
Ås kommune  23.03.2021 

R-302 for Nygårdsveien 24 og 33:  

Oppsummering av merknader med kommunedirektørens kommentarer 

 
 

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Statsforvalteren påpeker med bakgrunn i regional plan for samordnet areal- og 
transportplanlegging at det er uheldig at det planlegges boligbygging på Solberg 

fordi området ligger langt fra det prioriterte tettstedet i Ås kommune. De mener 
videre byggeprosjektet er uheldig av hensyn til utviklingen av Ski tettsted da 

planforslaget bidrar til en utvidelse av tettstedet Solberg, framfor å sikre en 
kompakt utvikling av den regionale byen Ski. 
 

Kommunedirektørenes kommentar: 
Planforslaget er i henhold til gjeldende kommuneplan, hvor området er avsatt til 

boligbebyggelse og næringsvirksomhet. Statsforvalteren og andre offentlige 
myndigheter ble varslet ved utarbeidelse av gjeldende kommuneplan, uten 
merknader til forholdet. Kommunedirektøren anbefaler at dersom området skal 

vurderes til annen arealbruk, bør dette vurderes i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen. 

 
2. Statens vegvesen 
Vegvesenet peker at områdene avsatt til boligbebyggelse er utsatt for støy både 

fra eksisterende og regulert E18, og at det av støyrapporten framgår at det 
forutsettes at støyvollen og skjermen som er vist i reguleringsplanen for ny E18 

blir bygd. Realiseringen av ny E18 er fortsatt usikker. Derfor bør kommunen 
enten stille krav om tilsvarende støyskjerming før boligene bygges eller 
rekkefølgekrav om at de ikke kan bygges før ny E18 er bygd.  

 
Kommunedirektørenes kommentar: 

Det er innført ny bestemmelse som fastsetter at det tillates oppført midlertidig 
støyskjerm i kartfestet bestemmelsesområde #6. Midlertidig støyskjerming kan 
oppføres inntil ny E18 er gjennomført eller næringsbebygget er oppført. 

Kommunedirektøren vurderer merknaden som ivaretatt.  
 

3. Viken fylkeskommune 
Samordnet areal- og transportplanlegging   

Viken fylkeskommune utrykker bekymring for at omfattende boligbygging på 
Solberg vil undergrave målsetningen om å utvikle Ås og Ski som regionale byer. 
Planområdet ligger omkring 3 km fra Ski sentrum og må derfor ses i 

sammenheng med Nordre Follo kommunes mål om å utvikle Ski sentrum 
innenfra og ut. De mener utbygging på Solberg kan få uheldige virkninger på 

tettstedsutviklingen i Ski, og bidra til mer biltrafikk i Ski sentrum. 
 
Barn og unges interesser  

For at planen bedre skal sikre barn og unges interesser anbefaler Viken at det 
tas inn et krav i rekkefølgebestemmelsene om at leke- og uteoppholdsareal skal 

være opparbeidet før brukstillatelse gis.   
 
Kulturminner – bygningsmiljø og landskap  

Ser det som positivt at kabelhuset reguleres med hensynssone bevaring av 
kulturmiljø, med tilhørende bestemmelser og avmerking på kart. 
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Samferdsel 

Holdeplassen Nygård vestgående retning 
Viken fylkeskommune organiserer kollektivtilbudet i fylket, og har konferert med 

Ruter om planforslaget. Viken er bekymret for at holdeplassen i vestgående 
retning ikke er godt nok ivaretatt i planforslaget, og anbefaler sterkt at 
holdeplassen innlemmes i plankartet, inklusiv plattform og leskur.  

 
Viken anbefaler videre at det innføres rekkefølgekrav om opparbeiding av 

holdeplassen, og at kommunen bør sørge for at en byggeplan for holdeplassen 
skal godkjennes før byggearbeid igangsettes.  
 

Holdeplassen Nygård østgående retning 
Holdeplassen er påstigningsholdeplassen for reisende mot Ski. Denne 

holdeplassen ligger i en bakke og i en venstrekurve, noe som kan bety dårligere 
sikt for sjåføren enn når holdeplassen ligger ved rett strekning. I venstrekurve 
kan det være vanskelig å få plassert høyre bakhjul inntil plattform.  

