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Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag til endringer og tillegg: 

1. Ny bestemmelse: 
Sykkelfelt skal asfalteres med farget asfalt når ny asfalt legges. 

2. Tabell 1.1, nytt infrastrukturtiltak, legges inn som prioritet 4: 
Opphøyd fortau fra Brekkeveien 27 til krysset Bjørkeveien. 

3. Tabell 1.2, nytt infrastrukturtiltak: 
Sammenhengende sykkelfelt fra undergangen, opp Raveien og over broen. 

4. Tabell 1.1, prioritet 4: 
Hele punktet strykes. 

5. Tabell 1.1, prioritet 9: 
«og ny belysning» strykes. 

6. Tabell 2, pkt. 2.2 endres til: 
«Kartlegge behov for sykkelparkering (antall, type sykkel og behov for 
overbygg) …» 

7. Tabell 1, pkt. 1.4 endres til: 
Ansvar: KomTek, Overslag: –, Finansiering: –, Gjennomføres: 2021 

 
Utvalget fremmet følgende fellesforslag: 

- Klima- og miljøutvalg ber hovedutvalg for oppvekst og kultur se på 
mulighetene for å innføre mer trafikkopplæring tidlig i barnehagene/skolene. 

 
 
Votering: 
MDGs forslag: 

1. ble enstemmig tiltrådt 
2. ble tiltrådt 7-2 (H) 
3. ble enstemmig tiltrådt 
4. ble nedstemt 5-4 (2Ap, MDG, V) 
5. ble tiltrådt 5-4 (2H, Sp, FrP) 
6. ble tiltrådt 6-3 (Ap, H, Frp) 
7. ble tiltrådt 8-1 (Ap) 
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Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Utvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 vedtas med følgende endringer og 

tillegg: 
a. Ny bestemmelse: 

Sykkelfelt skal asfalteres med farget asfalt når ny asfalt legges. 
b. Tabell 1.1, nytt infrastrukturtiltak, legges inn som prioritet 4: 

Opphøyd fortau fra Brekkeveien 27 til krysset Bjørkeveien. 
c. Tabell 1.2, nytt infrastrukturtiltak: 

Sammenhengende sykkelfelt fra undergangen, opp Raveien og over 
broen. 

d. Tabell 1.1, prioritet 9: 
«og ny belysning» strykes. 

e. Tabell 2, pkt. 2.2 endres til: 
«Kartlegge behov for sykkelparkering (antall, type sykkel og behov for 
overbygg) …» 

f. Tabell 1, pkt. 1.4 endres til: 
Ansvar: KomTek, Overslag: –, Finansiering: –, Gjennomføres: 2021 

 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 

 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, 

skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 

 
Klima- og miljøutvalgs vedtak 21.05.2019: 
Klima- og miljøutvalg ber hovedutvalg for oppvekst og kultur se på mulighetene for å 
innføre mer trafikkopplæring tidlig i barnehagene/skolene. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 22. mai 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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