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Sammendrag 
Planområdet på ca. 10,6 dekar ligger i Solbakken og Idrettsveien i Ås kommune og er avsatt til 
frittliggende småhusbebyggelse og forretning i gjeldende arealplaner.  

Planforslaget legger til rette for fortetting av området, og omfatter i hovedsak eiendommene 
Solbakken 3-5 (Felt B1), Solbakken 1 og 7 a/b (Felt B2 og B3) samt Idrettsveien 1 (felt BAA). 
Hovedhensikten med planforslaget er å sikre en helhetlig utvikling av hele området på lang sikt, der 
de ulike delområdene kan utvikles trinnvis. Det legges opp til gode sammenhenger og overganger 
mellom delområdene. 

For Solbakken 3-5 og Solbakken 1 og 7 a/b tilrettelegger planforslaget for utbygging med 
leilighetsbygg i 3-4 etasjer. På disse eiendommene er det i dag oppført eneboliger som må rives for at 
foreslått bebyggelse skal kunne etableres.  

I Idrettsveien 1 finnes det i dag leiligheter og en dagligvareforretning med tilhørende parkering og 
varelevering. Planforslaget legger til rette for å erstatte dagens bebyggelse med et større bygg med 
boliger og uteoppholdsareal i de øverste etasjene, dagligvareforretning i underetasjen, varelevering 
og parkering på plan 1 og 2. En oppgradert dagligvareforretning vil bidra til å skape aktivitet i 
området og planlegges med et åpent inngangsparti ut mot et nytt torg mellom bygningen og 
Sentralveien (fv. 152).  

Den østre delen av Idrettsveien 1 foreslås sikret som en allment tilgjengelig gangforbindelse fra gang- 
og sykkelveien langs Sentralveien, inn i området og frem til Solbakken-veien. Arealet skal også 
benyttes til uteopphold og inngang til boligene som her går helt ned til bakkenivå.  

Planområdet ligger svært sentralt til, med kort vei til Ås sentrum med handel og service, 
kollektivtilbud, rekreasjonsområder, skole og barnehager. Dette ligger til grunn for at planforslaget 
legger opp til bilfrie boligprosjekter i Solbakken, der det ikke vil bli opparbeidet parkeringsplass for 
bil, med unntak av felles gjesteparkering og parkering tilrettelagt for forflytningshemmede.  

Planforslaget legger opp til at det etableres et parkeringsanlegg i Idrettsveien 1, der det inngår 
plasser for hele planområdet. Ved behov for parkeringsplasser for beboerne i Solbakken 1, 3, 5 og 7 
kan det inngås avtale om bruk av plasser i parkeringsanlegget i Idrettsveien 1.  

Tilrettelegging for bruk av sykkel har fått en fremtredende rolle. Planområdet ligger helt inntil 
hovednettet for gående og syklende i Ås sentralområde og det legges opp til opparbeidelse av 
effektive og trygge koblinger til dette systemet. I tillegg til at dette gir miljøfordeler og ivaretakelse av 
trafikksikkerhet, vil tilrettelegging for gående og syklende gi en helsegevinst. 

For utviklingen av Ås tettsted vil prosjektet bidra positivt fordi det bygger opp under målsetningene i 
kommuneplan og områdereguleringsplan for Ås sentralområde.   
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1. BAKGRUNN  

1.1. Sakens historie 
Høsten 2019 ble det sendt inn et planforslag for Solbakken 3-5, Ås kommunes hovedutvalg for 
teknikk og plan vedtok i møte 04.03.2020 å sende planforslaget i retur med krav om videre 
bearbeiding og om å utvide planområdet til å inkludere Idrettsveien 1 og Solbakken 1, 7a og 7b. 

Planområdet omfatter nå fem eneboligtomter og en tomt med dagligvareforretning og leiligheter. På 
de fem eneboligtomtene er det i dag oppført seks eneboliger med felles adkomstvei fra Solbakken. 
Dagligvareforretningen med de tilknyttede leilighetene har atkomst fra Idrettsveien. I tillegg omfatter 
planområdet areal mellom eiendommene og gang/sykkelveien langs Sentralveien.  

Solbakken 3-5 Utvikling AS har ervervet de to eneboligtomtene i Solbakken 3 og 5, med tanke på å 
utvikle disse med en høyere utnyttelse. Coop Øst SA eier Idrettsveien 1 og planlegger å erstatte 
dagens dagligvareforretning med en dagligvareforretning mer egnet for dagens behov. Pilares 
eiendom AS planlegger utvikling av leiligheter over forretningen. For Solbakken 1 og 7 a/b er det i 
dag ingen planer om utvikling.  

Element Arkitekter AS har utarbeidet et illustrasjonsprosjekt som danner grunnlag for planforslaget 
for Solbakken 3-5. Alliance Arkitektstudio har utarbeidet et illustrasjonsprosjekt som danner grunnlag 
for planforslaget for Idrettsveien 1. I samråd med Ås kommune er det illustrert en utvikling av 
Solbakken 1 og 7a/b tilsvarende som Solbakken 3-5.  

1.2. Hensikten med planen 
Innenfor planområdet legges det til rette for å øke utnyttelsen i forhold til i dag, noe som vil bidra til 
at planområdet vil utgjøre en forlengelse av utviklingen av Ås tettsted, samtidig som det sikres en 
tilpasning til omkringliggende eneboligbebyggelse. Planområdet ligger helt inntil hovednettet for 
gående og syklende i Ås sentralområde. Den sentrale beliggenheten er en viktig del av 
mobilitetsstrategien hvor det offentlige kollektivtilbudet fungerer som et viktig supplement til sykkel 
og gange. 

Planområdet ses som en helhet slik at tilgjengelighet for allmenheten og for beboere er tenkt på 
tvers av eiendomsgrenser og utbyggere. Med bakgrunn i at det er ulik status for utviklingsplanene og 
ulike utviklere innenfor planområdet, er beskrivelsen delt opp i følgende delfelt: 

• Solbakken 3-5 
• Solbakken 1 og 7 a/b 
• Idrettsveien 1 

Solbakken 3-5 
Planforslaget legger til rette for bygging av inntil 50 nye boenheter i leilighetsbygg på 3-4 etasjer, på 
en svært sentral tomt i Ås sentralområde. Utbyggers hensikt er å skape et unikt boligprosjekt som 
utfordrer den generelle boligproduksjonen i Norge i dag, både når det gjelder skalatilpasning, bomiljø 
og boligkvalitet. Prosjektet skal fremme tilgang til dagslys, utsyn og gode uterom som viktige 
helsefremmende kvaliteter. Det skal legges til rette for sosialt fellesskap og fysisk aktivitet. 

Prosjektet som ligger til grunn for denne delen av planforslaget er organisert i mindre 
leilighetsvolumer i en tett og lav struktur som er tilpasset småhusbebyggelsens fotavtrykk. Samtidig 
har alle leilighetene dagslys og utsyn som kan sammenlignes med eneboligen. Hovedgrepet 
stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser gjennom tilrettelegging for grønn mobilitet, etablering 
av fellesfunksjoner og et mangfold av felles møtesteder. 

Tilrettelegging for bruk av sykkel har fått en fremtredende rolle i boligprosjektet, blant annet ved at 
det etableres et felles sykkelverksted. I tillegg til miljøfordeler og ivaretakelse av trafikksikkerhet, vil 
et bilfritt boligprosjekt gi en helsegevinst fordi det stimulerer til sykling og gange. 
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Solbakken 1 og 7 a/b 
Planforslaget legger opp til en høyere utnyttelse enn i dag. Det er i dag ikke konkrete planer for 
videre utbygging på disse eiendommene. Hensikten med reguleringen er at eiendommene ved en 
utbygging skal utvikles som en del av et helhetlig kvartal, med felles løsninger for sykkel-/gange, 
renovasjon, uteoppholdsarealer, lek, parkering osv. 

Idrettsveien 1 
Idrettsveien 1 har potensial til å bli en markering av overgangen til sentrum når man kommer fra øst. 
Eiendommen kan bli et strategisk punkt i sammenheng med en fremtidig tett byutvikling, hvor 
dagens boligstrøk og aktivitetene rundt idrettsbanene bindes tydeligere sammen med 
sentrumskjernen og togstasjonen. Det legges opp til en høy utnyttelse med mer bymessig bebyggelse 
og utearealer, noe som er i tråd med intensjonene i den tilgrensende sentrumsplanen om å justere 
karakteren på fylkesveien fra vei til et mer gatepreg inn mot Ås sentrum.  

Boligprosjektet som ligger til grunn for denne delen av planforslaget legger til rette for bygging av 
inntil 53 nye boenheter. Boligvolumene er organisert i mindre volumer rundt et felles gårdsrom. 
Også her er det er lagt stor vekt på kvaliteter som utsyn, gode uterom og sosialt fellesskap. Planens 
bestemmelser sikrer høy kvalitet på takhager og uterom.    

Det legges til rette for etablering av en lokal møteplass ved dagligvareforretningen. Dette arealet 
foreslås regulert til torg og utformes for uteopphold og som grøntareal. Det vil også opparbeides en 
passasje for fotgjengere og syklister mellom Idrettsveien og Solbakken.  

1.3. Saksgang hittil 
• Oppstartsmøte med Ås kommune for utvidet planområde ble avholdt 04.06.2020 
• Varsel om planoppstart ble kunngjort 11.06.2020 ved annonsering i Østlandets blad og brev 

til interessenter og offentlige myndigheter, se annonse under.  
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2. Planstatus og rammebetingelser 

2.1. Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
Retningslinjene skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan- og 
bygningsloven i kommuner, fylkeskommuner og hos statlige myndigheter. Retningslinjene legger til 
grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Planlegging av utbyggingsmønstre og 
transportsystem skal samordnes, slik at det legges til rette for mest mulig effektive, trygge og 
miljøvennlige transportløsninger. Dette innebærer korte avstander til daglige gjøremål og effektiv 
samordning mellom transportmåter. Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt 
konsentrasjon av utbygging i byggesoner for by og tettstedsområder, der hensynet til effektiv 
transport og bosetting skal avveies i forhold til vern av jordbruks og naturområder. 

I regioner der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et miljøvennlig og 
effektivt transportalternativ, skal det legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer. 
Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det, og hensynet til gående og 
bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. 

Forslag til reguleringsplan for Del av Solbakken svarer til forventningene gitt av de rikspolitiske 
retningslinjene for samordnet areal og transportplanlegging, ved å tilrettelegge for en arealeffektiv 
utbygging nær Ås sentrum, kollektivknutepunktet ved Ås stasjon og bussforbindelser og gang- og 
sykkelveinettet knyttet til fylkesvei 152.  

2.2. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
Retningslinjene ble vedtatt 28.09.2018. Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom 
planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at 
samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene. 

Forslag til reguleringsplan for Del av Solbakken vil bidra til å fremme miljøvennlige transportformer 
gjennom særlig tilrettelegging for gående og syklende, samt sambruk av bilparkeringsplasser og en 
parkeringsnorm som angir et gjennomsnitt på 0,5 bilparkeringsplasser pr boenhet. Planforslaget skal 
ivareta klimatilpasning gjennom dimensjonering og utforming av overvannshåndteringen. 

2.3. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Retningslinjene ble fastsatt av Miljøverndepartementet 20. september 1995. Formålet med 
retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og 
ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling, samt gi et 
grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser. 

2.4. Regional plan for samordnet areal og transport for Oslo og Akershus 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er en konkretisering av de statlige 
retningslinjene og viser hvordan de bør følges opp i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt av 
Oslo bystyre og Akershus fylkesting i desember 2015. I denne planen er Ås er pekt ut som en av 6 
regionale byer i Akershus og det forventes at minimum 90 % av bolig- og arbeidsplassveksten skjer i 
tilknytning til Ås sentrum og i grenseområdet mot Ski. Iht. føringene i regional plan skal potensialet 
for fortetting og transformasjon i de prioriterte vekstområdene utnyttes før nye arealer tas i bruk til 
byggeområder og det forventes høy arealutnyttelse. En slik konsentrert bolig- og arbeidsplassvekst 
vil gi et bedre grunnlag for kollektivtransport og lokale tilbud og dermed kan flere nå daglige 
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gjøremål ved å sykle og gå. I planen fremkommer det også forventninger om at de prioriterte 
vekstområdene utvikles med kvalitet. 