 
Viken anbefaler at også holdeplassen i østgående retning inkluderes i planen og 

at det settes rekkefølgekrav om utbedring til en universelt utformet holdeplass, 
eventuelt utformet som kantstopp. I den forbindelse bør det gjøres en vurdering 

av om den bør flyttes til nærmere krysset mellom Norbyveien og Nygårdsveien.   
 
Framkommelighet i Nygårdsveien  

Nygårdsveien er i dag smal for busstrafikken. Når busser møter hverandre eller 
andre større kjøretøy må veiskulder benyttes. På grunn av den hyppige 

busstrafikken i Nygårdsveien, er det svært viktig at kjørebanebredden ikke blir 
smalere. I plankartet er det målsatt en veibredde på 6 meter. Det er viktig at 
god framkommelighet for busstrafikken ivaretas under hele anleggsperioden.   

 
Støyskjerm  

Reguleringsplanen viser støyskjerm langs nordsiden av Norbyveien. I plankartet 
er det markert gangforbindelse mot støyskjermen, der det er vurdert naturlig å 
ha en åpning i skjermen. Denne bør være plassert der det er naturlig i 

forbindelse med tilrettelagt kryssing av Norbyveien for gående, blant annet 
skolebarn. Det bør vurderes om plassering og utforming av en slik åpning i 

skjermen bør vises i plankartet. Illustrasjonsplanen viser flere åpninger i 
skjermen, men dette vises ikke i plankartet. Åpninger i skjermen kan redusere 
støyskjermingseffekten og bør ha grunnlag i en støyfaglig vurdering. Åpningene 

må utformes slik at lyden gjennom åpningene ikke treffer områder eller 
bygninger som skal skjermes.   

 
Sykkelparkering 
Det er positivt at det stilles krav til minimumsantall sykkelparkeringsplasser, men 

Viken mener bestemmelsene 6.5 og 9.5 også bør fastsette krav om standard på 
plassene. Her nevnes plasseres i nærheten av inngangspartier, under tak og med 

mulighet for sikker låsing av syklene som aktuelle krav.   
 
Kommunedirektørenes kommentar: 

Samordnet areal- og transportplanlegging 
Planforslaget er vurdert å være i tråd med gjeldende kommuneplan for Ås. Jf. 

kommentar til merknad 1.  
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Barn og unges interesser 

Opparbeidelse av leke- og uteoppholdsareal er innført som rekkefølgekrav. 
 

Samferdsel 
Holdeplasser for buss 
Holdeplass med plattform og leskur i vestgående retning er innlemmet i 

plankartet, og dagens plassering er foreslått opprettholdt i henhold til 
merknaden. Holdeplassen skal utformes iht. SVVs håndbøker, og det er innført 

rekkefølgekrav om opparbeiding av holdeplassen.  
 
Kommunedirektøren mener til gjengjeld at utbedring av holdeplass på motsatt 

side av Nordbyveien ikke følger direkte av foreslått utbygging, som er tilfelle for 
holdeplass nord for veien. Kommunedirektøren vil derfor ikke anbefale at 

plassering og utforming av ny holdeplass i østgående retning skal omfattes av 
planforslaget, og eventuelle tiltak for å bedre trafikksikkerhet omkring 
holdeplassen må sikres på annet vis enn gjennom denne reguleringsplanen. 

 
Framkommelighet i Nygårdsveien 

Bredden på Nygårdsveien er foreslått regulert til dagens regulerte veibredde 
langs veien (6 meter). Krav til miljøoppfølgingsplan er revidert, som tydeliggjør 

at sikring av fremkommelighet for busstrafikken i tilgrensende offentlige veier 
skal ivaretas under anleggsperioden. 
 

Støyskjerm 
Kommunedirektøren vurderer det som lite hensiktsmessig å vise plassering og 

utforming av åpninger i støyskjermen langs Nordbyveien i plankartet, ettersom 
åpningene må tilpasses det endelige byggeprosjektet. Snarere er det foreslått en 
bestemmelse om at det skal være åpninger i støyskjermen der det er naturlig 

med tanke på kryssing av Nordbyveien og innganger til bebyggelsen. Åpningene 
må utformes slik at støyskjermingseffekten ikke reduseres.  

 
Sykkelparkering 
Bestemmelsene 6.5 og 9.5 er revidert med krav om standard på 

sykkelparkeringsplassene, herunder plassering og overdekning. 
 

