
 

 

Ås kommune Plan, miljø og næring  

 
 

 

Vår ref.: 14/02222-268     
Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks   . Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 ÅS   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 2 

 

 
   

 

Notat 
 
 

Til Kommunestyret 
  

         
Fra Rådmann 

Saksbehandler Mari Olimstad 
Vår ref. 14/02222-268 Dato 07.10.2019 

 
Områdereguleringsplan for Ås sentrum - Kryssløsninger fv. 152 - Statens 
vegvesens foreløpige svar 
 
Statens vegvesen leverte 04.09.2019 innsigelse til forslag for områdereguleringsplan 
for Ås sentralområde. Innsigelsen ble begrunnet i manglende utredning av alternative 
kryssløsninger, med konsekvenser for busskapasitet, trafikksikkerhet for alle 
trafikantgrupper og arealbehov, samt manglende utredning av foreslått bussterminal.  
Dokumentasjon som redegjør for de regulerte løsningene, sammenlignet med 
vikepliktregulerte kryss, ble oversendt Statens vegvesen 16.09.  
 
Vedlagt følger Statens vegvesens foreløpige svar til de oversendte utredningene. De 
mener planforslaget vil gi store forsinkelser for trafikken langs fv. 152, og mener at 
kommunen enten må nedskalere utbyggingsplanene eller investere i mer 
kapasitetssterke kryssløsninger. Alternativt kan tiltak som begrenser bilbruken tas inn 
i planen.  
 
Rådmannen har i saksframlegget til sak 59/19 redegjort for de foreslåtte 
kryssløsningene. Det anbefales ikke å legge til rette for mer arealkrevende 
kryssløsninger enn det som foreligger i plankartet, både av hensyn til plassbehov, 
forhold for syklende og gående, kostnader og behovet for å begrense biltrafikken. 
Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget vedtas med kryssløsningene som 
foreligger, selv om dette innebærer at innsigelsen fra Statens vegvesen 
opprettholdes. Dette medfører at de delene av planen som er beheftet med 
innsigelse ikke får rettsvirkning. I etterkant av planvedtaket må kommunen komme til 
enighet med vegvesenet om valg av kryssløsninger og arealbehov. De delene av 
områdeplanen som ikke omfatter fv. 152 vil fortsatt ha rettsvirkning, og det er vurdert 
at valg av kryssløsninger ikke vil påvirke planforslaget for øvrig. 
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Med hilsen 
 
 
Ellen Grepperud Mari Olimstad 
Virksomhetsleder Samfunnsutvikling  Planlegger 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Vedlegg:  
Svar på den oversendte dokumentasjonen - Områdereguleringsplan for Ås sentrum  


