Ås kommune

Lysløyper Ås sentralområde
Saksbehandler:
Arnt Martin Kvæstad
Behandlingsrekkefølge
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksnr.: 17/01310-1
Møtedato

Rådmannens innstilling:
1. Lysløypa i Aschjemskogen nedlegges, med unntak av den delen som benyttes
som gang og sykkelvei fra Nyborgveien til Haugerudveien.
2. Estimerte kostnader til demontering og fjerning av lysarmaturer, stolper og
ledningstrekk på kr 200.000 innarbeides i senere budsjettdokumenter.
Ås, 24.04.2017
Trine Christensen
Rådmann

Nils Erik Pedersen
Etatsjef teknikk og miljø

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Vedlegg:
Ingen
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Alle dokumenter i saken
Saksbehandler sender vedtaket til:
Idrettsrådet
Saksutredning:
Sammendrag:
Lysløypa i Aschjemskogen foreslås nedlagt for å kunne omprioritere utgifter til
rehabilitering og drift av denne til andre lysløypenett. Vedlikehold og drift av
lysløypenett er kostnadskrevende og med dagens ressurssituasjon er det ikke mulig
å oppnå et verdibevarende vedlikehold. Med utgangspunkt i dagens begrensede
skisesong er rådmannen av den oppfatning at det er mer hensiktsmessig å prioritere
en lysløype i Ås sentralområde, i tillegg til de vi har nord og syd i kommunen.
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Rådmannen anbefaler derfor at det satses på videre drift i lysløpa i Nordskogen,
Kroerlypa og løypa ved Gårdmansbråtan/Bollerudåsen i Nordby og at løypa i
Aschjemskogen nedlegges.
Fakta i saken:
I Ås kommune har vi 4 etablerte lysløyper som er i ganske dårlig teknisk stand. Både
når det gjelder selve lysanlegget og dekke på løypene trengs det store
oppgraderinger. I tillegg må det hogges trær og legges til rette for å maksimere
mengden snø ved snøfall ned i løypetraseen. Forfallet har pågått i mange år og det
er behov for tiltak. Løypa i Nordskogen har fått tildelt tilskudd til oppgraderinger av
lysanlegget i år og i fjor kom det på plass en langvarig avtale med NMBU på leie av
grunn. Leieavtale på grunnen er nødvendig for å være berettiget til spillemidler til
rehabilitering av anlegget. Denne løypa ble prioritert på grunn av høy intensitet på
bruken og at denne er prioritert fra idrettens side når det gjelder skirenn og trening.
Skigruppa har også gjort mye selv her de siste årene med oppgraderinger av
traseen.
Løypa i Nordby er mye brukt og har et stort nedslagsfelt både i Ås og Ski når det
gjelder publikum. Denne er også i relativt bra stand, selv om det er mye som må
gjøres også her.
Kroerløypa er stort sett mye brukt både til fots og på ski når det er snø. Her er det
også store behov for oppgraderinger både av trasé og lysanlegg. Denne ligger
innenfor kroerløypas venners område, som er en meget aktiv og driftig gruppe.
Løypa i Aschjemskogen er etter vår erfaring minst brukt, bortsett fra den delen som
blir brukt som gang/sykkelvei til Holstad. Løypa er i dårlig forfatning både lysanlegg
og trase. Den delen som er mest prioritert er G/S delen og der er det også planlagt
oppgraderinger av lysanlegget med midler fra aksjon skolevei/tiltaksplan
trafikksikkerhet. Det er i tillegg noen andre turstier der, blant annet en kultur/natursti
tilrettelagt av foreningen Holstad vi over 60. Disse turstiene har lite å gjøre med
lysløypa som sådan bortsett fra at de deler trasé.
Løypa i Aschjemskogen er også den eneste løypetraseen hvor det betales
grunneiervederlag for leie av grunnen. Per i dag utgjør dette ca. kr. 15.600 pr. år for
den delen av traseen som foreslås nedlagt.
Lysløypene brukes mer og mer til tur/treningsløyper til fots i mørketida. Klagene på
dårlig/ikke lys kommer helt uavhengig om det er snø eller ikke.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at det prioriteres 1 løype i sentrum (Nordskogen) samt en i
Nordby og en i Kroer. Dette er løyper som er i aktiv bruk og hvor det er et godt
samarbeid med idrettslag/turlag. En viss reduksjon i tilbudet gir mulighet for et noe
bedre vedlikehold på øvrig nett.
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Økonomiske konsekvenser:
Gang og sykkeldelen fra Nyborgveien til Haugerudveien skal oppgraderes med
midler fra aksjon skolevei og fra tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Tiltaket er
kostnadsberegnet til ca. kr. 1 million.
Estimert kostnad for å istandsette resterende del av lysanlegget i Aschjemskogen er
på ytterligere 1 mill. kr. I denne delen av løypa må i tillegg traseen forsterkes og
heves betraktelig om man skal opp på en standard som kan brukes som
tur/treningsvei sommer og vinter. Kostnaden for dette arbeidet kommer i tillegg.
Budsjettet for Nordskogen er på rett over 2 millioner kr. Basert på dette kan
rehabilitering av lysanlegget i Gårdmansbråtan/Bollerud estimeres til 1,5 mill. kr. ut
fra mengden armaturer og master. I tillegg må traseen utbedres og vegetasjon
fjernes for å få mest mulig nytte av den lille snøen som ev. faller.
Kroerløypa har tilsvarende antall lysarmaturer, imidlertid er den tekniske standarden
enda dårligere her.
Selv om vi legger ned driften på Aschjemskogen lysløype vil det være store
utfordringer knyttet til rehabilitering av de resterende lysløypene, utenom
Nordskogen. Kostnadsberegninger vil bli utført også her i likhet med de som er gjort
på Nordskogen og Aschjemskogen for å se hva som eventuelt må bevilges av midler
i årene fremover.
Ved en eventuell nedleggelse av lysløypa i Aschjemskogen må lysarmaturer og
ledningsstrekk fjernes. Dette er beregnet til i størrelsesorden kr. 200 000. Beløpet må
innarbeides i senere budsjettdokumenter.
Miljømessige konsekvenser:
En reduksjon av lysløypenettet vil spare energi, men redusere mulighet for aktivitet i
løypenettet uten bruk av hodelykt eller tilsvarende.
Alternativer:
Opprettholde dagens løypenett. Dette medfører behov for tilføring av minimum 1 mill.
kr. for oppgradering av lysanlegget.
Konklusjon med begrunnelse:
Basert på det som nå tilsynelatende er blitt en standard vintersituasjon, med kun få
dager med sammenhengende snødekke, anbefaler rådmannen at antall km med
lysløypenett reduseres. I første omgang anbefales en nedleggelse av lysløypa i
Aschjemskogen.
Det vil fortsatt være et godt tilbud med 3 lysløyper, en i nord, en sentralt og en i sør.
En nedleggelse av deler av eksisterende lysløypenett muliggjør en raskere
rehabilitering av de resterende lysløypene. Det er imidlertid behov for betydelige
tilleggsbevilgninger fremover for å kunne opprettholde øvrige lysløyper.
Kan vedtaket påklages?
Nei
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Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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