Forslag til reguleringsplan for Del av Solbakken er i tråd med den regionale planen ved å bygge opp 
under forventningene om at boligveksten i all hovedsak skal skje i tilknytning til Ås sentrum. Planen 
legger til rette for å utnytte fortettingspotensialet på allerede utbygde tomter. I tråd med den 
regionale planens forventninger om kvalitet, er viktige elementer fra kvalitetsprogrammet for Ås 
sentralområde innarbeidet i planforslaget, jfr. kapittel 4.   

2.5. Regional plan for handel, service og senterstruktur 
Planen ble vedtatt av Akershus fylkesting 17.12.2018. Formålet med den regionale planen er å styrke 
handels- og servicetilbudet i sentrum av byer og tettsteder, for derigjennom å styrke by- og 
tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg. Styrkingen av by og 
tettstedssentrene gjøres for å unngå en utvikling med byspredning. Miljøvennlige transportvalg skal 
motvirke økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. 

Forslag til reguleringsplan for Del av Solbakken er i tråd med den regionale planen ved å bidra til å 
styrke Ås som tettstedssenter og ved å tilrettelegge for miljøvennlige transportvalg.  

2.6. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018  
"Spor for framtiden" ble vedtatt av fylkestinget 14.06.2007. Et av hovedmålene for 
kulturminnepolitikken i Akershus er å vise at kulturarven kan bidra til å skape økt kulturforståelse, 
identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i 
Akershus skal avklare roller og ansvar og gi større forutsigbarhet for kommunene og utbyggere. 

Planområdet kommer ikke i berøring med kulturminner eller kulturmiljø. 

2.7.  Kommuneplan for Ås (2015-2027) 
Kommuneplanen for Ås 2015-2027 ble vedtatt av kommunestyret 3.02.2016. I henhold til 
kommuneplanen er det et mål å legge til rette for en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 2 % per år 
fram mot 2027. Hovedandelen av denne veksten skal skje i Ås tettsted og langs bussaksene, der dette 
ikke kommer i konflikt med jordvern, biologisk mangfold og nærfriluftsområder. Gang, sykkel og 
kollektive løsninger skal prioriteres foran privatbil i planlegging av nye områder og ved rehabilitering 
av etablerte områder. Ås sentralområde skal styrkes som kommunesenter. Det skal tilrettelegges for 
en kompakt tettstedsutvikling som sikrer grønnstruktur, kulturlandskap og naturverdier og som 
bidrar til et levende lokalsentra med handel, service, kulturtilbud og kontorarbeidsplasser.  

Forslag til reguleringsplan for Del av Solbakken er i tråd med arealformålet i kommuneplan for Ås 
2015-2027, se Figur 2-1. Planforslaget bygger oppunder målsetningene i kommuneplanen gjennom å 
tilrettelegge for en arealeffektiv utbygging i Ås tettsted, der det fortettes uten at dette kommer i 
konflikt med sentrale verdier som jordvern, kulturhistorie, naturmangfold eller friluftsliv. Prosjektet 
legger til rette for at all transport skal skje ved kollektivt, sykkel og gange, gjennom fravær av 
bilparkering. 
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Figur 2-1 Varslet plangrense vist med rød stiplet strek på utsnitt av kommuneplan for Ås 2015-2027 (arealdel), 
vedtatt 03.02.2016 (kilde: Follokart) 

2.8. Tilgrensende plan - Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde ble vedtatt av kommunestyret 23.10.2019. 
Områdereguleringsplanen har som formål å være retningsgivende for den fremtidige veksten i Ås 
tettsted. Målet er å skape gode rammer for et voksende tettsted som vil være et sentralt knutepunkt 
i regionen, og sørge for at Ås utvikles i retning av et bærekraftig og kompakt tettsted med både 
urbane og rurale kvaliteter. Planen har som formål å styrke kommunal planlegging av helhetlige 
utbyggingsmønstre og sammenhengende strukturer, og sørge for forutsigbarhet for grunneiere og 
eiendomsutviklere. Planen skal støtte opp om utvikling av et effektivt transportnettverk og bidra til 
at all vekst i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange (nullvekstambisjonen). 

Planområdet for Del av Solbakken ligger utenfor områdereguleringsplan for Ås sentralområde, men 
helt inntil plangrensen som går på vestsiden av Idrettsveien. Planforslaget støtter oppunder 
ambisjonene i områdereguleringen og er ikke i konflikt med målsetningene i denne planen. I 
områdeplanen legges det opp til en fortetting langs fv. 152 mellom Langbakken og Idrettsveien. I 
planforslaget for Del av Solbakken legges det opp til at bebyggelsen skal skape en god overgang 
mellom fortettingen mot sentrum og småhusbebyggelsen i områdene rundt.  

Områdeplanen omfatter krysset mellom Idrettsveien og fv. 152, samt den delen av Idrettsveien som 
passerer planområdet, se Figur 2-2. Planforslaget for Del av Solbakken omfatter ikke disse arealene, 
med unntak av fortau på østsiden av Idrettsveien langs planområdet, og løsningene som er angitt i 
områdereguleringsplanen vil fortsatt gjelde her. 
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Figur 2-2 Gjeldende reguleringsplaner for veisystemet sør og vest for planområdet (kilde: Follokart) 

2.9. Kvalitetsprogram for Ås sentralområde 
Som del av plandokumentene for områdereguleringsplanen er det vedtatt et kvalitetsprogram som 
omhandler kvalitets- og miljøambisjoner som gjelder for utbygginger innenfor planområdet for 
områdereguleringen. Planområdet for Del av Solbakken ligger utenfor områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde og omfattes derfor ikke av kvalitetsprogrammet. Forholdet til kvalitetsprogrammet og 
hvordan planforslaget imøtekommer dokumentasjonskravene er beskrevet i kapittel 4.  

2.10. Norm for overvannshåndtering i Ås 
Norm for overvannshåndtering i Ås ble vedtatt av kommunestyret 02.09.2015. Normen gir føringer 
for detaljreguleringsplaner i Ås blant annet knyttet til utnyttelse av muligheter for infiltrasjon, 
fordrøyning, rensing og bruk av vann som et estetisk element i byggeprosjektet. Før et område 
planlegges eller rehabiliteres skal løsninger for overvannsdisponeringen være avklart og 
overvannsplan skal utarbeides som en del av bebyggelsesplanen med blågrønn faktor (BGF) som 
beregningsmodell. Alle utbyggingsplaner skal gjøre rede for overvannshåndteringen.  

Forslag til reguleringsplan for Del av Solbakken er utformet i henhold til kommunens norm for 
overvannshåndtering. 
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2.11. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018 – 2030  
Strategien ble vedtatt i Ås kommunestyre 15.05.2018. Kommunens ambisjon er at sykling og gange 
skal være innbyggernes førstevalg. Ett av hovedinnsatsområdene er arealplanlegging som legger til 
rette for mer sykling og gange.  

Forslag til reguleringsplan for Del av Solbakken er i tråd med kommunens sykkel- og gåstrategi 
gjennom stort fokus på tilrettelegging for gående og syklende. 

2.12. Vei- og gateplan Ås, datert 01.06.2017 
Målet for vei- og gateplanen er en mer bymessig utforming av det sentrale vei- og gatenettet, der 
gående, syklende og kollektivtransport prioriteres. Ambisjonen er at persontransportveksten skal tas 
med gange-, sykkel- og kollektivtransport, dvs. nullvekst i biltrafikken. Vei- og gateplanen inneholder 
strategiske grep for utvikling av gatenettet på lang sikt, inkludert en inndeling av gatene etter 
funksjon og rolle, og prinsipper for utforming av ulike typer gater. Planen viser også forslag til 
framtidig utforming av Ås stasjon og vurderer dagens og framtidig busstilbud og holdeplass-struktur. 
I tillegg inneholder den en parkeringsplan for sykkel og bil. 

Fremtidig nettverk for gående Fremtidig nettverk for syklende 

Fremtidig hovedlinje for buss Fremtidig nettverk for bil 

Figur 2-3 Illustrasjoner fra vei- og gateplan for Ås som viser fremtidige nettverk for myke trafikanter, 
kollektivtransport og bil i Ås sentralområde. Planområdet er vist med rød sirkel 
 

Forslag til reguleringsplan for Del av Solbakken bygger oppunder målsetningene i vei- og gateplanen 
for persontransportveksten. Planområdet ligger svært sentralt plassert inntil det eksisterende og 
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fremtidige nettverket for gående, syklende og kollektivt som vei- og gateplanen legger opp til, samt 
at det også vil være sikret tilgjengelighet for bil, se Figur 2-3. 

2.13. Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune 
Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 23.10.2019. 
Planen har to hovedfunksjoner: 1) Bedre kunnskapsgrunnlaget og kompetansen om naturmangfold, 
og 2) Gi en plan for kommunens videre arbeid med naturmangfold. 

Planforslaget for Del av Solbakken kommer ikke i konflikt med intensjonene i Plan for ivaretakelse av 
naturmangfold i Ås kommune. 

2.14. Gjeldende regulering 
Planområdet ligger innenfor Reguleringsplan for Sentralholtet, R-1, som trådte i kraft 01.07.1953, se 
planavgrensning i Figur 2-4. Bestemmelsene for denne planen er erstattet av kommuneplanens 
bestemmelser, jf. § 1.1, mens plankartet fortsatt gjelder. Solbakken 1, 3-5 og 7 a/b er regulert til 
frittliggende småhusbebyggelse, mens Idrettsveien 1 er regulert til forretning. Kommuneplanen 
inneholder ikke bestemmelser knyttet til område regulert til forretning.  

 
Figur 2-4 Utsnitt fra Follokart som viser planavgrensningen for R-1. Planområdet er vist med svart stiplet linje 
 
Arealet ytterst mot fylkesveien inngår i Reguleringsplan for del av riksvei 152 – Sentralveien – med 
tilstøtende områder fra Solfallsveien til Kroerveien (planid 082), se Figur 2-5.  
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Figur 2-5 Utsnitt fra Follokart som viser planavgrensningen for Reguleringsplan for del av riksvei 152 – 
Sentralveien – med tilstøtende områder fra Solfallsveien til Kroerveien (planid 082). Planområdet er vist med 
svart stiplet linje 

2.15. Pågående planarbeid 
Rullering av kommuneplanens arealdel 
Kommuneplan for Ås skal rulleres og dette arbeidet startet høsten 2019. Forslag til planprogram som 
danner grunnlaget for innspill til samfunnsdelen og arealdelen ble vedtatt av kommunestyret 16/9-
2020. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal etter planen sendes på høring september 2021 
og vedtas innen mars 2022.  
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1. Beliggenhet, størrelse og bruk 
Planområdet ligger innenfor Ås tettsted, i overgangssonen mellom frittliggende småhusbebyggelse 
og arealene som visuelt tilhører sentrum, se Figur 3-1. Avstanden til Ås sentrum er mellom 600 og 
900 meter. 

 
Figur 3-1 Kartutsnitt som viser lokalisering av planområdet for Del av Solbakken i Ås. Planområdet er vist med 
rød sirkel 

Idrettsveien 1 og Solbakken 1-7 ligger 5-600 m fra togstasjonen, i gangavstand fra trafikknutepunkt 
og sentrum med alle nødvendige servicefunksjoner, se Figur 3-2.  

 
Figur 3-2 Gangavstand fra planområdet til viktige funksjoner 
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Langs planområdets sørlige grense går fv. 152/Sentralveien, som er hovedveien gjennom Ås 
sentralområde, se Figur 3-3. Fv. 152 hadde i 2019 en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 10410 kjøretøy/døgn, 
hvorav 8 % er lange kjøretøy (kilde: NVDB). I vest finner vi Idrettsveien som er en viktig forbindelse 
mellom sentrum og skole / idrett og blir mye benyttet av barn og unge.  