4. Ruter AS 
Ruter mener plassering som vist på Landskapsplanen ikke er en god plassering, 
og ønsker at holdeplassen skal ha dagens plassering. Videre mener Ruter at 

holdeplassen bør oppgraderes i forbindelse med utbygging. Holdeplassen må 
videre sikres gjennom arealformål eller bestemmelser, og opparbeidelse av 

oppgradert bør holdeplass sikres gjennom rekkefølgebestemmelse.  
 
For reisende fra planområdet vil holdeplassen Nygård på sørsiden av 

Nordbyveien være påstigningsholdeplassen i retning Ski. Ruter mener derfor det 
bør vurderes om planforslaget også bør omfatte holdeplassen i denne retningen.  

 
Når det gjelder Nygårdsveien er det viktig å sikre at kjørebanen har tilstrekkelig 
bredde, slik at man legger til rette for god avvikling for bussen. I plankartet er 

det avsatt kjørebane i 6 meters bredde i Nygårdveien. Ruter mener dette kan 
være noe knapt, og at man bør se på om det er mulig å utvide kjørebanen. 
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Kommunedirektørenes kommentar: 

Merknaden er besvart gjennom merknad nr. 3.  
 

5. Follo REN 
Follo Ren IKS ser at deres tilbakemeldinger i planprosessen har blitt tatt til 
etterretning og godkjenner plasseringen og dimensjoneringen som fremgår av 

illustrasjonsplanen som er vedlagt planforslaget. Det påpekes trykkfeil i 
planbeskrivelsen side 22 hvor korrekt antall avfallsbrønner må rettes til 2 stk til 

papp/papir.   
 
Kommunedirektørenes kommentar: 

Planbeskrivelsen er revidert i henhold til innspillet.  
 

6. Elvia AS 
Elvia opplyser at selskapet har høyspent kabelanlegg etablert etter 
områdekonsesjon langs den østlige grensen til eiendommen med gnr. 103 og 

bnr. 3. Det er derfor ikke riktig slik det fremgår av planbeskrivelsen at Hafslund 
(altså Elvia) kun har luftnett i området. For å få lokalisert kabelens nøyaktige 

plassering i terrenget, må det bestilles kabelpåvisning. 
 

Elvia minner om at det kan oppstå behov for ny nettstasjon i forbindelse med 
utbygging av området og beskriver føringer for arealkrav, plassering, avstand- 
og sikkerhetskrav, atkomst etc.  

 
Kommunedirektørenes kommentar: 

Planbeskrivelsen er revidert med redegjørelse for høyspent kabelanlegg.  
Det er videre innført en bestemmelse som sikrer etablering av ny nettstasjon 
dersom behov for dette oppstår i forbindelse med utbygging.  

 
7. Pierre Pad 

Innsender, som bor i Nygårdsveien 29 A rett utenfor planområdet, opplyser at 
huset han bor i fra 1970 har tak som inneholder asbest og farlig asbestholdig 
materiale. Det er stor kreftrisiko ved miljøeksponering av asbest, og han er 

bekymret for at byggearbeid fra planområdet (støy/høy lyd/vibrasjon) kan 
medføre at asbestpartikler kan løsne fra huset og slippes ut i luften og til 

omgivelsene. Han ber om at nødvendige tiltak for å sikre at asbest kan fjernes 
før byggearbeidene begynner. 
 

Kommunedirektørenes kommentar: 
Kommunedirektøren har forståelse for bekymringen. Imidlertid er det utenfor 

kommunens myndighet å regulere slike forhold i en reguleringsplan. Vurdering 
av om det kan oppstå skader på omkringliggende bygninger som en følge av 
utbyggingen, og eventuelt sikringstiltak mot dette, er utbyggers ansvar i 

gjennomføringen av eventuelle tiltak i området.  
 

8. Siv Ryan og Uno Andersen 
Innsender solgte eiendommene 103/203 og 103/204 til forslagsstiller Jarle 
Hopland, og påpeker at det flere steder i planforslaget står at de 103/1 og 120/9 

til Hopland, og dette er derfor ikke korrekt.   
 

Kommunedirektørenes kommentar: 
Planbeskrivelsen er rettet opp i henhold til innspillet. 


