroner 

Finan- 
siering 
 

Fortau og belysning 
Grimsrudveien 

1.7  2 000 000 3 000 000 5 000 000 Inve- 
stering 

Sykkelparkering ved 
kommunale funksjonsbygg 
og arbeidsplasser 

2.5  500 000 500 000 Inve- 
stering 

Gjennomføre mindre tiltak, 
f.eks. grusing av snarveier, 
belysning, veimerking etc. i 
forbindelse med andre 
infrastrukturtiltak 

1.6  250 000 250 000  Inve- 
stering 

Kampanjer og 
informasjonsarbeid 

6.1  150 000 150 000 Drift 

Innkjøp av elsykler til bruk i 
tjenesten i Ås kommune 

5.1   50 000 50 000 Drift 
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Tiltak videre i perioden (2021-2023):  
Driftsbudsjett: For å oppfylle tiltak i tiltaksplanen, er det er behov for å sette av 
150.000 kr hvert år til kampanje- og informasjonsarbeid. For 2021 bør det tilføres 
100.000 kr til å utvikle kart- og informasjonsmateriell og el-sykkelstøtte til ansatte i 
kommunen (tiltak 6.7 og 7.7).  
 
Investeringsbudsjett: For hele fireårsperioden er kostnader for infrastrukturtiltak langs 
kommunal vei estimert til 18,5 mill. kr. (jf. tab. 1.1 i tiltaksplanen). Dersom bygging av 
fortau langs Grimsrudveien, med kostnad 5 mill. kr gjennomføres i 2020, vil 
resterende kostnad for prosjekter i perioden 2021-2023 være 13,5 mill. kr. For å 
dekke øvrige tiltak er det derfor behov for gjennomsnittlig 4,5 mill. kr. til 
infrastrukturtiltak på kommunal vei hvert år i perioden 2021-2023. Dvs. 2,5 mill. kr. 
utover de 2 mill. kr. avsatt til investering i handlingsprogrammet 2019-2022 og 4,5 
mill i 2023.  
 
I tillegg er det behov for å avsette 250.000 kr. hvert år til etablering av 
sykkelparkering ved kommunens funksjonsbygg for å øke sykkelandelen. 
 
Kommunen vil årlig søke sykkelbymidler fra AFK til gjennomføring av kampanjer og 
infrastrukturprosjekter i perioden. Det er der krav om 50% egenfinansiering fra 
kommunen, og det er derfor nødvendig å avsette budsjett som egenandel. Rammen 
for økonomisk støtte til kommunene fra AFK til sykkelbyordningen fastsettes i 
fylkeskommunens budsjett. Statens vegvesen har også de siste årene administrert 
en statlig støtteordning for infrastrukturtiltak for mer sykling på kommunal vei (50% 
finansiering), men det er usikkert om ordningen videreføres i 2020. Hvor stor andel 
kommunen kan få støtte til vil derfor ikke være klart før kommunens 
budsjettbehandling. For å utløse tilskudd, er det imidlertid nødvendig å ha 
budsjettmessig dekning for kommunens egenandel.  
 
Det mest kostnadskrevende prosjektet i perioden er G/S-vei langs Årungenveien, der 
mesteparten av strekningen ligger i Frogn kommune, men er mest nødvendig for 
innbyggere i Ås. Kommunen vil gå i dialog med Frogn kommune om et spleiselag, og 
vil i tillegg søke støtte fra fylkeskommunen. 
 
Rådmannen vil komme tilbake til endelig forslag til investeringsrammer i forbindelse 
med fremleggelsen av HP 2020-23. 
 
Justering av rammer og ambisjoner vil kunne gjøres i forbindelse med den årlige 
rulleringen av tiltaksplanen.  
 
Dersom fremdriften i planen skal oppnås i tråd med det som er beskrevet vil dette få 
budsjettmessige konsekvens som beskrevet i punktene under. Dersom kommunen 
får 50% støtte fra stat og/eller fylke, vil disse summene reduseres tilsvarende.  
 

1. Kr. 200.000,- må tilføres driftsbudsjettet og kr. 3 750.000,- tilføres 
investeringsbudsjettet for 2020. Dette kommer i tillegg til de 2 mill. kr. Som 
allerede er avsatt i gjeldende handlingsprogram.  

2. For gjennomføring av infrastrukturtiltak må det avsettes 2,75 mill. kr i 2021 og 
2022 i tillegg til de 2 mill. kr avsatt i gjeldende HP, samt 4,75 mill. kr i 2023. 
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Det må avsettes 250.000 kr på driftsbudsjettet i 2021 samt 150.000 kr i 2022 
og 2023 for gjennomføring av kampanjer og andre tiltak. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Satsing på sykling og gange har meget positiv miljøeffekt. Dersom mer av 
persontransporten flyttes fra privatbil til sykkel og gange, betyr det mindre lokal 
luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg vil det medføre mindre press på arealer 
da det på sikt medfører mindre behov til bilparkering og utbygging av veianlegg for 
bil. Dette kan bidra positivt for å spare dyrka/dyrkbar mark og naturområder.  
 
Alternativer: 
 
1. Som rådmannens innstilling, men med følgende tillegg/justeringer:  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tiltaksplan for sykling og gange beskriver nødvendige tiltak for å oppnå vedtatte mål i 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. For å få en effektiv gjennomføring av 
Tiltaksplan for sykling og gange bør kommunen samarbeide med regionale 
myndigheter og andre aktører, blant annet gjennom sykkelbyordningen.  
  
En økt satsing for å tilrettelegge for økt sykling og gange krever ressurser, men er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, og viktig for Ås kommune som arbeidsgiver, 
tjenesteyter og samfunnsaktør. Satsingen er også nødvendig for å bidra til å nå 
nasjonale mål for økt fysisk aktivitet samt klima- og miljømål. 
 
Siste års erfaring viser at gjennomføring av tiltak i tiltaksplan gir resultater. 
Kommunens tellinger viser at det har vært en økning av syklister og fotgjengere over 
tellepunktene. At kommunen har avsatt midler i eget budsjett har vært utløsende for 
å få midler fra stat og fylke, og gitt merverdi i satsingen.  
 
Rådmannen anbefaler at tiltaksplan for sykling og gange vedtas og at det avsettes 
midler på kommunens budsjett til gjennomføring av tiltaksplanen i 2020 og videre 
framover i fireårsperioden. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 