Idrettsveien 1 ligger i krysset med fv. 152/Sentralveien, som er den viktigste lokale mobilitetsåren i 
Ås. Den binder tettstedet sammen lokalt, og sikrer god påkobling til det regionale veisystemet. 
Idrettsveien 1 markerer inngangen mot sentrum langs fylkesveien.  

 

 
Figur 3-3 Foto som viser planområdet sett fra vest 

Planområdet er på 10 655 dekar inkludert veien Solbakken og fortau langs Idrettsveien. I tillegg til 
veiareal består planområdet av en forretningseiendom, fem eneboligtomter, en felles avkjørsel, og 
areal mellom boligtomtene og fylkesveien, se Figur 3-5. Boligeiendommene som foreslås regulert til 
fortetting er en del av et større område med småhusbebyggelse, primært eneboliger. På 
forretningseiendommen ligger en bygning med leiligheter og en dagligvareforretning. Nord for 
planområdet ligger Ås stadion, en modulskole som pr. i dag benyttes som midlertidige lokaler for 
Åsgård skole, samt Ås ungdomsskole. 

Selve planområdet består i sin helhet av bebygget areal, plen og gruset veiareal. Det er et fåtall trær 
og busker innenfor planområdet. For øvrig består de nære omgivelsene i tilknytning til planområdet 
av bygninger (primært eneboliger), gater/veier, asfalterte plasser og hager.  
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Figur 3-4 Flyfoto med planområdet angitt med rød stiplet linje 

 
Solbakken 1 og 3 sett mot sør Atkomstvei inn til Solbakken 1, 3, 5 og 7a, sett mot sør 

 
Solbakkentomtene sett mot nordøst 

 
Solbakkentomtene sett mot nord 
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Solbakken 5, sett mot øst Solbakken 3, sett mot sørvest 

 
Solbakken 1 Solbakken 7A 

Figur 3-5 Foto fra planområdet med eksisterende eneboligbebyggelse i Solbakken 
 

  
Dagens dagligvareforretning med Solbakken til venstre og Idrettsveien til høyre i bildet. 

Dagens dagligvareforretning i Idrettsveien 1 sett mot 
nordøst 

 
Baksiden av dagens dagligvareforretning i Idrettsveien 1 

 Figur 3-6 Foto fra planområdet med eksisterende dagligvareforretning og boliger i Idrettsveien 1.  
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3.2. Omkringliggende områder / strøkets karakter 
Planområdet omfatter eksisterende dagligvareforretning med parkering og varelevering i 
Idrettsveien 1 og eksisterende boliger i Solbakken 1-7. Eksisterende bebyggelse i og rundt 
planområdet og nabotomter består av eneboliger bygget primært i perioden fra 1945 til 1990, se 
Figur 3-7.  

Idrettsveien møter Sentralveien i bakken fra Ås sentrum opp til Kroerveien. Krysset ligger i 
overgangen der hvor det bratte terrenget fra Kroerveien slakes ut mot daldraget med jernbanen og 
sentrum. Terrenget heller mot vest gjennom planområdet mot Idrettsveien. Dette medfører at det er 
mulig å legge et relativt stort bygningsvolum som henvender seg mot Idrettsveien og sentrum uten at 
dette blir tilsvarende dominerende mot bakenforliggende boliger. Tilsvarende tillater terrenget en 
fortetting av boligbebyggelsen i Solbakken 1-7. 

Sørvest for planområdet ligger Dysterjordet, og her åpner landskapet seg mot sør.  

Sør for planområdet, mot Solfallskroken 4/6 Fra vest i planområdet, Idrettsveien mot Ås stadion 

Sørvest for planområdet, Dysterjordet mot sør Nærmeste nabo til Idrettsveien 1, nord for Solbakken (kilde 
Google maps). 

Figur 3-7 Foto fra arealene rundt planområdet 
 
Overgangssonen inn mot Ås sentrum består av åpent kulturlandskap med kort vei til turområder. I 
planområdet og arealene rundt består de grønne arealene i all hovedsak av private hager. De 
nærmeste større turområdene er Askjumskogen og Åsmåsan i nord, samt Kroermarka i sørøst, se 
Figur 3-8. Disse områdene er tilgjengelige via gater gjennom boligfelt. 
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Figur 3-8 Arealer for rekreasjon i og rundt Ås 
tettsted (kilde: www.ssb.no)  
 

3.3. Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommer som pr i dag har følgende gnr/bnr og hjemmelshavere, se Figur 
3-98: 
- 73/41, privat eier 
- 73/314, privat eier 
- 73/40, privat eier 
- 73/42, Schytz AS 
- 73/43, Schytz AS 
- 73/45, Coop Øst SA 
- del av 73/5, Ås kommune 
- del av 55/223, Ås kommune  

 
Figur 3-9 Kartutsnitt som viser berørte eiendommer med blå markering og planavgrensningen grovt angitt med 
svart stiplet linje 

http://www.ssb.no/
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3.4. Trafikkforhold, kollektivtilbud, gang- og sykkelforbindelser 
Fv. 152/Sentralveien hadde i 2018 en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på 10 637, hvorav 8 % er lange kjøretøy 
(kilde: NVDB). Fartsgrensen på fv. 152/Sentralveien forbi planområdet er 40 km/t, mens det på 
øvrige veier i boligområdet er 30 km/t.   

Kollektivtilbudet i området er godt. I ca. 5-6 minutters gåavstand fra planområdet ligger det 
bussholdeplasser både ved Sentralholtet og Ås videregående skole, der det i dag går buss i begge 
retninger hvert 10. minutt på dagtid, se Figur 3-10. Bussene går blant annet til NMBU (ca. 5 minutter 
unna), Drøbak (ca. 15 minutter unna) og Ski (ca. 10 minutter unna), som alle er viktige målpunkt i 
nærområdet. 

 
Figur 3-10 Illustrasjon som viser stamlinjer for buss og holdeplassavstander i Ås sentralområde (kilde: Vei- og 
gateplan i Ås). Planområdet er vist med rød prikk 
 
Det er ca. 8 minutters gangavstand til Ås stasjon der det går tog mot Oslo og Moss hver halvtime 
morgen og ettermiddag, og hver time resten av dagen. Når Follobanen står ferdig i 2022 forutsettes 
togtilbudet betydelig forbedret.  

Langs planområdets sørlige grense går det en gang- og sykkelvei langs fv. 152/Sentralveien, som er 
en del av hovednettverket for gående og syklende i Ås tettsted, samt mot NMBU/Drøbak og mot Ski, 
se Figur 3-11. I forbindelse med utbygging av modulskolen ved Ås stadion ble det foretatt 
utbedringer i Idrettsveien for å øke trafikksikkerheten for skolebarn. Dette innebar blant annet 
etablering av ny fotgjengerovergang over Idrettsveien foran Idrettsveien 1, like sør for krysset med 
Solbakken.  
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Figur 3-11 Gang- og sykkelveien langs 
Sentralveien passerer langs planområdets sørlige 
grense, her sett mot vest/Ås sentrum  
 

3.5. Støyforhold og luftkvalitet 
Planområdet er utsatt for støy fra fv. 152/Sentralveien. I Figur 3-12 vises støysonekart for 
fylkesveien, utarbeidet av Statens vegvesen med beregningstidspunkt i 2017. Kartet er basert på en 
grov beregning av støy. Ifølge dette kartet er den sørlige delen av planområdet i rød støysone (65-69 
dB), mens øvrige deler er i gul støysone (55-64 dB).  

 
Figur 3-12 Støykart basert på beregninger pr. 17.01.2017 for fv. 152/Sentralveien forbi planområdet (kilde: 
Statens vegvesen) 
 
Det finnes ikke tilsvarende kart for luftkvalitet i planområdet, men det vil være noe luftforurensning 
fra trafikken på fylkesveien. Imidlertid medfører lav fartsgrense (40 km/t) at forurensningen blir 
begrenset.  

3.6. Lokalklima 
Det er gode solforhold på området, med mye sol fra sør og vest. Planområdet er ikke spesielt 
vindutsatt, og ligger til dels skjermet av høydedraget i øst. Mot sørvest ligger et åpent jorde, 
Dysterjordet, som gir noe vindeksponering mot planområdet.   
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3.7. Landskap, natur- og rekreasjonsverdier 
Det er ingen landskap, natur- eller rekreasjonsverdier i planområdet.  

Det er ingen registrerte arter av stor forvaltningsmessig interesse eller viktige naturtyper i eller nær 
planområdet (kilde: www.naturbase.no). Helt sør i planområdet er det registrert to forekomster av 
fremmede arter: kanadagullris og hagelupin (kilde: www.naturbase.no).  

3.8. Grunnforhold 
Tiltaksområdet er dekket av tynn hav-/strandavsetning (kilde: NGU). Det er foretatt grunnboringer i 
planområdet og det er laget geoteknisk notat, se vedlegg 7. Undersøkelsene viser at det ikke er 
kvikkleire i planområdet og at områdestabiliteten er tilfredsstillende.  

3.9. Bebyggelse og estetikk 
I Kulturhistorisk stedsanalyse for Ås sentralområde (Asplan Viak 2016) gis delområde Solbakken 
middels kulturhistorisk verdi. Planområdet «Del av Solbakken» ligger helt sør i dette delområdet, der 
analysen påpeker at det er potensial for større endringer. Endringer forutsetter tilpasning av nye 
tiltak til eksisterende struktur og bebyggelse.  

Dagens eneboliger i planområdet og tomtene rundt er primært oppført etter 1945 og frem til rundt 
1990, med noen boliger oppført i senere tid, se Figur 3-13.  

 
Eneboliger på nordsiden av planområdet  

 
Solbakken sett mot vest 

Solbakken sett mot nord Solbakken sett mot sør 

Figur 3-13 Foto fra tilgrensende områder nord for planområdet. 
 

De opprinnelige eneboligeiendommene er relativt store, i hovedsak på rundt 1 mål, noen har blitt 
delt i mindre parseller. Dette gir ganske store hager som bidrar til å gi omgivelsene et grønt preg.    

http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
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3.10. Kulturminner og kulturmiljø 
I henhold til Riksantikvarens kartbase er det ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø i eller 
nær planområdet, se Figur 3-14. I sin uttalelse til varsel om planoppstart bemerker Akershus 
fylkeskommune at det ble utført arkeologisk registrering i planområdet i 2009, uten at det ble 
dokumentert funn av automatisk fredete kulturminner.   

 
Figur 3-14 Utsnitt fra Riksantikvarens kart som viser at det ikke finnes registrerte kulturminner eller kulturmiljø i 
eller nær planområdet, som vises med rød sirkel 

3.11. Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 
Nærmere beskrivelse av dagens situasjon for vann og avløp finnes i et eget notat, se vedlegg 8. 
Eksisterende VA-ledninger vises i Figur 3-15.  

 
Figur 3-15 Eksisterende VA-ledningsnett i og rundt planområdet 
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Fjernvarme 
Planområdet ligger utenfor Statkrafts konsesjonsområde for fjernvarme, se Figur 3-16. Det går 
fjernvarmerør langs Idrettsveien til Ås ungdomsskole.  

 
Figur 3-16 Statkrafts konsesjonsområde for fjernvarme vist med gul markering (kilde: www.statkraft.no). 

3.12. Sosial infrastruktur 
Det er god skolekapasitet og barnehagedekning i Ås sentralområde. Planområdet ligger i Rustad 
skolekrets og skolen ligger ca. 8 minutter unna i gangavstand. Til Ås ungdomsskole er det ca. 5 
minutter å gå. Nærmeste barnehager er Dysterlia, Rustadskogen og Søråsteigen, alle innenfor ca. 10 
minutters gange fra planområdet.  

3.13. Andre aktuelle tema 
Radon 
I området rundt Ås tettsted, inkludert i planområdet, er det lav sannsynlighet for høye radonverdier 
(grønt område), se illustrasjon til venstre i Figur 3-17. I dette området foreligger det derfor ingen 
generell anbefaling om å gjennomføre forebyggende tiltak mot radon ved nybygg, det gjelder kun i 
områder med høy og middels høy sannsynlighet for radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3. I NGUs 
kart over aktsomhetssoner for radon er planområdet vist med moderat til lav aktsomhet, se 
illustrasjon til høyre i Figur 3-17. 

