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Oppsummering av høringsuttalelser til rullering tiltaksplan for sykling og gange Ås kommune 2020-2023, samt 

Rådmannens vurdering: 

HØRINGSUTTALELSE - OPPSUMMERING RÅDMANNENS VURDERING 
FAU 

1. FAU Tunveien Barnehage 

1. Sykkelstativ i barnehagen 

2. Krysset Brekkeveien – Tunveien/Sagaveien – Dårlig 

oversikt 

3. Overganger: 

-Brekkeveien fra Dr Sødringsvei: Ønsker overgang for 

de som kommer fra Dr Sødringsvei og til Søråsveien 

-Brekkeveien ved stasjonen (sør) – mangler overgang. 

4. Drift:  

- Snøhauger må ikke hindre sikt. 

- Hekker må ikke hindre sikt. 

 

 

1. Tiltaksplanens pkt. 2.2: Det skal kartlegges behov for sykkelparkering 

i Ås kommune, kommunens bygg og funksjonsbygg i 2019. Tar 

innspillet med til kartleggingen. Kommunen vil deretter prioritere 

etablering av sykkelstativ årlig fra 2020, punkt 2.5 i tiltaksplanen. 

2 og 3: Spilles inn til tiltaksplan for trafikksikkerhet, behandles der. 

4. Brøyting: Kommunalteknikk fokuserer på dette i sin drift. Vil bli enda 

bedre når kommunen på sikt får på plass snødeponi. Kommunen vil ta 

opp dette temaet i sin dialog med Statens vegvesen i Sykkelby-

samarbeidet.  

Klipping av hekker: Hageeieres ansvar. Kommunen informerer om 

dette årlig, og varsler i noen tilfeller private om klipping og beskjærer. 

Kommunen har ikke ressurser til å følge opp mer enn i dag.  

2. FAU ved Sjøskogen skole 

1. Dårlig tilrettelegging for myke trafikanter i området 

2. Mangler G/S deler av området mellom skole og 

Fålesloråsen/Sjøskogen 

3. G/S Grimsrudveien må gjennomføres umiddelbart 

4. Av/pålessingsplass i krysset 

Grimsrudveien/veidemannsveien bør prioriteres.  

5. Søppelkjøring må ikke skje i tiden barna går til og 

fra skolen 

1. Boligveier med 30-sone: Det planlegges ikke annen type 

tilrettelegging enn blandet trafikk på slike veier i Ås kommune, da 

trafikksikkerheten anses som ivaretatt.  

2. Som over. Det er ikke spesifisert i innspillet hvilke veier det er behov 

for G/S-vei.   

3. Detaljprosjektering og kostnadsestimat er i gang. Har høyeste 

prioritet. Gjennomføring er avhengig av finansiering i kommunens 

budsjett og evt. tilskudd.  

4. Ligger inne i tiltaksplan for trafikksikkerhet, men ikke midler til 

gjennomføring i 2019. Spilles inn til TS-planen. 

5. Ås kommune har ikke myndighet over dette. Samme innspill ble 

oversendt Follo Ren ifb med behandling av sykkel- og gåstrategi. 

Innspillet er videresendt til Follo Ren, som svarer at de vil forsøke å ta 

hensyn til dette, men fordi mye av veinettet de bruker er skolevei, er 

det vanskelig å unngå kjøring i tiden da barna går til og fra skolen. 

3. FAU og SU ved Nordby skole 

1. Viktigste infrastrukturtiltak, må prioriteres: 36 og 

39 i kart (Kongeveien Melby-Egget og Sundbyveien) 

1. Fylkesvei. Begge tiltakene har fått relativt høy prioritet i planen, (tab. 

1.3), men Rådmannen vurderer at tiltakene ikke skal prioriteres foran 

andre viktige tiltak i Ås sentrum som også er skolevei for en stor andel 
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kommunen må være pådriver. 

2. Risikoreduserende tiltak imellomtiden 

3. Tiltak 8, G/S –vei Nebbaveien fra Kjærnesveien-

Vårveien er viktig. 

4. Sti mellom Bølstadfeltet og Nordby skole, veldig 

lang omvei i dag 

5. Bedre forhold Askehaugvein, tiltak 41, men usikker 

på separering.  

6. Toveien ved Togrenda bhg: Fortau som skifter fra 

ene til andre siden, utrygt, tiltak for å sikre 

overgangen 

7. Nordbykrysset (Askehaugveien-Kongeveien) 

mangler fotgjengerovergang som har vært der før. 

elever.  

2. Fartshumper og reduserte fartsgrenser ligger inne i tiltaksplan for 

trafikksikkehet. Spilles inn til SVV på nytt når tiltaksplanen er vedtatt.  

