
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 10.09.2008 
 
FRA SAKSNR:  74/08 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 79/08 TIL KL: 19.00 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
SV:  Hanne Marit Gran 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H:      Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
SV:  Saroj Pal 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, teknisk sjef Arnt Øybekk,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,  
og service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka. 
 
Diverse merknader:  
Sak 79/08 var satt på sakskartet som tilleggssak 09.09.08. Sakene ble behandlet i følgende 
rekkefølge: Orientering fra rådmannen, 74, 75, 77, 76, 78 og 79/08, meldingssak. 
 
 
Godkjent 11.09.08 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
74/08 08/1855  
KONSEPTVALGUTREDNING FOR E18 FRA KNAPSTAD TIL E6 I FOLLO - HØRING  
 
75/08 08/1751  
PLAN FOR UTEAREALENE I ÅS SENTRUM - TIL UTTALELSE  
 
76/08 08/1718  
VINTERBRO BARNEHAGE - GJENSTÅENDE ARBEIDER  
 
77/08 08/1263  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2009-2011  
 
78/08 08/1809  
BRUK AV FESTSALEN - ÅSGÅRD  
 
79/08 05/2748  
AREALDISPONERING TIL BOLIGER PÅ NORDRE MOER  
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 10.09.08 
 

1. Manglende bredbåndsdekning i Ås kommune – henvendelse fra innbygger. Rådmannen 
viste til tidligere beslutning om ikke å søke om midler bl.a. på grunn av høy egenandel,  
jf. notat til formannskapet 10.08.07, lnr. 11097/07.  
Formannskapet fremmet ikke ønske om søknad i år. 

 
2. Tunveien barnehage status. Prosjektet går som planlagt. 
 
3. Salg av Åslund - status.  
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 10.09.08 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 10.09.08 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Follo Futura/Galleri Texas. Ordfører orienterte om forhandlinger. Dokumentasjon kan 

leses av formannskapets medlemmer hos ordfører. 
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Utv.sak nr. 74/08  
KONSEPTVALGUTREDNING FOR E18 FRA KNAPSTAD TIL E6 I FOLLO  
- HØRING  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Formannskapet slutter seg til anbefalingene i konseptvalgutredningen av E18 mellom 

Knapstad til E6 i Follo. Anbefalingen innebærer at E18 utvikles i eller i nærheten av 
dagens trasé, dvs. i samsvar med trasévalg for konseptene 1a, 1b og 3a, der det forutsettes 
en trinnvis utvikling med 2-felts veg m/midtdeler i første omgang og deretter en vurdering 
av 4-feltsveg. 

2. I konseptvalgutredningen er utbyggingen av dobbeltspor Ski - Oslo lagt inn som en 
forutsetning for de anbefalte konseptene og er et svært viktig kollektivtiltak for Follo og 
Indre Østfold. Dobbeltsporet må derfor prioriteres framfor utbygging av E18 mellom 
Knapstad til E6 i Follo i Nasjonal Transportplan 2010 – 2019.  

 
Formannskapets behandling 10.09.2008: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag:  
1. Rådmannens innstilling pkt. 2 skal være første punkt. 
2. Konsept 3a i rådmannens innstilling pkt. 1 utgår. 
 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende forslag i tillegg til rådmannens innstilling pkt. 2: 
1. Konsept 1b i rådmannens innstilling pkt. 1 utgår.  
2. Strakstiltak i form av avkjørselssanering som raskt forbedrer trafikksikkerheten kreves 

gjennomført umiddelbart. 
3. Formannskapet anbefaler en enhetlig veistandard fra E6 i Follo til Elvestad, i form av en  

2-felts vei av høy standard. 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at det skal settes punktum etter ”midtdeler” i 
rådmannens innstilling pkt. 1. 
 
Saroj Pal (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
1. Formannskapet stiller seg uforstående til de trafikkprognoser som utredningen bygger på. 

Dette i lys av de åpenbare klimapolitiske og energimessige utfordringer som høyst 
sannsynlig vil måtte påvirke trafikkbildet på sikt. 