  
Figur 3-17 Utsnitt som viser at hele Ås sentralområde og planområdet har lav sannsynlighet for høye 
radonverdier (kilde: figur til venstre, Statens strålevern, figur til høyre, NGU) 

http://www.statkraft.no/
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

4.1. Planforslagets hovedidé og hovedgrep 
For planområdet samlet er hovedideen å legge til rette for fortetting i et sentrumsnært område i Ås, 
som tilpasses utviklingen innenfor områdereguleringsplan for Ås sentrum samtidig som det skapes en 
god overgang til eneboligbebyggelsen rundt. En oppgradert dagligvareforretning vil dekke 
handelsbehovet for omkringliggende boliger i denne delen av Ås tettsted, med redusert behov for 
biltransport da det er gang- og sykkelforbindelse hit for mange innbyggere.  

Selv om det legges opp til en relativt høy utnyttelse av området er det lagt opp til at det skal være 
allment tilgjengelige forbindelser med gode koblinger til omkringliggende nettverk, samt et offentlig 
«torg» som tilrettelegges for opphold, se Figur 4-1. Alle tomtene i planområdet skal utvikles på en 
måte som skaper gode overganger på tvers av eiendomsgrensene.  

Tilrettelegging for bruk av sykkel har fått en fremtredende rolle i boligprosjektene, blant annet ved at 
det foreslås etablert et felles sykkelverksted på felt B1. Planområdet ligger helt inntil hovednettet for 
gående og syklende i Ås sentralområde. Den sentrale beliggenheten er en viktig del av 
mobilitetsstrategien hvor det offentlige kollektivtilbudet fungerer som et viktig supplement til 
sykkelen. 

Det har vært et viktig premiss at eiendommene skal kunne bygges ut uavhengig av hverandre og 
fungere godt også før hele området er utbygget, samtidig som det er lagt vekt på at all utbygging skal 
bidra med noe til fellesskapet. 

 
Figur 4-1 Illustrasjonsplan som følger planforslaget (kotehøyder på tak viser overkant utegulv på taket, mindre 
konstruksjoner som rekkverk, drivhus, pergola, heishus mv. kommer i tillegg). 
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Under vises 3D-illustrasjoner av planlagt bebyggelse innenfor planområdet, med en overgang i skala 
fra større volumer mot vest til mindre volumer tilpasset fotavtrykkene til eneboligene rundt, se 
større versjon og flere illustrasjoner i vedlegg 14.  

 
Planområdet sett fra nordøst. (Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio AS)  

 

 
Planområdet sett fra sørvest. (Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio AS) 
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Mot sørøst. (Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio AS) 

 

 
Fra Sentralveien langs Dysterjordet, sett mot øst. Bebyggelse iht. sentrumsplanen er lagt inn vest for Idrettsveien. 

(Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio AS) 

 

Idrettsveien, felt BAA 
Idrettsveien 1 har potensial til å bli en markering av overgangen til sentrum når man kommer fra øst. 
Eiendommen kan bli et strategisk punkt i sammenheng med en fremtidig tett byutvikling, hvor 
dagens boligstrøk og aktivitetene rundt idrettsbanene bindes tydeligere sammen med 
sentrumskjernen og togstasjonen. Det legges opp til en mer bymessig bebyggelse og utforming av 
utearealer på Idrettsveien 1, noe som er i tråd med intensjonene i den tilgrensende sentrumsplanen 
om å justere karakteren på fylkesveien fra vei til et mer gatepreg inn mot Ås sentrum.  
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Forslaget legger vekt på utformingen av torget mellom bygget og Sentralveien slik at dette kan gi en 
positiv opplevelse til de som ferdes langs hovedveien, ved at det legges til rette for utadrettet 
virksomhet ut mot torget og langs hele sydsiden mot Sentralveien. Å sikre sammenhengende 
attraktive ruter med en viss mengde aktivitet og varierte tilbud, fra sentrums periferi og inn til 
sentrumskjernen, er viktig for motivasjon og opplevd avstand for gående og syklende.  

Hovedgrepet i planforslaget er, i tillegg til de offentlig tilgjengelige gangarealene, en oppdeling av 
bygningsvolumet over parkeringsetasjene slik at bygget får en variasjon i fasadeliv og høyder.  

Inngang til forretningsareal og boliger skilles ved at det er krav til at inngangen til forretningen er fra 
torget mens inngangene til boligene er fra Solbakken og gangarealet BUT2. 

 
3D-illustrasjon som viser hovedidéen for felt BAA.Inngangspartiet til butikken ligger på hjørnet av Idrettsveien og 
Sentralveien med et offentlig torg/uteområde mot Sentralveien og veikrysset med Idrettsveien. (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Solbakken, felt B1 
Hovedidéen med planforslaget for Solbakken 3-5 er å skape et unikt boligprosjekt som utfordrer den 
generelle boligproduksjonen i Norge i dag, både når det gjelder skalatilpasning, bomiljø og 
boligkvalitet. Prosjektet skal fremme tilgang til dagslys, utsyn og gode uterom som viktige 
helsefremmende kvaliteter. Det skal legges til rette for sosialt fellesskap og fysisk aktivitet. 

Utbygger mener at det i Norge er mangel på leilighetstypologier som håndterer skalaspranget 
mellom større bebyggelse og småhusbebyggelse. Målsetningen for prosjektet i Solbakken 3-5 har 
vært å utvikle en «skalamegler» i overgangen mellom leilighetsblokken/dagligvareforretning og 
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eneboligen/rekkehuset. Prosjektets ambisjon er at boligtypologien i planforslaget skal kunne fungere 
som et forbilde andre steder i landet. 

Prosjektet som ligger til grunn for planforslaget er organisert i mindre leilighetsvolumer i en tett og 
lav struktur som er tilpasset småhusbebyggelsens fotavtrykk. Samtidig har alle leilighetene dagslys og 
utsyn som kan sammenlignes med eneboligen. Hovedgrepet stimulerer til kontakt, aktivitet og 
opplevelser gjennom tilrettelegging for grønn mobilitet, etablering av fellesfunksjoner og felles 
møtesteder. 

En del av prosjektets ambisjoner er at uteoppholdsarealene skal ha ulike kvaliteter som stimulerer til 
aktivitet og lek, men også til ro. Dette kan skape flere uteoppholdsarealer som utfordrer de ulike 
sansene og som har ulik karakter, størrelse og funksjon avhengig av om det søkes sosialt samvær, ro 
eller fysisk aktivitet. For utbygger er det en målsetning at uteoppholdsarealene i større grad skal 
utfordre «det tradisjonelle» ved å spille på kvalitetene som ligger i de ulike årstidene, værforholdene 
og mulighetene som ligger i å skape varierte opplevelser. 

 
3D-illustrasjon som viser hovedidéen felt B1 med små volumer tilpasset fotavtrykkene til nabohusene, tilgang til dagslys fra 
flere himmelretninger og et mangfold av felles møteplasser. Illustrasjon: Element Arkitekter AS 

 
3D-illustrasjon fra felles takterrasse og takhage. Fellesområde er et viktig grep i planforslaget for denne delen av 
planområdet.  Illustrasjon: Element Arkitekter AS   
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Fugleperspektiv sett fra sør-vest, som viser planlagt utbygging av Solbakken 3-5 som «skalamegler» mellom Sentralområdet 
og eneboligene rundt. Illustrasjon: Element Arkitekter AS   

Solbakken, felt B2 og B3 
Hensikten med å inkludere disse eiendommen i planforslaget er å få en helhetlig utvikling av 
kvartalet mellom Idrettsveien, Solbakken og Sentralveien. Eierne har i dag ingen planer om utvikling 
av disse eiendommene. Ved en eventuell fortetting her er det ønskelig med et felles formspråk 
innenfor planområdet, og det er derfor på illustrasjonsplanen og i utsnitt fra 3D- modellene vist enkle 
volum tilsvarende bebyggelsen på Solbakken 3-5.  

Planforslaget legger opp til en høyere utnyttelse enn i dag, noe som vil gi langt større boareal i og 
med at parkering legges til Idrettsveien 1. En utbygging med høyere utnyttelse i samsvar med 
planforslaget forutsetter et samarbeid med de tilgrensende utbyggere om parkering, samt bidrag 
med noe areal og opparbeidelse til fellesarealer som skal benyttes til sykkel-/gange, renovasjon, 
uteopphold og lek. 

4.2. Planavgrensning 
Planområdet ligger i Ås tettsted øst for jernbanen, og grenser mot Idrettsveien i vest, Solbakken i 
nord, Sentralveien i syd og boligeiendommer i øst, se kartutsnitt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-2 Planavgrensning  
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4.3. Arealformål 
Området reguleres til følgende formål: 
Bebyggelse og anlegg 
     Boligbebyggelse B 
     Bolig/forretning/parkering BAA 
     Uteoppholdsareal BUT 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
     Kjørevei SKV 
     Fortau SF  
     Gatetun SGT 
     Torg ST 
     Annen veggrunn – grøntareal SVG 

Grønnstruktur 
     Blå/grønnstruktur G 

Bestemmelsesområder 
     #1 Midlertidig parkering 
     #2 Midlertidige terrengmurer 
     #3 og #4 Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak 
 

 
Figur 4-3 Forslag til plankart 20.04.21 
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4.4. Arealoversikt 
Innenfor planområdet er arealene fordelt iht. tabellen under: 

Felt  Formål Areal m² 
B1-B3 Boligbebyggelse 5014 
BAA Bolig/Forretning/Parkering 2332 
f_BUT1 Uteoppholdsareal - felles 245 
BUT2 Uteoppholdsareal 286 
f_SGT Gatetun - felles 290 
o_SKV Kjøreveg 715 
o_SVG Annen veggrunn - grøntareal 741 
o_SF Fortau 238 
o_ST Torg 361 
G Blå/grønnstruktur 434 

 Sum 10655 
 

Anslått maksimalt bruksareal (BRA) innenfor planområdet, inkludert areal under terreng i felt BAA: 

FELTNAVN Bruk Anslått BRA maks utnyttelse i m² 

B1 Bolig med tilhørende anlegg 4050 m² 
B2 Bolig med tilhørende anlegg 1350 m² 
B3 Bolig med tilhørende anlegg 1700 m² 
BAA Bolig med tilhørende anlegg 3420 m2 

BAA Inngangsparti, personalrom 380 m2 

BAA Parkering 2800 m2 

BAA Lager, toalett, varelevering/teknisk (under terreng) 690 m2 

BAA Dagligvareforretning (under terreng) 1250 m2 

4.5. Antall boliger og leilighetsfordeling  
Planbestemmelsene inneholder krav til maksimalt antall av små og mellomstore boenheter. Totalt er 
det vist ca. 135 boliger innenfor planområdet. En viktig målsetning i planforslaget er å imøtekomme 
kommunens ambisjoner om å legge til rette for et variert boligtilbud (Kvalitetsprogram Ås 
Sentralområde, kapittel F Boligtilbud og boligtypologier). Innenfor planområdet planlegges det derfor 
et bredt utvalg av ulike boligtyper og prisklasser: ettroms leiligheter rettet mot 
førstegangsetablerere, to og treroms leiligheter i lavblokker, samt bymessige «rekkehusleiligheter» 
over tre etasjer rettet mot familier.  