3. Rådmannen har tatt innspillet til etterretning i sin vurdering. Tiltak 8. 

Nebbaveien har fått ny prioritet nr. 3 i listen over infrastrukturprosjekt 

på kommunal vei (tab. 1.1). 

4. Rådmannen har tatt innspillet delvis til etterretning, og opprettholdt 

tiltaket i tiltaksplanens fireårsperiode, med prioritet 8 (tab. 1.1), da 

dette anses som en viktig snarvei for elever fra Bølstadfeltet og 

området rundt til Nordby skole. 

5. Tiltaket har fått noe lavere prioritet i tab. 1.3 i planen. Hvis det skal 

separeres på strekningen, vil det medføre breddeutvidelse av gang- og 

sykkelanlegget. Dette er langs fylkesvei, og dermed fylkeskommunens 

ansvar. 

6. Prosjektet er under planlegging. Gjennomføres sommer 2019. 

7. Fylkesvei. Innspillet er tatt inn under krysninger i tiltaksplan for 

trafikksikkerhet, i oversikt over tiltak på fylkesvei. 

FORENINGER/INTERESSEORGANISASJONER 
4. Vi over 60 Holstad 

1. Manglende framkommelighet i Parallellen pga parkerte 

biler- ønsker borttauing og parkering forbudt.  

2. Manglende sikt i kryss mot Fv 152 i flere kryss. Må 

holde beplantning nede.  

3. Kommunen må informere og pålegge grunneier å fjerne 

vegetasjon som hindrer sikt i kryss mot Fv men også 

internt på boligområdene. 

 

1. Kommunalteknikk vil legge frem politisk sak om vurdering av 

parkeringsforbud på dagtid i noen boligområder, deriblant Parallellen. 

Dette er en større prosess med konsekvensvurdering, utarbeiding av 

skiltplan etc.  

2. Innspillet formidles SVV i forbindelse med oversendelse av vedtatt 

tiltaksplan, og tas opp som tema med SVV i sykkelbysamarbeidet.  

3. Rådmannen tar innspillet til orientering. Det er en omfattende og 

ressurskrevende prosess å varsle grunneiere, som så har klagefrist før 

kommunen evt. kan ilegge bøter. Kommunalteknikk har ikke ressurser 

til å gjøre mer enn i dag. Kommunen informerer på sine nettsider, og 

fjerner vegetasjon langs veier i noen tilfeller. 

5. Kjærnes Vel 

1. Ønsker bygd gang- og sykkelvei i Nebbaveien fra 

Kjærnesveien til Vårveien, noe de har etterspurt i en 

årrekke. Mener tiltaket faller inn under alle 

satsingsområder i tiltaksplanen, har flere argumenter: 

- 33 barn under 10 år, og mesteparten av disse skal gå 

strekningen, der veien er smal, spesielt vinterstid og 

det heller ikke er veiskulder. Strekningen vil være en 

 

1. Rådmannen har tatt innspillet til etterretning i sin vurdering. Tiltak 8. 

Nebbaveien har fått prioritet nr 3 i listen over infrastrukturprosjekt på 

kommunal vei (tab. 1.1). 

 

 

 

 



3 
 

forlengelse av G/S-vei helt til Nordby skole, og bidra til 

mindre biltrafikk. 

- Mye biltrafikk og også tungtrafikk pga utbedring av 

skogsbilveinett, i forbindelse med planlagt uttak av 

mye tømmer. Vil skape farlige situasjoner.  

- Deler avveien brukes mye av turgåer og syklister som 

bruker den nye kyststien.  

- G/S-vei kan bidra til at flere pendler til Nessetveien og 

pendling videre derfra.  

2. Etterlyser at kommunen utbedrer høy asfaltkant som 

skulle utbedres i 2018, skaper farlige situasjoner for 

syklister. 

3. Mener kommunen bør samarbeide med SVV når de skal 

etablere snuplass for buss i området ila. 2019, 

strekningen er kun 350 m.   

 

 

 

 

2. Dette var planlagt for 2018, men tid og ressurser strakk ikke til. Ligger 

inne i kommunens driftsplan for 2019.  

 

3. Det er kommunen som gjennomfører arbeidet med snuplassen for 

buss nevnte sted. Dersom arbeidet skulle blitt koordinert ville det 

medføre forsinkelse av etableringen av snuplassen for buss, og det er 

ikke ønskelig. Rådmannen tar derfor ikke innspillet til følge. 

