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 Kommunestyret 14.09.2022 

Spørsmål til ordfører fra Jørgen Holck Johannessen (AP) 

 

Mange beboere på Kaja har etterspurt parkering forbudt-skilter i Skogveien, 

mellom Frydenhaug barnehage og studentboligene. Veien er så vidt vi i Ap har 

skjønt regulert som gatetun i gjeldende skiltplan, og bør i såfall skiltes som det. 

 

I tillegg bør NMBU forholde seg til reguleringsplanen som sier at innkjøringen til 

studentbyen skal være fra Utveien. Så lenge det er fritt fram å kjøre inn til 

parkeringsplassen via Skogveien, så gjør folk det. 

 

Saken ble dekket i flere runder i Ås Avis i vår, der NMBU svarer at de avventer et 

initiativ fra Ås Kommune, og der det i liten grad fremkommer hva Ås Kommune 

foretar seg. Sakene er fra april, nå er vi straks i september. Naboer henvendte 

seg til kommunen om saken allerede i november i fjor. 

 

Jeg får som kommunestyrerepresentant og Kaja-beboer stadig henvendelser om 

problemet, og har ikke fått svar på en henvendelse jeg sendte til 

administrasjonen i juni, med purring i august. Jeg har tar derfor opp følgende 

spørsmål i kommunestyret: 

 

1) Hva har Ås Kommune foretatt seg siden man ble kjent med saken? 

2) Vil ordføreren ta initiativ til at kommunen gjør nødvendige grep for å løse 

problemet med trafikkutfordringene på Kaja, både på kort og lengre sikt? 

3) Hva slags tiltak og prosess videre ser ordføreren og kommunen for seg? 

 

Hilsen Jørgen Holck Johannessen (Ap) 

 

Ordførers svar 14.9.2022 

Det er mer trafikk og parkering i Skogveien enn det er planlagt for. Det er 

etablert en praksis med parkering i og utenfor Skogveien i skogen og langs veien 

mellom barnehagen og studentboligene. Dette gjør veistumpen til en trafikkfarlig 

strekning for skolebarn og andre, og det gir mangelfull framkommelighet for 

utrykningsbiler. Det er altså behov for tiltak. Jeg forstår det som at deler av 

problemet er løst, men at det fortsatt foregår innkjøring til studentbyen som ikke 

er i henhold til reguleringen, og at det foregår parkering der det ikke burde 

parkeres. 



 

Ås kommune - Politisk sekretariat  

Vår ref.: 22/00050-16  Side 2 av 2 

 

Dette fremstår som et enkelt lite problem som burde være raskt å løse, men det 

er dessverre noe sammensatt fordi det er flere involverte parter, og kommunens 

administrasjon innen samferdselsområdet har mange og krevende oppgaver. 

 

Så til spørsmålene: 

 

1) Hva har Ås Kommune foretatt seg siden man ble kjent med saken? 
Kommunen har vurdert veistatus, planstatus og eierforhold til veien. Veien 

er regulert til felles atkomst og det er en privat vei. Det er eier av området 

sin oppgave å forvalte/og drifte vei, parkering og øvrig bruk. Grunnet stor 

saksmengde er kommunens konklusjon på vurderingene enda ikke ferdig 

og oversendt eier og bruker av veien. 

 

2) Vil ordføreren ta initiativ til at kommunen gjør nødvendige grep for 
å løse problemet med trafikkutfordringene på Kaja, både på kort 

og lengre sikt? Ja, jeg vil sterkt oppfordre kommunedirektøren om å 
prioritere å komme videre med denne saken. Ås kommune vil nå å gå i 

dialog med eier av veien og bidra til, og oppfordre eier av veien til å finne 
løsninger.  

 

3) Hva slags tiltak og prosess videre ser ordføreren og kommunen for 
seg? 

Kommunen vil gå i dialog med grunneier (NMBU) og bruker (SIÅS) om 
problemene i veien, med sikte på at de som veieier/bruker lager ordninger 

som løser problemene. En del av strekningen er allerede i dag fysisk 
sperret med en kjetting og merket med parkering forbudt og varsel om 
borttauing. Jeg vil her og nå oppfordre til at veieier NMBU og bruker 

Studentsamskipnaden forlenger denne sperren helt ut til barnehagen. 
Dersom dette ikke er mulig må de finne egnede løsninger i dialog med Ås 

kommune. 

 