For å styrke naboskapet i hele planområdet er det planlagt flere fellesfunksjoner og sambruksarealer 
både innenfor felt BAA og felt B1. Areal til fellesfunksjoner er sikret i planbestemmelsene. På 
illustrasjonsprosjektene er innendørs fellesareal plassert i første etasje ut mot felles 
uteoppholdsareal i felt BUT2. Leilighetsfordeling innenfor planområdet etter utbygging er vist i 
tabellen under, basert på illustrasjonsprosjektene:  

Deltfelt 1 rom 2 rom 3 rom 3+ rom SUM boenheter 
B2 og B3_Solbakken 1 og 7 0 13 (36m2) 18 (56m2) 0 31 
B1_ Solbakken 3-5 0 26 (36m2) 21 (56m2) 0 47 
BAA_ Idrettsveien 1 18 (22m2) 20 (35m2) 10 (42m2) 5 (120m2) 53 

Planbestemmelsene inneholder krav til maksimalt antall av små og mellomstore boenheter. 
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Totalt innenfor planområdet gir dette følgende fordeling av boligtypologier: 

Deltfelt 1 rom 2 rom 3+ rom 3+ rom SUM  
Prosentandel 13,8% 45,0% 37,4% 3,8% 100% 

 
Idrettsveien, felt BAA 
For Idrettsveien planlegges det utbygging av inntil 53 boliger, med hovedvekt på 2- og 3-roms 
leiligheter. Det er også planlagt mindre studio-leiligheter egnet for unge som skal inn på 
boligmarkedet. Mot øst mot boligene i Solbakken er det lagt inn en rekkehustypologi (triplex), 
boenheter over tre etasjer med egen inngang fra bakkenivå.  

 

Eksempel på leilighetsfordeling 
for Idrettsveien. Illustrasjonen 
viser 2. boligetasje. 
Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS 

 

 
Solbakken, felt B1 
Det planlegges utbygging av inntil 50 boliger, fordelt på 2- og 3-roms leiligheter. Ved nærmere 
detaljprosjektering kan det også bli vurdert å bygge et mindre antall 1-roms leiligheter. 

Under vises arkitektens illustrasjon av eksempler på mulige planløsninger for leilighetene. 
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Eksempel på planløsning for 2-roms-leilighet med dagslys fra fire sider. Illustrasjon: Element Arkitekter AS   

 

Eksempel på planløsning for 3-roms-leilighet med dagslys fra fire sider. Illustrasjon: Element Arkitekter AS   

Solbakken, felt B2 og B3 
Det er i dag ingen planer om utvikling av disse eiendommene, men som nevnt i avsnitt 4.1 er det 
ønskelig med et felles formspråk innenfor planområdet, slik at på illustrasjonsplanen og i utsnitt fra 
3D modellene er det vist enkle volum tilsvarende bebyggelsen på Solbakken 3-5.  

Illustrasjonene viser 13 boenheter på Solbakken 1 og 18 boenheter på Solbakken 7a +7b, med 
tilsvarende løsning som for Solbakken 3-5. Ved en annen type utforming kan det bli færre og større 
boliger, dette må avklares når eiendommene skal utvikles.   

4.6. Utnyttelse 
I planforslaget er grad av utnytting definert med BRA per felt, det er i tillegg krav til MUA. MUA kan i 
tillegg til areal på terreng beregnes av arealer på balkonger og private deler av svalganger, tak over 
boliger og på lokk over dagligvareforretning/parkering. 

Det benyttes tillatt BRA som bestemmelse for grad av utnytting, maksimalt bruksareal over terreng 
er påført plankartet. Tallene inkluderer BRA som beregnes av overdekket sykkelparkering på terreng, 
for B1-B3 skal 5% av BRA reserveres sykkelparkering.  

Planbestemmelsene inneholder også krav om etasjeantall på B1-B3. Drivhus, pergola, boder, 
heisoppbygg og tekniske installasjoner på tak regnes ikke som etasje, heller ikke kjeller under 
terreng. 
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Idrettsveien, felt BAA 
Grad av utnytting på felt BAA, Idrettsveien 1, foreslås til å være 6600 m² (over terreng). 
Minimum minste uteoppholdsareal MUA = 20% av BRA til boligformål. 

Felt BAA foreslås bebygget med dagligvareforretning og boliger. Parkering for bil til 
dagligvareforretning samt for boligene i hele planområdet er også plassert her. Eiendommen 
Idrettsveien 1 har en høydeforskjell på ca. 3m med fall fra øst til vest og dagligvareforretningen 
er i hovedsak plassert under terreng, men med direkte inngang fra bakkeplan i krysset 
Sentralveien/Idrettsveien. Bruksareal under terreng medregnes ikke i grad av utnytting. 

Under vises diagrammer med fordeling mellom ulik arealbruk. 

  
Illustrasjonen viser fordeling av areal for dagligvareforretning og parkering, delvis under terreng. Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS 
 

  

Illustrasjonen til venstre viser fordeling inngangsparti dagligvareforretning, parkering og fellesareal for boliger, til høyre 
vises fordeling av boliger. Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio AS 

Foreslått grad av utnytting tilsvarer 254 % BRA beregnet ut fra egen tomt. Planområdet ligger i en 
naturlig forlengelse av områdereguleringsplan for Ås sentralområde hvor BRA ligger på 150-200%. 
Fordi terrengfallet gjennom tomten går over en hel etasje med blandet formål, kan det være en så 
høy utnyttelse uten at dette går på bekostning av bomiljø- og boligkvalitetene. 
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Bebyggelsen i Idrettsveien 1 er planlagt oppdelt i flere volumer rundt et indre felles gårdsrom som 
ligger på lokk. Oppdelingen gir gode kvaliteter til boligene med økt utsyn og muligheter for 
passasjer flere steder. Oppdelingen medfører at noen av volumene nås via svalgang som også teller 
med i utnyttelsesgraden.  

I planforslaget legges det opp til at uteoppholdsareal blir etablert på tak og lokk. Dette bidrar til at 
en høy utnyttelsesgrad ikke går ut over bokvalitet og uteoppholdsareal. En utbygging i samsvar 
med høydene i planforslaget gir utearealer som er godt skjermet mot trafikkstøy i et støyutsatt 
område. De øverste takene vil ha mye lys og utsikt, mens på lokk over parkering blir det lune 
utearealer skjermet for vær og vind. 

 

Illustrasjonen viser uteoppholdsareal på lokk over parkering og på tak. Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio AS 

 

Solbakken, felt B1 
Grad av utnytting på felt B1, Solbakken 3-5 foreslås å være 4050 m² BRA.  
Minimum minste uteoppholdsareal MUA = 20% av BRA, av dette skal minimum 50% være på 
terreng (felt G og del av BUT2 inngår i beregningen). 

Foreslått grad av utnytting tilsvarer 157 % BRA beregnet ut fra egen tomt. Bakgrunnen for dette er at 
i motsetning til en utbygging der flermannsboliger og blokker oppføres som ett større, 
sammenhengende volum, er det i Solbakken 3-5 planlagt en oppdelt bygningsmasse over terreng 
med små volumer. Dette medfører at det i grad av utnytting inngår et langt større areal til trappehus, 
heisbygg, rømningstrapper og svalganger enn ved tradisjonell utforming. Dette er i stor grad forhold 
som kan gi økte kvaliteter til boligene i utbyggingsprosjektet. 

I planforslaget legges det opp til at uteoppholdsareal med høy grad av kvalitet blir etablert på tak. 
Dette bidrar til at utnyttelsesgraden kan settes høyere uten at det går ut over bokvalitet og 
uteoppholdsareal. Det vil være mulig å etablere utearealer med mye lys og utsikt på takene, og i 
forslag til planbestemmelser er det sikret at det blir en stor andel med vegetasjon, muligheter for 
dyrking og inndeling i soner med ulik bruk. Takflater for opphold og dyrking skal være felles for hver 
boliggruppe. 
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Solbakken, felt B2 og B3 
Grad av utnytting på felt B2, Solbakken 1 foreslås å være 1350 m² BRA.  
Grad av utnytting på felt B3, Solbakken 7a+7b foreslås å være 1700 m² BRA.  
For begge feltene er det krav til at minimum minste uteoppholdsareal MUA = 20% av BRA.  

Innenfor felt B3 skal det etableres en lekeplass på minimum 200 m², den inngår i MUA. 

Foreslått grad av utnytting tilsvarer 115 % BRA beregnet ut fra egen tomt for Solbakken 1 og 114 % 
BRA beregnet ut fra egen tomt for Solbakken 7a og 7b. 

4.7. Bebyggelsens plassering, utforming og høyde 
Ved utarbeidelse av planforslaget er det lagt vekt på tilpasning til høyder og plassering av 
tilgrensende bebyggelse. Terrenget i planområdet skråner oppover mot øst og høydene på den 
foreslåtte bebyggelsen følger terrenget fra vest til øst, vist på terrengsnitt i vedlegg 5.  

For å oppnå variasjon og oppdeling av større volumer, inneholder planforslaget krav om variasjon i 
bebyggelsens høyder. I plankartet er det satt maksimal kotehøyde på tak slik at det blir en 
forutsigbarhet for naboene ved at byggene ikke kan heves ved senere oppfylling av terrenget. 
Maksimal tillatt høyde gjelder både for gesims og møne, og inkluderer heisoppbygg, drivhus og 
tekniske anlegg på tak. Piper og lufterør tillates inntil 1,5 m over maksimal tillatt kotehøyde. I tillegg 
medfører bestemmelsen om antall etasjer på B- feltene at kun deler av bebyggelsen kan ha maksimal 
tillatt kotehøyde, dette for å sikre ytterligere variasjon i bebyggelsens etasjeantall/høyder. 

Plassering av de ulike volumene innenfor høydegrensene må fastsettes etter detaljprosjektering, i 
byggesaksbehandlingen. 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist i plankartet. Mot fv. 152/Sentralveien er 
byggegrensen 20 meter fra midten av veibanen. Mot Idrettsveien og Solbakken er byggegrensene 10 
meter fra midten av veibanen. Mindre tiltak som støyskjermer, boder og frittstående sykkelparkering 
tillates utenfor byggegrense.  

Planområdet vil etter utbygging kunne ligge lavere enn tilgrensende boligeiendommer. I grensen 
langs B1 og B3, mot gnr/bnr 73/31 og 73/48, tillates oppført terrengmur på inntil 1,5 m høyde 
utenfor byggegrense, plassert som vist på plankart. Muren med nødvendig bakfylling skal i sin helhet 
ligge på felt B1 og B3 og sikres med et gjerde på 1,1 m på de delene av muren som er mer enn 0,5 m 
over nedre terrengnivå. 

Det tillates oppført terrengmurer på inntil 1,5 m høyde i grensen mellom felt B1 og feltene B2 og B3, 
denne må også sikres med gjerde i samsvar med TEK-17. Dette er en midlertidig løsning inntil det 
eventuelt blir aktuelt å bygge ut feltene B2 og B3, dette er derfor vist med bestemmelsesområde på 
plankartet. 

I tillegg er det på plankartet vist en mur utenfor byggegrensen mot Solbakken langs 
serviceadkomsten til forretningen i Idrettsveien 1. Serviceadkomsten vil bli liggende lavere enn 
Solbakken slik at muren vil ikke komme i konflikt med siktforholdene langs vegen. 
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Figur 4-4 Utsnitt av forslag til plankart (20.04.2021). Foreslåtte terrengmurer kommer ikke så godt frem på 
kartet, de er derfor her markert med tekst og brun strek, midlertidige terrengmurer med stiplet brun strek. 

Idrettsveien, felt BAA 
Plangrepet legger opp til at boligbebyggelsen plasseres rundt et sentralt gårdsrom og deles opp i 
flere volumer for å bryte ned skalaen. Samtidig dannes mellomrom som bidrar til en tilpasning til 
skalaen til boligvolumene i Solbakken, og sikrer siktlinjer gjennom hele området. Høydene er fastsatt 
i plankartet. 

Ifølge planbestemmelsene skal inngang til dagligvareforretning være fra o_ST. Det skal etableres 
åpen førsteetasje på hjørnet mot Sentralveien/Idrettsveien med store vindusflater og minimum 4 
meter innvendig takhøyde. Utbygger ser for seg at den åpne delen av førsteetasjen strekker seg 
minimum 10 m i hver retning fra hjørnet. 