GRUNNEIERE/PRIVATPERSONER 
6. Ivar Magne Sæveraas 

Ang. Moer vels friareal bak Eikeveien 12 mot Dr 

Sødringsvei. Mener det er en regulert gangvei fra Eikeveien 

og mot Dr. Sødringsvei, men den har ikke blitt skjøttet. 

Ønsker den skiltet og markert som gangvei, med gras- 

eller grusdekke. Gir sikker atkomst til Moerlia og Moertun 

barnehage.  Ønsker klarhet i reguleringsplanen.  

Gjeldende reguleringsplan for området det vises til er  

 

Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Søndre Moer Gård (R-

199). Det er i reguleringsplanen ikke avsatt areal til gangvei sør for 

friarealet fra Eikeveien til Dr. Sødringsvei. Det er derfor ikke aktuelt å 

opparbeide gangvei på nåværende tidspunkt, slik som foreslått. 

Rådmannen tar derfor ikke innspillet til følge. 
 

7. Thorolf Jakobsen 

 

 

Viser til mangler på sykkelveinettet på sin pendlerute 

Torderudveien til Vollebekk forsøksgård (v/Brønnerud 

skole):  

 

1. 4 krysninger av Fv 152 på angitt strekning, burde ikke 

være nødvendig med noen krysninger. 

 

2. Mangler G/S-vei på sørsiden av Fv 152 mellom 

Solfallsveien og Kroerveien, bør ideelt være G/S på 

begge sider av FV152 på strekningen Meierikrysset-

Korsegården. 

Dette er et større prosjekt som etterspørres, som er langs fylkesvei, og 

dermed fylkeskommunens ansvar. Når tiltaksplan for sykling og gange 

2020-2023 blir vedtatt politisk, oversendes den Akershus fylkeskommune 

og Statens vegvesen (SVV) for oppfølging, og danner grunnlag for 

kommunens innspill til fylkets handlingsprogram for samferdsel. SVV 

jobber med reguleringsplan for utvidet G/S-vei med fortau fra Ås 

sentrum-Meierikrysset, og bedre tilrettelegging for syklister og 

fotgjengere er et viktig tema i pågående områderegulering for Ås 

sentralområde.  

1. Ligger inne som tiltak nr 40 i tiltakskart: Fv 152 Sentrålholtet-

Korsegården: Separering mellom fotgjengere og syklister samt 

forkjørsrett for disse i kryss. Rådmannen vurderer at 

trafikksikkerheten er relativt god, selv om framkommeligheten kunne 

vært bedre. Tiltaket har derfor fått prioritet 8 i tab. 1.3.  
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3. Ønsker undergang i krysningen av Fv 152 ved Ås vgs.  

2. I tiltak nr. 40 har kommunen ønske om separering av fotgjengere og 

syklister på denne strekningen. Rådmannen tar innspillet til følge, da 

G/S vei på sørsiden mellom Solfallsveien og Sentralholtet vurderes 

som en god måte å videreføre G/S-veien fra sentrum. Nytt tiltak er 

ikke lagt inn i kart, men i tab. 1.3 i planen, med prioritet nr. 9. 

3. Statens vegvesen har vurdert dette flere ganger, og det har ikke vært 

aktuelt. Det gjøres et arbeid nå av SVV og kommunen ifb med at 

Åsgård skole skal bruke modulskolen ved Ås stadion, og dermed får 

dette krysset som del av skolevei.  

8. Øyvind Johannessen 

Bør bygges G/S-vei langs Søråsveien over Søråsjordet. 

Viser til nye fartshumper, men manglende belysning og 

dårlig sikt, som gjør det trafikkfarlig. Mener foreslåtte tiltak 

vil knytte Søråsfeltet tettere på Ås sentrum, som er bedre 

enn omveien via Drøbakveien. Mener Søråsfeltet vil sogne 

til Åsgård skole, og behov da for å sikre strekningen. 

Det ble etablert fartshumper på strekningen i fjor, samt skiltet til 30-sone. 

Rådmannen anser ikke at tiltaket har høy prioritet, da det finnes trygg vei 

langs Herumveien og mot sentrum på G/S-vei på sørsiden av Fv 152 (GG-

hallen og Aud Max). Rådmannen har vurdert at tiltaket deles opp, i 

belysning (tiltak nr. 6 tab. 1.1) med prioritet nr. 4 i denne fireårsperioden, 

og G/S-vei vurderes ved neste rullering av tiltaksplanen. 

9. Olav Fjeld Kraugerud 

Viser til tiltaksplanens satsingsområder:  

Tilrettelegg for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid 

med næringsliv. 

