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Saksutskrift 
 
 
 

R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien 
 
Saksbehandler:  Kristine Sand Saksnr.:  14/04098-13 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15 21.05.2015 
3 Kommunestyret 32/15 10.06.2015 
 
 
 
 

Kommunestyrets behandling 10.06.2015: 
Votering: (32 stemmer) 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 10.06.2015: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune R-290 - 
Detaljreguleringsplan for g/s-vei/fortau for del av Grimsrudveien, som vist på kart datert 
05.11.2014, med reguleringsbestemmelser datert 26.11.2014, med følgende tilføyelse:  
 

 Det innarbeides gangfelt for krysning av Grimsrudveien i tilknytning til 
barnehagen. 

 
 
 

 
 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 17. juni 2015 
 
 
 
Jeanette Karlsen 
Konsulent  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger: 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 21.05.2015: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det innarbeides gangfelt for krysning av Grimsrudveien i tilknytning til barnehagen. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrP’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 21.05.2015: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune R-290 - 
Detaljreguleringsplan for g/s-vei/fortau for del av Grimsrudveien, som vist på kart datert 
05.11.2014, med reguleringsbestemmelser datert 26.11.2014, med følgende tilføyelse:  

 Det innarbeides gangfelt for krysning av Grimsrudveien i tilknytning til 
barnehagen. 
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Saksfremlegg: 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune R-290 - 
Detaljreguleringsplan for g/s-vei/fortau for del av Grimsrudveien, som vist på kart datert 
05.11.2014, med reguleringsbestemmelser datert 26.11.2014. 
 
Ås, 18.05.2015 
 
Trine Christensen                                              Greta Elin Løkhaug 
Rådmann                                                         Plan- og utviklingssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     26.09.2014  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gang: 26.02.2015  
Offentlig ettersyn:     06.03.2015 – 15.05.2015 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gang: 21.05.2015 
Kommunestyret: 
 
Vedlegg: 
1. Registreringsrapport kulturminner 
2. Planbeskrivelse for Grimsrudveien 
3. Reguleringsbestemmelser til planforslag for del av Grimsrudveien 
4. ROS-analyse Grimsrudveien 
5. Reguleringsplan Grimsrudveien 
6. Varslingsliste Grimsrudveien 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Sweco Norge AS  
Adressater i følge liste  
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Sweco Norge AS har på vegne av Ås kommune utarbeidet forslag til gang- og 
sykkelvei/fortau langs Grimsrudveien. Planforslaget innebærer at det blir mulig å 
etablere fortau fra gang-/sykkelveien langs Høyungsletta til Sjøskogen langs 
Grimsrudveien, slik at gående og syklende kan ferdes tryggere blant annet fram til 
Vinterbro barnehage og Sjøskogen skole. For nærmere beskrivelse av planforslaget 
henvises det til planbeskrivelsen. 
 
Fakta i saken:  
Beliggenhet, avgrensning og størrelse på planområdet  
Planområdet ligger i Ås kommune på Vinterbro og omfatter eksisterende vei  
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Grimsrudveien og en liten del av Veidemannsveien. Området grenser mot Tusenfryd i 
vest og nord, i sør mot eksisterende friområde og Vinterbro barnehage og i vest mot 
eksisterende boligområde. Grimsrudveien stiger jevnt fra krysset med Høyungsletta opp 
til Vinterbro barnehage og heller derfra svakt mot vest. 

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan. Rød, stiplet linje = nytt fortau. 

 
Forslagsstiller, plankonsulent, berørte eiendommer  
Forslagsstiller er Ås kommune og plankonsulent er Sweco Norge AS. Planområdet 
består av del av gnr. 107 bnr. 2. Planområdet berører eller grenser til følgende 
eiendommer: gnr 107 bnr 51, 515, 527, 545 og 656. 
 