 
Snitt av mulig utbygging i Idrettsveien 1 innenfor rammene i planforslaget. Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio 
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Solbakken, felt B1 
Forslag til planbestemmelser inneholder krav om at bygningene skal deles opp i mindre enheter. 
Volumene er utformet som punkthus i 3 og 4 etasjer over terreng. Høydene er fastsatt i plankartet, 
men i tillegg er det følgende krav som gjør at deler av bebyggelsen må bli lavere: 

Det skal være variasjon i byggenes etasjeantall/høyder, med følgende fordeling 
• 50 – 70 % inntil 3 etasjer 
• 30 – 50 % inntil 4 etasjer 

Sentralveien ligger høyere enn sideterrenget mot nord, slik at planområdet ligger som en unaturlig 
«dump» i terrenget. Som en del av utbyggingen vil terrenget justeres med noe oppfylling slik at det 
blir en bedre overgang mellom fylkesveien og planområdet. 

Solbakken, felt B2 og B3 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist i plankartet. Mot gatetun og gårdsplass er 
det foreslått byggegrenser på under 4 m da dette er arealer som kunne ha vært etablert innenfor 
byggeområdet, men som er sikret i plan ved å ha fått egne formål. Mot Solbakken er byggegrensen 
satt til 10 m fra senter vei i samråd med Ås kommune. 

Høyder og utnyttelse er satt med tanke på en nedtrapping av bygningsvolumene mot den 
eksisterende eneboligbebyggelsen nord og øst. Arealene med mulighet for høyere bebyggelse enn 
resten av feltene er laget større enn den andelen som tillates i en slik høyde, dette for å gi noe 
fleksibilitet i senere prosjektering samtidig som solforholdene på fellesarealene sikres. Hensikten 
med å inkludere disse arealene i planforslaget er å få en helhetlig plan for området samtidig som det 
ikke legges så strenge begrensinger på utformingen at fremtidige utbyggere må dispensasjon fra 
reguleringen.  

4.8. Estetisk redegjørelse 
Innenfor planområdet skal bebyggelsen ha en farge og materialbruk som henger sammen med 
prosjektenes funksjon som visuell overgang mellom sentralområdet og eneboligbebyggelsen rundt. I 
kvalitetsplanen for den tilgrensende områdeplanen for Ås sentralområde er det en 
farge/materialpalett som omfatter alt fra rådhusets naturbetong til naturområder og eldre 
trehusbebyggelse. Det er derfor et ganske vidt spillerom for utforming av ny bebyggelse vest for 
Idrettsveien, mens man øst for Idrettsveien har trehus som kan skifte farge etter motetrender og 
eiernes smak. En fellesnevner for fargene både i nærområdet og i kvalitetsplanen er at de er relativt 
dempede og varme i fargetonen. 

Innenfor planområdet er det stilt krav om at alle deler av bebyggelsen skal behandles som del av 
tiltakets arkitektoniske uttrykk, dette inkluderer innkjøring til parkering, balkonger, svalganger, tak, 
takoppbygg og sykkelparkering. 

I forslag til planbestemmelser stilles krav til bebyggelsens utforming og estetikk. Ny bebyggelse skal 
utformes med et helhetlig arkitektonisk uttrykk som relaterer seg til stedets særpreg. Det skal brukes 
solide og robuste materialer med lavt klimafotavtrykk og høy varighet. Bebyggelsen skal utføres med 
god kvalitet i materialvalg og detaljer, slik at det ivaretas gode overganger mellom de ulike 
materialene.  
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Eksempel på bygninger hvor svalganger og balkonger er integrerte i fasadeløsningen som består av flere sjikt. Til venstre 
eksempel fra Dorte Mandrup arkitekter i tre og glass, kilde: dortemandrup.dk, og til høyre et glassfasadesystem utviklet av 
Element arkitekter AS til prosjektet D36 med inntrukne balkonger og franske balkonger, foto Finn Ståle Felberg 

 
Eksempel på materialbruk og utforming av takhage, arkitekt: Element Arkitekter AS, foto Finn Ståle Felberg 

Utforming Idrettsveien, felt BAA 
For en gradvis overgang og tilpasning til nabobebyggelsen stilles det i planforslaget krav som kan 
bidra til å redusere virkningen av større bygningsvolum, herunder at bebyggelsen skal trappes og 
tilpasses tilgrensende bebyggelse gjennom variasjon i høyde, åpninger og oppdeling av de øverste 
etasjene i mindre volum.  Boligetasjene skal ha minst én åpning mellom bygningsvolumene på hver 
side slik at det blir steder med direkte utsyn fra utearealet på lokk over parkering i alle retninger. 
Boligfasadene skal brytes opp med varierende fasadelengder mot fv. 152/Sentralveien og mot 
Idrettsveien.  

Hjørnet mot Sentralveien og Idrettsveien skal benyttes til inngang til forretningen og være åpent ut 
mot torget. Inngang til boliger vil være direkte fra BUT2 og fra BUT2 via uteoppholdsarealer på lokk. 
Illustrasjonsprosjektet viser en passasje fra BUT2 til uteoppholdsarealer på lokk innenfor BAA.  
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Forslag til planbestemmelser har krav om at det skal legges vekt på god arkitektur; høy visuell kvalitet 
med et tydelig designgrep. Fasadene for hele tiltaket skal utformes slik at næring, parkering og 
boliger utgjør en helhetlig bebyggelse, med variasjon i utformingen tilpasset de forskjellige 
funksjonene. Både takene med tekniske anlegg og innkjøringer til parkering skal behandles som en 
del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk, dette gjelder også balkonger og svalganger. 

 Illustrasjonsprosjektet viser svalganger integrert i fasaden ved at de ligger innenfor en bærende 
limtrekonstruksjon på utsiden av bygget, dette er ikke detaljprosjektert og materialvalg er ikke 
endelig avklart.  

 

3D-illustrasjon som viser mulig utbygging i Idrettsveien 1 innenfor rammene i planforslaget. Illustrasjonsprosjektet viser ikke 
endelig materialvalg, farger og skilting.  Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio 

For skilting til dagligvareforretningen foreslås det at det tillates skilt med belysning og ett 
uthengsskilt på fasaden mot Idrettsveien og skilt med belysning og ett uthengsskilt på fasaden mot 
Sentralveien.  

Utforming Solbakken, felt B1 
I forslag til planbestemmelser stilles krav til bebyggelsens utforming og estetikk.  

For en skånsom overgang og tilpasning til nabobebyggelsen stilles krav som kan bidra til å redusere 
virkningen av større bygningsvolum, herunder høydevariasjon, oppdeling av lange fasader ved å 
forskyve bygningsvolum og etablere mindre åpninger mellom bygninger og indre gårdsrom. Byggene 
skal grupperes rundt felles uterom. Illustrasjonsprosjektet viser tre grupper med mindre bygg 
organisert rundt tun/uterom med intern kommunikasjon innenfor hver gruppe via svalganger og 
trapper/heis. Byggene er ikke ferdig prosjektert og materialvalg er ikke endelig avklart.  

I forslag til planbestemmelsene fastsettes det at takhager/takterrasser skal deles inn i forskjellige 
soner tilpasset ulik bruk, herunder areal til dyrking og drivhus. Bestemmelsene sikrer god kvalitet på 
takhagene med tilstrekkelig jorddybde og arealer for forskjellige aktiviteter. Minimum 25 % av det 
totale takarealet for opphold skal beplantes med vegetasjon i ulike høyder og jorddybden skal være 
minimum 40 cm.  
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Alle bygg med 4 etasjer over terreng skal ha vegetasjon på tak, med minimum 10 cm jorddybde.  

 
3d-illustrasjon som viser mulig bebyggelse i Solbakken 3-5, sett fra vest mot øst. Illustrasjonsprosjektet viser ikke endelig 
materialvalg og farger. Illustrasjon: Element Arkitekter AS   

 
3d-illustrasjon som viser mulig bebyggelse i Solbakken 3-5, sett fra sør mot nord. Illustrasjonsprosjektet viser ikke endelig 
materialvalg og farger.  Illustrasjon: Element Arkitekter AS   

 
3d-illustrasjon som viser mulig bebyggelse i Solbakken 3-5, sett fra øst mot vest, med standpunkt omtrent i Sentralholtet. 
Illustrasjonsprosjektet viser ikke endelig materialvalg og farger. Illustrasjon: Element Arkitekter AS 
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3d-illustrasjon av mulig bebyggelse i Solbakken 3-5, sett fra nord mot sør, med standpunkt i Fjellveien. 
Illustrasjonsprosjektet viser ikke endelig materialvalg og farger. Illustrasjon: Element Arkitekter AS 

 
3d-illustrasjon som viser mulig utbygging i Solbakken 3-5, sett mot sør-øst, med standpunkt ved Idrettsveien. 
Illustrasjonsprosjektet viser ikke endelig materialvalg og farger. Illustrasjon: Element Arkitekter AS 

Utforming Solbakken, felt B2 og B3 
Det er i dag ingen planer om utvikling av disse eiendommene. I og med det er ønskelig med et felles 
formspråk innenfor planområdet, er det er på illustrasjonsplanen og i utsnitt fra 3D- modellene vist 
enkle volum tilsvarende bebyggelsen på Solbakken 3-5. Planbestemmelsene inneholder en 
fellesbestemmelse for feltene B1-B3 om utforming og estetikk, med krav om grønne tak, takhager, 
uteoppholdsareal på tak mv. 

4.9. Bomiljø/boligkvalitet 
Bokvalitet handler om boligen i seg selv og hvordan den forholder seg til sine omgivelser. 
Forslagstillerne ønsker at boligene skal legge til rette for et mangfoldig liv og bidra til gode 
opplevelser både alene og i relasjon med andre.  

I forslag til regulering med tilhørende illustrasjonsplan er det søkt å tilrettelegge for gode strukturer 
og naboskap, ved å gi en klar lesbarhet i organiseringen av hva som er offentlig og felles/privat. 
Plasseringen og utformingen av bebyggelsen på illustrasjonsplanen er løst som vist for å sikre gode 
solforhold og mest mulig dagslys til boligene. 

Planforslaget legger opp til felles parkering, renovasjon, uteoppholdsareal og gangadkomster mellom 
de ulike feltene. Dette medfører at uavhengig av fremtidig utforming og utbyggingstakt vil de 
fremtidige boligene innenfor planområdet bli en del av fellesskapet i dette kvartalet.  
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Det vil legges godt til rette for bruk av sykkel. Sykkelparkering er foreslått plassert nær 
inngangspartiene for at det skal være enkelt å ta med sykkelen så nært boligen som mulig.  

Idrettsveien, felt BAA 
Boligvolumene for Idrettsveien er foreslått gruppert rundt et skjermet gårdsrom over 
parkeringsetasjene. Inngangene er samlet inn mot gårdsrommet og utearealet mot øst, og det er lagt 
til rette for møteplasser og sosialt fellesskap. For de minste boligene er det satt inn krav om at for 
hver bolig skal det avsettes minimum 3 m² BRA til felles arealer som eksempelvis selskapslokaler, 
lekerom, skibod, sykkelverksted o.l. I tillegg er det fellesarealer på tak.  

Det vil være en variasjon i boligtypologier som vil bidra til et positivt mangfold i området, både 
studioleiligheter, små og mellomstore tradisjonelle leiligheter og rekkehustypologi. Boligene i 
«rekkehusene» planlegges med direkte inngang fra terreng mot øst, og vil bidra til å aktivisere 
området som foreslås regulert til uteoppholdsareal, felt BUT2. BUT2 skal også benyttes som en 
snarvei for myke trafikanter og kan bli en uformell møteplass mellom beboerne i Idrettsveien og 
Solbakken.  

De støyutsatte fasadene foreslås skjermet med glass i svalganger, se 4.10. Dette gir boligene en 
tilleggskvalitet i form av private uteoppholdsarealer på svalganger. 

Solbakken, felt B1 
Illustrasjonsprosjektet i Solbakken 3-5 innebærer alle leiligheter får dagslys fra 3 eller 4 
himmelretninger ved at de er organisert slik at dagslys slipper inn i mellomrommene i bebyggelsen. 
For å sikre at dette videreføres også ved annen utbygging er det i planforslaget satt inn en 
bestemmelser som regulerer maksimalt fotavtrykk på enkeltelementer i bebyggelsen i tillegg til grad 
av utnytting. 