2. Formannskapet finner det underlig at økt bruk av kollektivtrafikk, jordvern og miljø-
konsekvenser er gitt laveste kravnivå i vurderingene i utredningen. Dette sammenfaller 
ikke med regjeringens uttalte politikk på disse områdene. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 7-2 (2A). 
H's forslag pkt. 2 ble vedtatt 7-2 (2A). 
Sp's forslag pkt.1 ble nedstemt 5-4 (FrP, Sp, SV, V). 
FrP's forslag ble nedstemt 6-3 (FrP, Sp, SV). 
H's forslag pkt. 1 ble vedtatt 5-4 (3A, FrP). 
SV’s forslag pkt. 1 ble nedstemt 8-1 (SV). 
SV’s forslag pkt. 2 ble nedstemt 6-3 (Sp, SV, V). 
Sp’s forslag pkt. 2 ble nedstemt 5-4 (2H, Sp, SV). 
Sp’s forslag pkt. 3 ble nedstemt 8-1 (Sp). 
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Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt med rådmannens senere 
omformuleringer. 
 
Formannskapets vedtak 10.09.2008: 
1. I konseptvalgutredningen er utbyggingen av dobbeltspor Ski - Oslo lagt inn som en 

forutsetning for de anbefalte konseptene og er et svært viktig kollektivtiltak for Follo og 
Indre Østfold. Dobbeltsporet må derfor prioriteres framfor utbygging av E18 mellom 
Knapstad til E6 i Follo i Nasjonal Transportplan 2010 – 2019.  

2. Formannskapet mener at vegløsningen må baseres på utvikling av eksisterende veg, dvs. i 
samsvar med trasévalg for konseptene 1a og 1b, der det forutsettes en trinnvis utvikling 
med 2-felts veg m/midtdeler i første omgang og deretter en vurdering av 4-feltsveg. 

 
 
  
Utv.sak nr. 75/08  
PLAN FOR UTEAREALENE I ÅS SENTRUM - TIL UTTALELSE  
 
Saken ble lagt frem for formannskapet for høring i tråd med vedtak i Hovedutvalg for 
teknikk og miljø (HTM) 24.04.08, sak 39/08. 
 
Formannskapets/kommuneplanutvalgets behandling 10.09.2008: 
Johan Alnes (A) og Egil Ørbeck (H) fremmet følgende fellesforslag:  
Tilsvarer formannskapets/kommuneplanutvalgets vedtak. 
 
Votering:  
Fellesforslagets pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslagets pkt. 2 ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V). 
 
Formannskapets/kommuneplanutvalgets vedtak 10.09.2008: 
1. Formannskapet/kommuneplanutvalget tar forslaget til sentrumsplan til foreløpig 

orientering. I det videre arbeid må innkomne høringsuttalelser, ikke minst uttalelsene fra 
Ås sentrumsutvikling, tillegges vekt. Videre må det foretas kostnadsberegninger og legges 
til rette for etappevis gjennomføring i forhold til tilgangen på investeringsmidler. 

2. Rådmannen bes kostnadsberegne realisering av forlengelse av Skoleveien frem til 
Skogveien som har vært en del av kommuneplanen siden 2001 – samt etablering av den 
foreslåtte parkeringsplass. 

 
 
  
Utv.sak nr. 76/08  
VINTERBRO BARNEHAGE - GJENSTÅENDE ARBEIDER  
 
Rådmannens innstilling 19.08.08: 
1. Budsjettet for Vinterbro barnehage styrkes med 2 mill kroner. 
2. Rådmannen kommer tilbake til finansieringen ved behandlingen av 2. tertialrapport. 
 
Formannskapets behandling 10.09.2008: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til det foreligger budsjett for gjenstående arbeider. 
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Votering: FrP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 10.09.2008: 
Saken utsettes til det foreligger budsjett for gjenstående arbeider. 
 
 
  
Utv.sak nr. 77/08  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2009-2011  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 12.06.2008: 
 
Tabell 1 - Kommunale veier 
Prioritet Tiltak Totale 

kostnader 
(1000 kr) 

01 Fortau i Moerveien 
Frisikt må sikres i krysset mellom hotellet og brannstasjonen ved at 
hekken fjernes eller trekkes tilbake 

350 

02 Frisiktsutbedring i Toveien 70 
03 Parkering forbudt-skilt v/Brønnerud skole 10 
04 Parkeringsplassen ved Åstunet avgrenses slik at det ikke er mulig å 

parkere på gangarealet. HC-parkeringen utenfor apoteket bør 
utbedres. 

