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Oversikt gjennomførte tiltak fra tiltaksplaner for trafikksikkerhet og 

sykling og gange i 2021 
 
I kommunestyrets møte 30. september 2021 (K-Sak 55/21) ble det bedt om en 

oversikt over gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter i tiltaksplanene 
trafikksikkerhet og sykling og gange. I det etterfølgende er det beskrevet ulike 

prosjekt som er gjennomført, som pågår eller som er planlagt startet innenfor de 
to tiltaksplanene. 
 

I 2021 er nytt fortau og belysning langs Grimsrudveien ferdigstilt. Det er etablert 
nytt fortau og belysning på en 600 meters strekning fra Høyungsletta til 

Veidemannsveien, samt opphøyd gangfelt. Det er gjort omfattende 
sprengningsarbeid og grunnarbeid for å få plass til fortauet. Det er etablert 
fjellsikring og sikring av fjellskjæringer, eksisterende vei er utvidet og det er 

etablert LED veilys og opphøyd gangfelt med intensivbelysning. 
 

Av mindre tiltak har det blant annet blitt oppgradert belysning langs Gamle 
Mossevei og Børsumveien, og grusveien fra Grønnslett til Holstadveien i 
Aschjemskogen er oppgradert. 

 
Det er ny rammeavtale med veioppmerking underveis, og når den er klar vil 

oppmerking av gangfelt, fartshumper og annen veioppmerking for øvrig starte 
opp. Det planlegges for oppmerking av enkelte gangfelt og fartshumper i løpet 

av 2021. 
 
Det er etablert omtrent 200 nye sykkelparkeringsplasser ved kommunale 

funksjonsbygg. Dette er ved Ås ungdomsskole og ved Frydenhaug barnehage. 
Prosjektet pågår fremdeles. Behovet for å inngå rammeavtale på innkjøp av 

sykkelstativer vurderes, noe som kan bidra til kortere leveringstider og mer 
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effektiv prosjektfremdrift. Sykkelhotell på Ås stasjon ble åpnet i juli. Kommunen 

har vært pådriver og samarbeidspartner for Bane NOR i denne prosessen. 
 

Ved hjelp av midler fra Viken fylkeskommune til ikke-fysiske 
trafikksikkerhetstiltak er det satt i gang arbeid med Hjertesone rundt 
grunnskolene. Arbeidet er påbegynt med en pilot ved Sjøskogen skole nå i høst, 

noe som kan gi nyttig lærdom til arbeid med hjertesoner ved de andre 
grunnskolene i kommunen. Alle rektorer på grunnskolene fikk en innføring i hva 

hjertesone er på et rektormøte før sommeren. 
 
Ved refleksdagen 21. oktober fikk ungdomsskolene i Ås overrakt reflekser til alle 

elevene.  
 

Så langt i år er mange av tiltakene som omhandler kampanjer, informasjon og 
holdningsskapende arbeid gjennomført. Prosjektet med el-kassesykkel til utlån til 
Ås-befolkningen fra innbyggertorget er etablert. Sykle til jobben-kampanjen ble 

gjennomført i vår i samarbeid med NMBU, med svært god deltakelse. Det er også 
produsert turkart med gå- og sykkelruter og møteplasser som er delt ut til hele 

kommunens befolkning. I høst arrangerte kommunen i samarbeid med NMBU, 
lokale sykkelreparatører og lag og foreninger sykkel- og gådag som var godt 

besøkt, og det skal gjennomføres vintersykkelfest på Vitenparken i november. 
Ferdighetsløypa for sykkel er brukt på flere store arrangementer i Ås sentrum. 
 

Kommunen har så langt anskaffet to el-fraktesykler og to vanlige el-sykler i 
prosjektet el-sykkel i tjenesten, der kommunen har fått tildelt Klimasats-støtte. 

Prosjektet er forsinket på grunn av manglende tilgang på el-sykler i markedet, 
men forventes ferdigstilt med resten av el-syklene som skal ut til enhetene i 
2021.  

 
Flere av infrastrukturtiltakene i tiltaksplanene må vurderes før de kan settes i 

verk. Dette må gjøres i samarbeid med fagpersoner i kommunen og med bidrag 
fra konsulent. 
 

 
Med hilsen 

 
 
 

Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
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