Kommuneplanens arealdel  
Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2009, stiller krav til konsekvensutredning i 
forbindelse med regulering hvis nødvendig. Grimsrudveien er i dag regulert til vei. 
Planforslaget innebærer kun en utvidelse av reguleringsbredde for veiformålet. 
Unntaksreglene i forskriften tilsier at det ikke er nødvendig å foreta en 
konsekvensutredning for det aktuelle området. 
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Tidligere vedtak i saken 
1 Vedtak HTM 26.02.2015 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til g/s-vei/fortau for del av Grimsrudveien, som vist 
på kart datert 05.11.2014, med reguleringsbestemmelser 26.11.2014.» 
 
Utbyggingsavtaler 
Det er satt krav til utbyggingsavtale før endelig vedtak kan fattes for planen. 
 
Oppstartvarsel 
Det ble varslet oppstart av igangsatt arbeid med reguleringsplan 26.09.2014 og 
29.09.2014. Frist for merknader ble satt til 24. oktober 2014. Brev ble sendt til berørte 
naboer og i henhold til varslingsliste. Det ble også annonsert varsel om oppstart i 
Østlandets blad 25.09.2014. 
 
Offentlig ettersyn 
Vedtaket ble lagt ut til offentlig ettersyn samt berørte naboer og offentlige instanser 
varslet 06.03.15 
 
Det er ikke kommet inn noen nye innspill til tiltaket etter 1. gangs behandling i 
HTM 26.02.2015 – i forbindelse med offentlig ettersyn. 
 
Tidligere Merknader: 
 
Akershus Fylkeskommune: 
Det er gjennomført registrering av automatisk fredede kulturminner og nyere tids 
kulturminner innenfor planområdet uten funn. Undersøkelser ble utført 12. - 13. 
november 2014 med overflateregistrering og prøvestikking. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus:  
Fylkesmannen har vurdert varslet om oppstart av planarbeid ut fra regionale og 
nasjonale hensyn innenfor deres ansvarsområder. Basert på varselet har de ingen 
konkrete merknader.  
 
Statens vegvesen:  
Statens vegvesen informerer om at de arbeider med detaljregulering for E18 på  
strekningen Retvet- Vinterbro. De ønsker å holdes orientert om det pågående 
planarbeidet langs del av Grimsrudveien. 
 
Follo Ren:  
Follo Ren ønsker nytt fortau langs Grimsrudveien velkommen og har ingen ytterligere  
Kommentarer. 
 
 
Konsekvenser: 
Ås kommune detaljregulerer del av Grimsrudveien på Vinterbro. Det er etter plan- og 
bygningsloven krav om ROS-analyse. ROS-analysen har ikke avdekket behov for tiltak 
som må gjennomføres, men det er tre tiltak som bør vurderes gjennomført. Tiltakene 
som bør vurderes er knyttet til støy/støv i anleggsfasen, kartlegging av kulturminner og 
akutt forurensning i anleggs- og driftsfasen. 
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Tiltak 1: Kulturminner  
Dersom man støter på fornminner i anleggsperioden skal arbeidene straks stanses og 
Akershus fylkeskommune skal varsles. 
 
Tiltak 2: Støv og støy  
Krav til støv- og støyreduserende tiltak i anleggsfase forutsettes overholdt av utførende 
entreprenør. 
 
Tiltak 3: Akutt forurensning  
Akutt forurensning til overvannssystem må forebygges både i anleggsfase og driftsfase.  
 
I tillegg er det stilt krav om at dette skal redegjøres for overvannshåndtering i 
byggeplanen i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak. 
 
Vurdering: 
Tiltaket vil føre til at det vil bli tryggere å ferdes langs Grimsrudveien med fortau/gang- 
og sykkelvei. Det er ikke avdekket vesentlige konflikter ved offentlig ettersyn. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
På bakgrunn av de positive konsekvensene av planforslaget, ønsker rådmannen å 
detaljregulere Grimsrudveien med nytt fortau. Fortauet vil gi gående og syklende 
muligheten til å ferdes tryggere blant annet fram til Vinterbro barnehage og Sjøskogen 
skole. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Hovedutvalgets vedtak kan ikke påklages. Endelig kommunestyrevedtak kan påklages. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Kommunestyrets vedtak er juridisk bindende straks vedtaket er fattet. 
 
 


