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Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-
2026 - Høring 

 

Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 legges ut på høring 

med høringsfrist 19. juni. Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, 

lag og foreninger, skoler, barnehager med flere. 

 

Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 er basert på 

gjeldende Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 og Tiltaksplan for 

trafikksikkerhet 2021-2024. Tiltaksplanene skal i utgangspunktet rulleres hvert 

år, men gjeldende tiltaksplaner ble sist rullert i henholdsvis 2019 og 2020. 

 

Vedlagt dette brevet ligger høringsutkast for tiltaksplanen, inkludert foreslåtte 

endringer fra Venstre som Hovedutvalg for næring og miljø har vedtatt at skal 

følge høringssaken. 

 

Høringsinnspill 

Det er mulig å spille inn tiltak innenfor både fysiske tiltak og holdningsskapende 

arbeid innenfor sykling, gange og trafikksikkerhet. I tillegg kan innspill gå på 

kommunens drift og planlegging innenfor sykling, gange og trafikksikkerhet. Det 

er lurt å sette seg inn i hvilke tiltak som allerede ligger inne i planen, og 

eventuelt gi innspill til prioritering av tiltakene. Fysiske tiltak for Ås sør og Ås 

nord ligger i to ulike tiltakslister, og tiltak på fylkesvei ligger i vedlegg A. 

Høringsinnspillene vil bli vurdert og lagt frem for behandling i kommunestyret 

høsten 2022.  

 

Høringsfrist søndag 19. juni 2022 

Høringsfristen er satt til søndag 19. juni 2022. 

Her kan du sende inn dine høringsinnspill elektronisk til Ås kommune.  

https://www.as.kommune.no/getfile.php/4791343.2703.bqsabsslqlkuzz/Tiltaksplan+for+sykling+og+gange+%C3%85s+kommune+2020_2023Vedtatt%2B19.06.19.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4927407.2703.szbtpunmqwipbi/Tiltaksplan+for+trafikksikkerhet+2021-2024.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4927407.2703.szbtpunmqwipbi/Tiltaksplan+for+trafikksikkerhet+2021-2024.pdf
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=3021&languageCode=nb


Alternativt kan man sende høringsinnspill til post@as.kommune.no eller til Ås 

kommune Kommunalteknikk, postboks 195, 1431 Ås og merke henvendelsen 

med «Sak nr. 22/01604». 

 

Informasjon om høringen, høringsdokumenter og lenke til elektronisk skjema for 

høringsinnspill finnes også på våre nettsider på as.kommune.no/høringer 

 

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Helene Oma, 

helene.oma@as.kommune.no  

 

Høringsdokumenter: 

Høringsutkast for Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 

Vedlegg – Venstres forslag  

 

Øvrig relevant informasjon: 

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030) 

 

Med hilsen 

 
 
Trygve Sørbø Kvarme Helene Oma 

Enhetsleder  Ingeniør 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 

Vedlegg:  

HØRINGSUTKAST - Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 

Vedlegg 1a - Venstres forslag til høringsutkast til Tiltaksplan sykling, gange og 

trafikksikkerhet 2023-2026 

Vedlegg 1b- Vedlegg til venstres forslag (HNM sak 8_22)(22_00617-10) 

 

Mottakere: 

Vestby kommune, Postboks 144, 1541 VESTBY 

Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK 

Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN 

NORDRE FOLLO KOMMUNE, Postboks 3010, 1402 SKI 
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