
Vedlegg 3: Tiltak som er tatt ut av tiltaksplanen med begrunnelse 

Tab. 1. 4: Mindre, enkle tiltak som gjennomføres 2019 og derfor tas ut av tiltaksplanen.  

Finansiering: Tiltak 1.8 i tiltaksplan for sykling og gange, budsjett Ås kommune 2019 og sykkelby-midler fra Akershus fylkeskommune. 

Nr. i 

kart 

Veinummer/ 

navn 

Beskrivelse / strekning 

 

Kost 

1000kr 

Kommentar 

26 Nygårdsveien Belysning et stykke på G/S-veien ved avkjørsel fra E-18  100 To lyspunkt Nygårdsveien ved avkjøringen fra E18. SVV er grunneier på 
området (gbnr. 101/8) 

32 Fv 4 Kroerveien – 
Parallellen  

Veivisning og merking i veibanen gjennom boligfelt: 
Sentralholtet- Gamle kroervei nr. 121 (til G/S-veien starter).  

185  
Skiltplan gjennomføres av SVV. Sharrows (piktogram i veibanen for å 
synliggjøre at syklister også er prioritert.  33 Gjennom 

Danskerud v/Fv 54 
Veivisning og merking i veibanen for fotgjengere og syklister 
gjennom Danskerud boligfelt  

121 

Tab. 1. 5: Tiltak som tas ut av tiltaksplanen med bakgrunn i rådmannens vurdering 

Nr. i 

kart 

Veinummer/ navn Beskrivelse / strekning 

 

Kost 

1000kr 

Begrunnelse for at tiltaket tas ut av tiltaksplanen 

11 Herumveien Sykkelfelt el. separering gående/syklende: Kilehagen - 
Meierikrysset 

3.501 Ikke så stort behov, lite biltrafikk, bredt fortau, høy kostnad for tiltak. Vil 
trolig måtte utvide veibredde. 

27 Brekkeveien Belysning: Fra slutten av Brekkeveien til Brekke gård 400 Eksisterende belysning fram til Brekkekroken. Lite trafikk, få boliger. 

31 Fv 152 Veivisningsskilt fra Ås stasjon mot Ås sentrum, NIBIO og NMBU 95 Inn i skiltplan for hovedsykkelveinettet, i regi av SVV, se tab. 1.3 

28 Grusvei jernbanen  Belysning: Ås stasjon-undergangen Hogstvedtveien 1300 Eksisterer gode alternativer til denne traseen. Trafikale løsninger i 
området avklares i områderegulering for Ås sentralområde. 

24 V/GG-hallen  Ny belysning: Grusveien og P-plassen mot Herumveien.  -  NMBU har ansvar for utførelse og finansiering. Delvis gjennomført, 
ferdigstilles 2019? 

Tab. 1.6: Tiltak overført til tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv 

Nr. i 

kart 

Veinummer/ navn Beskrivelse / strekning 

 

Kost 

1000kr 

Begrunnelse for at tiltaket overføres til tiltaksplan for 

nærmiljø, idrett og friluftsliv 

17 Sjøskogen G/S-forbindelse mellom Sjøskogen og Fålesloråsen (trasé ikke 
fastsatt) 

1.195 Vurderes at strekningen er viktigst som turvei. Overføres til Tiltaksplan 
for nærmiljø, idrett, friluftsliv. Ikke nødvendig å opparbeide som G/S-vei 

21 Sti i dag Gangsti/snarvei: Togrenda-Nygårdsveien 1.449 Vurderes at strekningen er viktigst som turvei. Overføres til Tiltaksplan 
for nærmiljø, idrett, friluftsliv 22 Sti i dag Gangforbindelse: Ris-Bekkveien (Kongeveien - Nesset) 909 

 