20 

05 Veilys langs skolesti Hesteskoen til Nordbyskolene 450 
06 Gang- og sykkelvei - Gml.Mossevei m/fartshumper 1 500 
07 Av- og påstigningsrampe v/Brønnerud skole 70 
08 Utvidelse av Kvestadveien 600 
09 Veilys langs Brønnerudveien til Brønnerud skole 150 
10 Rundkjøring i krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien 1000 
11 Gang- og sykkelvei langs Søråsveien inkl. veilys 800 
12 Parkeringsplass ved Verkenbakken i Gamle Kongevei 50 
13 Videreføring av gang- og sykkelvei i Emily Kirkerudsvei  900 
14 Gang- og sykkelvei langs Myhrerveien fra krysset mot Gultvedt 

gård til riksvei 152  
 

 600 
15 Gang- og sykkelvei Abberud –Vestby gr.  80 
16 Gang- og sykkelvei langs Børsumveien inkl. veilys          5 700  
17 Gang- og sykkelvei langs Brekkeveien fra Moer Sykehjem til 

stasjonen 
 

 Sum totalt       12 350 
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Tabell 2 - Fylkesveier (Akershus fylkeskommune er ansvarlig for tiltaksgjennomføring) 
Prioritet Tiltak 
01 Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien; inkl gangfelt ved Kjonebakken. 

Hastigheten settes ned til 40 km/t og det anlegges fartshumper på strekningen 
Kjonebakken - Polleveien 

02 Det opphøyde gangfeltet over Kroerveien fra Parallellen øst for Drottveien 
sikres bedre ved: 
Det anlegges rumlefelt på begge sider av gangfeltet. 
Lysforholdene bedres. 
Skiltinga bedres. 
Enkelt lyskryss 

03 Fartsdempere i Hogstvetveien og Kroerveien ved Bjørnebekk 
04 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Kråkstadveien 
05 Sette ned hastigheten til 50 km/t på Kongeveien 
06 Opphøyd gangfelt i Kongeveien ved Høgskoleveien 
07 Veibelysning langs Hogstvetveien på strekningen jernbaneundergangen- 

Solliveien 
08 Gang- og sykkelvei Meierikrysset – Syverudveien 
09 Veilys langs Hogstvetveien - undergang NSB til S. Moer 
10 Endring/utbedring av Norderåstoppen 
11 Gang- og sykkelvei ved Furumoen inkl. busslomme 
12 Gang- og sykkelvei fra Furumoen til Revhaugkrysset 
13 Gang- og sykkelvei Egget-Melby inkl. fartshumper 
14 Gang- og sykkelvei fra Bestefars vei, langs Kroerveien, til krysset med 

Solfallsveien 
15 Rundkjøring i Rustadporten og av-/påstigningsplass i Kroerveien 
16 Venstresvingfelt på Kongeveien ved Bølstad gjenbruksstasjon 
17 Gang- og sykkelvei langs Sundbyveien 
18 Gang- og sykkelvei fra x med Syverudveien til Egget 
19 Veirekkverk langs fortau gjennom Sporretfeltet 
20 Ny Bølstad bru 
21 Legge Hogstvetbekken i nytt elveleie ved behov 

 
 
Tabell 3 – Riks- og europaveier 
 
Prioritet  
01 Ny rv 152 Holstad - Ås sentrum 
02 Gang- og sykkelvei/fortau langs Holstadveien fra Sentralkrysset til Nyborgveien 
03 Utbedre adkomstforholdene til bensinstasjonen ved Korsegården slik at det blir 

sikker skolevei. 
04 Gangfelt til busslomme ved NLH på sørsiden av Rv 152 vest for Meierikrysset 
05 Parkeringsplass ved Korsegården/Brønnerud for kollektivreisende. 
06 Forbedre veilys i kryssingpunkter av gang- og sykkelveien langs rv 152 
07 Parkeringsplass for kollektivreisende ved Nygårdskrysset. 
08 Venstresvingfelt på rv 156 – Nessetveien – som ny atkomst til Vinterbrosenteret 
09 Gangveisluse ved Meierikrysset; rv 152  
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10 Gangveisluse ved Fougnerbakken; rv 152 
11 Utbedring av hovedinnkjøringen til UMB fra riksvei 152 
12 Utbedre gang- og sykkelveien fra Meierikrysset til IHA (husdyrfag) 
13 Opphøyd gangfelt på riksvei 152 ved kryssningspunktet Kvestadveien - Gamle 