Det foreslås å tilrettelegge for møteplasser og sosialt fellesskap ved å etablere fellesrom i tillegg til 
fellesarealer på tak. Det er satt inn krav om at for hver bolig skal det avsettes minimum 1,5 m² BRA til 
felles arealer som eksempelvis selskapslokaler, lekerom, skibod, sykkelverksted o.l. Ut over de 
kvalitetene som er sikret i forslag til planbestemmelser ser arkitekten for illustrasjonsprosjektet for 
seg at på de ulike nivåene mellom bakkeplan og tak kan de mer uformelle og tilfeldige møtene finne 
sted, samtidig som Solbakken i volumkomposisjon og boligens utforming skal tilrettelegge for 
privatlivets fred, eksempelvis ved begrensing av direkte innsyn. 

 
3d-illustrasjon fra det midterste gårdsrommet på felt B1 med møteplasser integrert i fasaden. Illustrasjonsprosjektet viser 
ikke endelig materialvalg og farger. Illustrasjon: Element Arkitekter AS 
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Solbakken, felt B2 og B3 
Uavhengig av fremtidig utforming og utbygger vil de fremtidige boligene på Solbakken 1 og 
Solbakken 7a/7b bli en del av fellesskapet med Idrettsveien 1 og Solbakken 3-5. Det vil til dels være 
felles parkering, renovasjon, uteoppholdsareal og gangadkomster mellom de ulike feltene.  

Gatetunet og gårdsplassen mellom Solbakken 1 og Solbakken 7a vil bli en viktig møteplass for 
Solbakken 1, 3, 5 og 7 a/b. Beboerparkering i Idrettsveien 1 og utearealene utenfor Idrettsveien 1 vil 
bidra med kontaktpunkter på tvers av prosjektene.  

4.10. Utearealer 
Idrettsveien, felt BAA 
Planforslaget har et krav til minste uteoppholdsareal, MUA, knyttet til prosjektets BRA for bolig. 
Minimum minste uteoppholdsareal MUA = 20% av BRA. 

Hovedkonseptet for utearealene er at det tilbys flere felles møtesteder og plasser med forskjellige 
kvaliteter. Utearealene ligger både mellom boligvolumene, på lokk over parkering og 
dagligvareforretning, samt på tak. Alle uteoppholdsarealer er felles unntatt noen private takterrasser 
mot øst som tilhører rekkehustypologien. 

 
Diagram for ulike typer uteoppholdsareal. Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio  
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Fra det sentrale gårdsrommet har man mulighet for utsyn mellom bygningsvolumene og er her er 
uteoppholdsarealet skjermet fra vind og støy. Det er planlagt sykkelparkering i tilknytting til 
inngangene for enkel tilgang, men også innendørs i parkeringsetasjen og koblet til boder. 

 
3d-illustrasjon som viser deler av planlagte uteområder på bakkeplan og på tak for Idrettsveien 1. Illustrasjonsprosjektet 
viser ikke endelig beplantning, materialvalg og farger. Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio 

På det største takarealet vil det kunne etableres en takhage med gode solforhold og utsikt. Det er 
illustrert forskjellige soner med beplanting, sittegrupper, pergolaer og plass for dyrking. Det er et 
ønske om å sikre god kvalitet på takhager og lokk i bestemmelsene med tilstrekkelig jorddybde for 
både stauder og større busker og trær.  

De tak som ikke brukes til uteopphold foreslås opparbeidet som grønne tak, dette er sikret i forslag 
til planbestemmelser.  

  
Referansebilder for kvalitet på felles takhager. Boligprosjekt i Nordre gate, Oslo, arkitekt: Alliance arkitekturstudio 
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Boligene har i tillegg private uteoppholdsarealer på balkonger og svalganger. De støyutsatte 
fasadene foreslås skjermet med glass og kan utnyttes som i eksempel nedenfor.  

      
Referansebilder viser mulig utforming av private uteoppholdsarealer: Earthships visitor centre i Taos, Earthships Biotecture 
til venstre, kilde: ukjent. Bolig i Trostrerudveien 9 av R21 arkitekter til høyre, foto: Herman Dreyer. 
 
Solbakken, felt B1 
Planforslaget har et krav til minste uteoppholdsareal, MUA, knyttet til prosjektets BRA. Minimum 
minste uteoppholdsareal MUA = 20% av BRA og minimum 50 m² totalt av MUA skal være tilpasset 
aldersgruppen 0-3 år.  

Hovedkonseptet for utearealene er at det tilbys flere felles møtesteder og plasser, som både er 
private, felles og offentlige. Utearealene ligger både mellom og rundt husene, i arealer avsatt til 
grønnstruktur mot syd, samt på takene.  

 
3d-illustrasjon av privat balkong utenfor kjøkkenvinduet. Illustrasjonsprosjektet viser ikke endelig beplanting, 
materialvalg og farger. Illustrasjon: Element Arkitekter AS 
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3d-illustrasjon som viser utsnitt av de grønne uteområdene ut mot Sentralveien og en åpning inn til gårdsrommet lengst i 
vest. Illustrasjonsprosjektet viser ikke endelig beplanting, materialvalg og farger. Illustrasjon: Element Arkitekter AS 

 

I forslag til planbestemmelsene fastsettes det at takhager/takterrasser skal deles inn i forskjellige 
soner tilpasset ulik bruk, herunder areal til dyrking og drivhus. Bestemmelsene sikrer god kvalitet på 
takhagene med tilstrekkelig jorddybde og arealer for forskjellige aktiviteter. Minimum 25 % av det 
totale takarealet for opphold skal beplantes.  

 
3d-illustrasjon som viser felles takhage med drivhus. Illustrasjonsprosjektet viser ikke endelig beplanting, materialvalg 
og farger Illustrasjon: Element Arkitekter AS 
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3d-illustrasjon fra felles takhager. Illustrasjonsprosjektet viser ikke endelig beplanting, materialvalg og farger 
Illustrasjon: Element Arkitekter AS 

 
Solbakken, felt B2 og B3 
Planforslaget har et krav til minste uteoppholdsareal, MUA, knyttet til prosjektets BRA. Minimum 
minste uteoppholdsareal MUA = 20% av BRA og minimum 50 m² totalt av MUA skal være tilpasset 
aldersgruppen 0-3 år.  

I forslag til planbestemmelser er det lagt inn krav tilsvarende som på B1 om utforming og bruk av tak 
til takhager. Det er videre lagt inn et krav om at innenfor felt B3 skal det etableres en lekeplass på 
minimum 200 m² på terreng, den inngår i beregning av MUA for felt B3. Lekeplassen skal være 
tilgjengelig for alle beboerne innenfor planområdet. 

4.11. Parkering 
I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet en trafikkutredning, se vedlegg 11.  

I forslag til reguleringsbestemmelser er det angitt felles krav for sykkelparkering i hele planområdet, 
med følgende norm: 

Bebyggelsestype Boenhet Sykkel 

(minimum) 

Bolig, blokkbebyggelse 1-roms 2 

2-roms 2 

3-roms 2 

 4-roms + 2,5 

Forretning, kontor, tjenesteyting  0,5 per 100 m² BRA 
 

Planforslaget innebærer at bortsett fra 6 plasser på terreng skal all bilparkering legges i garasjeanlegg 
på felt BAA.  

I forslag til reguleringsbestemmelser stilles det krav om at for boligene skal maksimal avstand fra 
inngang til sykkelparkering være 30 meter. For hvert delfelt skal minst 50 % av 
sykkeloppstillingsplassene være innendørs/overdekket. Det skal tilrettelegges for lading av elsykler 
samt arealer for vasking og reparasjoner. 
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Idrettsveien, felt BAA 
Garasjeanlegg på felt BAA skal inneholde felles bilparkering for alle delfelt innenfor planområdet. Det 
skal sikres mulighet for lading av el-bil ved samtlige biloppstillingsplasser. Minimum 5 % av 
parkeringsplasser for bil skal tilrettelegges for forflytningshemmede. 

Tiltakshaverne planlegger en helhetlig sambruksløsning av parkeringsplassene som skal opparbeides 
innenfor BAA. Målet er en praktisk sambruksløsning som vil sikre at behovene for alle brukere av 
parkeringsplassene blir dekket på en så fleksibel måte som mulig. Konkretiseringen av den endelige 
løsningen vil utarbeides i den videre prosjektutviklingen, og dersom det er behov for det vil den 
forankres i sameievedtekter eller privatrettslige avtaler. 

For garasjeanlegget på felt BAA gjelder følgende norm for bilparkering:  
Bebyggelsestype Boenhet Bil 

(maksimum) 

Gjesteplasser 

(maksimum) 

Bolig, blokkbebyggelse 1-roms 0,2 0,1 

2-roms 0,6 0,1 

3-roms + 0,8 0,1 

Forretning, kontor, tjenesteyting  0,8 per 100 m² BRA  
 

I illustrasjonsprosjekt er det inntegnet totalt 91 parkeringsplasser fordelt på 1. og 2. etasje. 

 

  
Planlagt løsning for parkering i 2. etg i Idrettsveien 1 
(Illustrasjon: Alliance arkitektstudio) 

Planlagt løsning for parkering i 1. etg i Idrettsveien 1 
(Illustrasjon: Alliance arkitektstudio)  

 

Solbakken, felt B1-B3 
Feltene er planlagt som bilfrie og det stilles derfor krav til at det ikke skal etableres bilparkering ut 
over 4 plasser tilrettelagt for forflytningshemmede og 2 gjesteparkeringer knyttet til disse feltene. Ut 
over disse plassene forutsettes det at det inngås avtale om bruk av plasser i garasjeanlegget i 
Idrettsveien 1.   
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4.12. Kjøreatkomst 
I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet flere ulike veitegninger med sporing for ulike 
adkomster for lastebiler, og en trafikkutredning, se vedlegg 11. 

Idrettsveien, felt BAA 
Idrettsveien 1 har 3 ulike grupper som kommer med bil, i planforslaget er det derfor foreslått ulik 
kjøreadkomst for de ulike gruppene: 

1) Kunder og parkering for Solbakken-tomtene 
2) Beboerparkering for Idrettsveien 1 
3) Leveranser og tjenester 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-5 Pilene på plankartet er foreslått regulerte 
adkomster til felt BAA, tallene henviser til listen 
over. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 4-6 De gule figurene viser sporingskurver for 
stor lastebil i krysset mellom Idrettsveien og 
Sentralveien og ved varelevering til Idrettsveien 1. 

 

For å ivareta sikkerheten for myke trafikanter langs Idrettsveien forbi planområdet, er det planlagt en 
løsning med gjennomgående fortau forbi innkjøring til parkering og vareleveringssonen, samt 
oppstramming av krysset mellom Idrettsveien og Solbakken, se Figur 4-7. Denne løsningen tilsvarer 
gjeldende regulering (områdereguleringsplanen). Det legges opp til tre nye fotgjengerfelt i dette 

1 

3 

2 
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området. Gående og syklende til/fra Sentralholtet kan også benytte forbindelsen som foreslås 
regulert på østsiden av Idrettsveien 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-7 Foreslått løsning for myke trafikanter 
langs Idrettsveien forbi planområdet, med 
gjennomgående fortau forbi strekningen med 
innkjøring til parkering og vareleveringssone 
 

Løsningen som foreslås i planforslaget, som vist i Figur 4-7, legger opp til en prioritet av myke 
trafikanter ved at fortauet er gjennomgående, mens kjøretøy krysser der det er nedsenket kantstein. 
Oppstramming av krysset mellom Idrettsveien og Solbakken, samt tre gangfelt, tydeliggjør 
alternative gangbaner. Til sammen bidrar dette til å bedre trafikksikkerheten, men det vil fortsatt 
medføre en mulig konflikt mellom kjøretøy og myke trafikanter. Forslagsstiller har derfor utarbeidet 
en alternativ løsning, der myke trafikanter ledes over på vestsiden av Idrettsveien via fotgjengerfelt 
nord og sør for strekningen med innkjøring til parkering og vareleveringssonen, se Figur 4-8.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-8 Alternativ løsning for myke trafikanter 
langs Idrettsveien forbi planområdet, der myke 
trafikanter ledes utenom strekningen med 
innkjøring til parkering og vareleveringssone 
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Området ved serviceadkomst/varelevering og krysset mellom Solbakken og Idrettsveien må tilpasses 
krav til maks 1:50 fall på fortauet, deretter kommer kryssområdet med Solbakken - her må terrenget 
flukte av hensyn til lastebilene som skal rygge. Vareleveringen går på en rampe som faller og 
Solbakken stiger, i dette området må det etableres en mur som vist på plankartet. Her må det tas 
spesielt hensyn til overvann som vil renne inn i rampeområdet fra tilgrensende veier. Varelevering og 
tilpasning til Solbakken/Idrettsveien må detaljprosjekteres som del av byggefasen for felt BAA.  