1. Bør fokuseres på en sektor pr år, første eksempel – 

matbutikker: Få dem med på å få flere kunder til å ta 

handleturen til fots/sykkel. Følge opp med 

tilrettelegging og gjøre det hyggeligere utenfor 

butikken. Når en sektor er «ferdig», gå videre til neste, 

f.eks. store arbeidsplasser (NIBIO, NMBU, Ås kommune 

mfl.), og se hva de kan gjøre i fellesskap, f.eks 

parkeringsavgift, pendlerbetaling for de som lar bilen 

stå, sykkelparkering nært døra. 

 

Til satsingsområde 3, 4 og 8:  

2. Bevaring og kartlegging av snarveier, spesielt ved 

utbygging.  

3. Tiltak i boligfelt: Økt bruk av gater uten 

gjennomkjøring: Gi gående og syklende snarvei, mens 

bilen må kjøre rundt.  

4. Samarbeid med idrettslag: Sykle til 

 

 

 

 

1. Samarbeid med næringsliv og arbeidsplasser er beskrevet i kap. 6.7 i 

sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. Tilrettelegging for sykling og 

gange ved private bedrifter og butikker er bedriftenes eget ansvar. 

Rådmannen ser likevel at det kan gi god effekt med noe stimulering 

for å få raskere resultater. Innspillet tas delvis til følge med nytt tiltak 

7.8 i tiltaksplanen: Tilskuddsordning for sykkelparkering ved butikker 

og arbeidsplasser (ikke offentlige). Det er ikke kapasitet i kommunen 

nå til å gjennomføre dette, og både tidspunkt for gjennomføring og 

finansiering må avklares ved senere rullering.  

2. Tas til orientering. Innspillet er ivaretatt i tiltak 3.1, 1.4 og 1.9. 

3. Dette er hensyn/tiltak som må vurderes i nye reguleringsplaner, og 

vurderes fortløpende. Rådmannen tar innspillet delvis til etterretning, 

ved at bruk av gatetun tas inn i tiltak 3.1.  

4. Rådmannen anser at dette er et godt tiltak. Kommunen har imidlertid 

begrensede personalressurser til å gjennomføre kampanjer, men vil 

fortløpende vurdere slikt samarbeid i gjennomføring av eksisterende 

kampanjer, tiltak 7.1. og 6.1. 
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trening/fritidsaktiviteter.  

5. Kampanjer og informasjonsarbeid: Sikre at skolene 

gjennomfører kampanjene helhjertet.  

5. Innspillet tas til orientering, da dette allerede ligger inne som tiltak 8.1 

i planen og skal følges opp av virksomhet grunnskole i kommunen.  

10.  Innspill fra 7. trinn, Rustad skole 

1. Bygdebike-ordningen bør promoteres mer og utvides. 

2. Bedre brøyting og strøing om vinteren 

3. Bedre og flere sykkelveier (og gangfelt) 

4. Mer sykkelparkering på skolene, også med overbygg 

for å bidra til å utvide sykkelsesongen.  

5. Hjertesone 

6. Flere konkurranser og gå/sykkelkampanjer med ulik vri 

og forslag til premiering, som dag på Tusenfryd, 

badeland etc. 

Konkrete innspill til infrastrukturtiltak:  

7. Asfaltere grusveien gjennom Ascjemskogen 

8. Egen gangvei gjennom Ås vgs. fra gamle Rema til 

Åshallen. 

9. Uoversiktlig kryss Idrettsveien/Solbakken, høy fart på 

biler Dyster Eldor. 

10. Langbakken: Høy fart på biler/ farlig trafikk.  

11. Fylkesveier: Høy fart og farlige krysninger: 

Fv 152: Farlige krysninger og høy fart på biler: 

Rundkjøringa i Sentralholtet, overgangen ved gamle 

Rema i sentrum, Nyborgtoppen. Jernbaneundergangen, 

Ås sentrum: Ønsker stoppskilt og speil. 

Fv 4: Overgangen Kroerveien til Rustad skole: Høy fart 

biler. 

Farlig krysning over Kroerveien etter Danskerud. 

12. G/S-veien langs Fv 152 rett sør for Sentralholtet må 

utvides, der veien passerer Sentralveien 24, som ligger 

tett inntil veien.  

Rådmannen anser at innspillene 1-5 er ivaretatt i strategi og tiltaksplan:  

1: Er beskrevet under innsatsområde 6.6. i sykkel- og gåstrategien.  

2: Tiltak 5.1,  

3: Kap 1 i strategi, og tab. 1 i tiltaksplan,  

4: Tiltak 2.2 og 2.5: kartlegging og etablering av sykkelparkering ved 

kommunens funksjonsbygg. Behov for mer sykkelparkering ved 

Modulskolen spilles inn til Enhet prosjekt, siden Åsgård skole skal flytte dit 

høsten 2019.  