Mossevei 
14 Opphøyd gangfelt ved Aud Max og Samfunnsveien  
15 Forbedre leskur i busslomme ved E6 Korsegården 
 Fullføre gang- og sykkelvei fra Vinterbro Næringspark til Vinterbrosenteret 
16 Utkjørsel til Rv 156 - Nessetveien, ved Nordre Bekkevold, forandres som vedtatt i 

reguleringsplanen. 
17 Merke gangfelt i krysset rv 152/Osloveien 
18 Venstresvingfelt på rv 152 i x med Osloveien 
19 Markering av gangfelt på rv 154 ved Tamburbakken  
20 Tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Gml Mossevei fra Ringnes til Oslo 

grense 
21 Stenge utkjøringen fra Solbergveien til rv 154 
22 Gang- og sykkelvei langs rv 154 fra Tamburbakken til Ski grense 
23 Gangveiundergang i Meierikrysset; rv 152 
 
Formannskapets behandling 10.09.2008: 
Johan Alnes (A) foreslo å utsette saken til neste møte av tidsmessige årsaker. Partiene bes 
forberede skriftlige forslag. 
 
Votering: Ap's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 10.09.2008: 
Saken utsettes til neste møte av tidsmessige årsaker. Partiene bes forberede skriftlige forslag. 
 
  
Utv.sak nr. 78/08  
BRUK AV FESTSALEN - ÅSGÅRD  
 
Rådmannens innstilling 19.08.08: 
1. Festsalen (Åsgård) leies ut fra 1. oktober. Utleieformålet begrenses til åpne arrangementer. 
2. Leiesatsen settes til kr. 2000.- pr. gang (utleie). I tillegg kommer utgiftsdekning av ekstra 

renhold. Leieforholdet skal avsluttes innen kl. 24.00. 
3. Det tillates ikke servering av alkohol i lokalet. 
4. Ny vurdering av utleieformål gjennomføres ved årsskiftet 2008/09. 
 
Formannskapets behandling 10.09.2008: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende omforente forslag: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Marianne Røed (Sp) fremmet forslag om endring i det omforente forslaget pkt. 2:  
Sats for åpne arrangementer settes til kr 1.500,-  
 
Votering:  
Sp's forslag ble nedstemt 7-2 (Sp, SV). 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak 10.09.2008: 
1. Festsalen m/kjøkken i Åsgård leies ut fra 1. oktober til åpne og lukkede arrangementer. 
2. Leiesatsen settes til kr. 2000,- per gang for åpne arrangementer og kr. 3000,- for lukkede 

arrangementer. I tillegg kommer utgiftsdekning av ekstra renhold. Leieforholdet skal 
avsluttes innen kl. 24.00 på ukedager og kl. 02.00 i helgedager. 

3. Det tillates servering av alkohol under lukkede arrangementer i helgene. 
4. Ny vurdering av uteieformål gjennomføres ved årsskiftet 2009/10. 
 
  
Utv.sak nr. 79/08  
AREALDISPONERING TIL BOLIGER PÅ NORDRE MOER  
 
Rådmannens innstilling 19.08.08: 
1. Nordre Moer (område NB1 i reguleringsplan R-198) bør primært utnyttes til boligbygging. 
2. Det søkes fremforhandlet en avtale med grunneier som sikrer at Ås kommunes behov for 

arealer til vanskeligstilte med lav boevne kan lokaliseres lengst nord på området. 
_____ 

 
Formannskapets utsettelsesvedtak 27.08.2008: 
1. Saken utsettes til neste møte. 
2. Administrasjonen utreder mulighet for ekspropriasjon av areal til boliger for personer med 

lav boevne. 
 
Formannskapets behandling 10.09.2008: 
Saken ble satt på sakskartet som tilleggssak 09.09.08. 
 
Johan Alnes (A) og Egil Ørbeck (H) fremmet følgende fellesforslag: Tilvarer formannskapets 
vedtak. 
 
Votering: Fellesforslaget ble vedtatt 5-4 (FrP, Sp, SV, V). 
 
Formannskapets vedtak 10.09.2008: 
1. Nordre Moer (område NB1 i reguleringsplan R-198) utnyttes til boligbygging. 
2. Ordfører og rådmann får fullmakt til å fremforhandle avtale med grunneier der Ås 

kommune sikres raskest mulig tilgang til arealer for boliger til vanskeligstilte lengst nord i 
området og grunneier får utnytte resten av arealet til boligformål. 

3. Reguleringsbestemmelsene for Nordre Moer søkes endret slik at de harmonerer med 
reguleringsbestemmelsene for Søndre Moer når det gjelder utnyttelse og høyder. 

 
 
  