5: Tiltak 8.3.  

6. Innspillet tas til etterretning, forslag til premiering inkluderes i tiltak 

8.1.  

7. Innspillet tas ikke til følge, da dette ble vurdert i arbeidet med sykkel- 

og gåstrategien. Behovet for å ivareta kulturminner og turgåeres 

interesser gjør at rådmannen ikke anbefaler å asfaltere veien. 

8. Innspillet oversendes saksbehandlere som arbeider med 

områderegulering for Ås sentralområde for vurdering i det arbeidet.  

9. Innspillet oversendes til behandling i rullering av tiltaksplan for 

trafikksikkerhet. 

10. Innspillet er ivaretatt i oppdatert tiltaksplan i tiltak nr. 5 i tabell 1.1, 

med høy prioritet på utredning om stenging av veien (pri. 2). 

Etablering av fortau er del av områderegulering for Ås sentralområde, 

se tab. 1.2. i planen, tiltak nr. 7. 

11. Innspillene om høy fart og farlige krysninger er oversendt til 

behandling i tiltaksplan for trafikksikkerhet og ivaretatt der. Når det 

gjelder Nyborgtoppen og Sentralholtet, er det lav fartsgrense (40 

km/t) og fotgjengeroverganger, og rådmannen anser derfor at 

trafikksikkerheten er ivaretatt. Innspillet vedrørende 

jernbaneundergangen oversendes kommunalteknikk, som innspill i 

arbeidet med å sikre skolevei.  

Strekningsvise tiltak er behandlet i denne planen i tab. 1.3, Tiltak 

langs fylkesvei. Fv 152: tiltak 37, med pri. 2 i tab. 1.3. 

12. Delvis dekket i tiltak 37 (tab. 1.3). Rådmannen mener likevel det på 

denne korte strekningen er behov for raske tiltak, siden manglende 

bredde på G/S-veien der gjør at det brøytes og strøs dårlig, samt at 
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det er dårlig sikt. Dette legges inn som nytt tiltak med prioritet 7 i tab. 

1.3.  

MYNDIGHETER 
11. Akershus fylkeskommune 

Mener at tiltaksplanen er godt gjennomarbeidet, har klar 

kobling til sykkel- og gåstrategien, og gjennom dette viser 

tydelig satsing på grønn mobilitet i tråd med nasjonale og 

regionale målsettinger. Styrke at sykling og gange 

håndteres i samme strategi og tiltaksplan. Mener 

kommunen viser en helhetlig innsats på flere felt for mer 

sykling og gange. Erfaringer fra andre steder viser at dette 

gir gode resultater. 

 

Rådmannen tar innspillet til orientering. 

Råd Ås kommune 
12.  Eldrerådet – Vedtak 05.03.19 

1. Hvis man ønsker å følge intensjonen med økt 

sykkelandel i Ås må forholdene legges bedre til rette 

både for syklende og gående. 

2. Bør settes opp benker langs tur- og gangveier. Turveier 

bør tilrettelegges for rullator. 

3. Bedre strøing og brøyting for å gi bedre sikkerhet for 

syklende og gående. 

1. Rådmannen tar innspillet til orientering. Kommunen følger opp planen 

så godt som mulig innenfor økonomiske rammer.  

2. Innspillet oversendes Kommunalteknikk for behandling i tiltaksplan 

Nærmiljø, idrett og friluftsliv. 

3. Ligger inne som tiltak 5.1 i tiltaksplanen: Plan med kostnadsestimat 

for opptrapping av standard for prioritering av syklister og fotgjengere 

med bedre drift og vedlikehold. Arbeidet er planlagt gjennomført i 

2019.  

13.  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 

Vedtak 05.03.19 

Rådet gir sin tilslutning til tiltaksplanen som foreligger. 

Rådmannen tar innspillet til orientering. 

14.  Ungdomsrådet – Vedtak 04.03.19 

Det bør være flere sykkelstativer ved Ås Vgs. 

Dette er Akershus Fylkeskommunens ansvar. Innspillet oversendes 

fylkeskommunen. 

15.  Andre innspill i 2018-19, som ikke har kommet 

som konkrete høringsinnspill, men som vurderes 

nå. 

1. David Stenmarck: Kunst/fargelegging i overganger og 

underganger. Teste ut med kunstprosjekt på veien i 

undergangen i sentrum?  

 

1. Rådmannen tar innspillet til orientering i denne omgang. Denne typen 

tiltak må sjekkes ut ift lovverk som gjelder skilting, oppmerking og 

trafikksikkerhet. Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til dette i 

hør 

 