Det er utarbeidet 4 snitt som viser en mulig løsning for Solbakken, varelevering og fortauet langs 
Idrettsveien, to er vist i Figur 4-9, se vedlegg 16 for alle snittene i målestokk. 

      

 
Figur 4-9 Snitt gjennom vareleveringen, C øverst og B nederst. Se vedlegg 16 for snitt i målestokk. 

Solbakken, felt B1-B3  
Planforslaget opprettholder dagens atkomst for alle boligene på begge feltene. Adkomstene vil være 
innenfor arealet som er avsatt til gatetun og gårdsplass i plankartet. Planlagt disponering av arealet 
som er avsatt til gatetun og gårdsplass er vist i illustrasjonsplanen, se vedlegg 4.  

4.13. Gang- og sykkelveier 
Det er avsatt et uteareal mellom Idrettsveien 1 og Solbakken 1 og 3, med gangadkomst mellom 
Solbakken og gangveien langs Sentralveien. Denne skal benyttes til atkomst til boligene og være åpen 
for alminnelig ferdsel.  

I tilknytning til fortau langs Idrettsveien og gangveien langs Sentralveien er det foreslått regulert et 
torg ved inngangspartiet til dagligvareforretningen i Idrettsveien 1. 

Hovedatkomst til felt B1-B3 vil være fra Solbakken via felles gatetun. I tillegg vil det være 
gang/sykkelatkomst via den foreslåtte gangforbindelsen langs Idrettsveien 1 fra Solbakken til 
gangveien langs Sentralveien. I illustrasjonsprosjektet er det også vist en universelt utformet 
forbindelse langs hele nordsiden av Solbakken 3-5, denne kan også benyttes av Solbakken 1 og 7a/b 
til gang-/sykkelatkomst internt (frem til sykkelparkering mv.)  

I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet en trafikkutredning, se vedlegg 11.  
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4.14. Tekniske planer 
I planbestemmelsene stilles krav til overvannshåndtering. I forbindelse med planforslaget er det 
utarbeidet et notat om vann, avløp og overvann, se vedlegg 8. I dette notatet er det gjort 
beregninger og skissert løsninger som viser at det er mulig å etablere overvannshåndtering som er 
dimensjonert for å håndtere økte nedbørsmengder. I forslag til planbestemmelser er krav til blågrønn 
faktor for B1-B3 0,8, for BAA 0,5 og for øvrige arealer som vei, torg mm 0,3.  

I forslag til planbestemmelsene stilles det krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal 
fremlegges en rammeplan for vann, avløp, overvann og flomveier for hele planområdet. Planen skal 
ivareta en helhetlig løsning for vannforsyning, spillvann og overvannshåndtering, samt sikre 
tilstrekkelig brannvannsuttak. VAO-rammeplan og tegninger skal godkjennes av Ås kommune. Ved 
søknad om rammetillatelse skal det også fremlegges en plan for sikring, eventuelt flytting, av den 
kommunale hovedtraséen for vann og avløp som ligger gjennom planområdet og mellom 
planområdet og Sentralveien. Planen skal være godkjent av kommunen. 

4.15. Universell utforming 
Idrettsveien, felt BAA 
Illustrasjonsprosjektet for felt BAA er utformet i henhold til regelverk om universell tilgjengelighet.  

I planforslaget er det satt krav om at minimum 5 % av parkeringsplasser for bil skal tilrettelegges for 
forflytningshemmede. 

Terrenget på felt BAA ligger til rette for at det skal være mulig å oppnå universell tilgjengelighet til 
boliger og dagligvareforretning, samt universell utforming av utearealer. Det forutsettes derfor at 
fremtidige prosjekter utformes i henhold til regelverk om universell tilgjengelighet. 

Solbakken, felt B1-B3 
Illustrasjonsprosjektet for felt B1 er utformet i henhold til regelverk om universell tilgjengelighet.  

I planforslaget er det satt krav om at det etableres 4 parkeringsplasser for forflytningshemmede på 
felles gatetun på felt SGT.  

Terrenget på felt B2 og B3 ligger til rette for at det skal være mulig å oppnå universell tilgjengelighet 
til boligene og universell utforming av utearealer. Terrengmurene som er lagt inn på plankartet 
bidrar til at dette kan oppnås. Det forutsettes derfor at fremtidige prosjekter utformes i henhold til 
regelverk om universell tilgjengelighet. 

4.16. Grønnstruktur, gårdsplass, torg og gatetun 
Idrettsveien, felt BAA, BUT2 og o_ST 
Mellom bygningen i Idrettsveien 1 og Sentralveien er de «grønne» arealene foreslått regulert til 
formålene torg og uteoppholdsareal. I utformingen skal det legges vekt på god landskapsarkitektur, 
høy visuell kvalitet med et tydelig designgrep. Det skal benyttes bestandige og robuste materialer. 

Torget skal være offentlig, tilknyttes gangadkomst til forretning, og tilrettelegges for opphold med 
gatemøblering, belysning og beplantning. Arealer uten vegetasjon skal ha belegningsstein. 

Langs fv. 152/Sentralveien skal det være en beplantet sone med minimum 3 meters bredde.  

Det er ca. 3m høydeforskjell fra øst til vest, og terrenget på torgarealet foreslås utformet for å ta opp 
høydeforskjellen på en god måte. Jfr. illustrasjon nedenfor.  
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Skisse til utforming av torg. Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio 

For torget planlegges det en aktiv og sosial møteplass langs den to etasjers høye inngangsfasaden til 
dagligvareforretningen. Utformingen som er illustrert viser en fleksibel struktur med felter for harde 
flater, benker samt forskjellig type beplanting.  Mot øst kan det legges inn trapper og amfi for å ta 
opp høydeforskjellen mot boligene i Solbakken. Flomvei og overvannshåndtering skal ivaretas i dette 
området. 

Gårdsplassen langs byggets østside vil være en del av grønnstrukturen i området, med 
beplanting/uteoppholdsareal og gangadkomst. I tillegg fungerer dette arealet som inngangssone for 
de rekkehusene som har inngang her, direkte fra terreng.  

 

Til venstre: Illustrasjon fra 
prosjektet Very social housing av 
Leth & Gori 
 

Til høyre: Referansebilde Ohboy, 
Hauschild + Siegel, foto: ukjent 

 
Nærmere redegjørelse for opparbeidelsen av arealet avsatt til gårdsplass og torg vil bli gjort i det 
videre arbeidet med detaljprosjektering. I planbestemmelsene stilles det krav om at utomhusplanen 
skal foreligge ved søknad om rammetillatelse og hvilke temaer det skal redegjøres for i planen. 
Utomhusplanen for BAA skal inkludere BUT2 samt o_ST. 

Solbakken, felt B1 og G 
I forslag til plankart er det avsatt areal til blå/grønnstruktur mellom bebyggelsen og Sentralveien, felt 
G. På dette arealet tillates det opparbeidelse av tiltak for overvannshåndtering, jf. forslag til 
planbestemmelser. Utbygger ser for seg at arealet beplantes tett med trær og busker, slik at det 
dannes en skjerm mot veien. Planforslaget tillater også etablering av støyskjermingstiltak i dette 
området. Støyskjermingstiltak må vurderes nærmere i forbindelse med rammesøknad, jf. forslag til 
planbestemmelser.  
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I forslag til planbestemmelser åpnes det for at det gjennom dette arealet kan opparbeides koblinger 
mot gang- og sykkelveien. En slik forbindelse må sees i sammenheng med nærmere planlegging av 
overvannstiltak og støyskjermingstiltak.  

Nærmere redegjørelse for opparbeidelsen av arealet avsatt til grønnstruktur vil bli gjort i det videre 
arbeidet med detaljprosjektering. I planbestemmelsene stilles det krav om at utomhusplanen skal 
foreligge ved søknad om rammetillatelse for felt B1 og hvilke temaer det skal redegjøres for i planen. 
Utomhusplan for felt B1 skal også omfatte midlertidig parkering for forflytningshemmede på felt 
f_BUT1 dersom felt f_SGT ikke er opparbeidet, se neste avsnitt. 

Solbakken, felt B2, B3, f_SGT og f_BUT1 
I dette området er det foreslått regulert arealformålene gatetun og felles uteoppholdsareal. 
Gatetunet vil primært benyttes til adkomst, renovasjon, gjesteparkering og parkering for 
forflytningshemmede.  

Felles uteoppholdsareal (felt f_BUT1) vil bli selve kjernen i området, et grønt område som alle i 
Solbakken 1-7 kan forholde seg til i dagliglivet. Denne sentrale uteplassen foreslås utformet som et 
robust uteoppholdsareal med direkte tilknytning til gangforbindelser og uteoppholdsarealer på de 
tilgrensende byggeområdene. I tillegg skal området være oppstillingsplass for en brannbil eller annet 
utrykningskjøretøy, jf. illustrasjonsplanen. I forslag til planbestemmelser ligger det inne et 
bestemmelsesområde på felt f_BUT1 som tillater at parkering for forflytningshemmede plasseres her 
inntil felt B2 eller B3 bygges ut.  
 

 

Figur 4-10 Midlertidig løsning for parkering 
og brannoppstilling for felt B1 inntil det 
bygges ut på felt B2 og/eller B3.  
 

Nærmere redegjørelse for opparbeidelsen av arealene avsatt til gatetun og uteoppholdsareal vil bli 
gjort i det videre arbeidet med detaljprosjektering, jfr. også avsnitt 4.24 om etappevis utbygging. 

I planbestemmelsene stilles det krav om at utomhusplan for gatetunet og felles uteoppholdsareal 
skal foreligge ved søknad om rammetillatelse for felt B 2 og B3 og hvilke temaer det skal redegjøres 
for i planen. 

4.17. Sol-/skyggeforhold 
Solforholdene sør for bebyggelsen og på takene er svært gode hele året, se Figur 4-11 og Figur 4-12. 
Dels vil det også være sol mellom bygningene, særlig midt på dagen. På bakkeplan mellom og på 
nordsiden av bebyggelsen er det mer skyggefullt. Sol-/skyggeforhold som berører naboer er omtalt 
og illustrert i kapittel 5. 
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Figur 4-11 Sol- og skyggestudie 20. mars. Illustrasjon: Alliance arkitektstudio 

 
 

 
Figur 4-12 Sol- og skyggestudie 20. juni. Illustrasjon: Alliance arkitektstudio   

4.18. Støyskjerming 
Planområdet er utsatt for trafikkstøy fra Sentralveien (fv. 152). En del av området ligger i rød 
støysone, resten i gul. I forslag til planbestemmelser stilles det krav for å sikre gode boliger i forhold 
til støy. I planområdet legges kravene for avvikssoner i retningslinje T-1442 til grunn tilsvarende som i 
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sentrumsområder og kollektivknutepunkt. Det er krav om at alle boenheter skal ha en stille side, 
dette kan være en side som vender vekk fra støykilden eller en som er skjermet (en konstruert stille 
side). Planforslaget låser ingen konkrete støyskjermingstiltak og dette må vurderes nærmere ved 
detaljprosjektering ut fra hva som vil være de mest hensiktsmessige tiltakene. Støyutredningen som 
er gjennomført i reguleringsplanfasen finnes i vedlegg 6. I Figur 4-13 er det vist fremtidig 
støysituasjon for planområdet uten støyskjerming og i Figur 4-14 med støyskjerming. 

I forslag til planbestemmelser stilles det krav til at det ved søknad om rammetillatelse skal 
fremlegges støyfaglig utredning med redegjørelse for avbøtende tiltak der det er behov for dette. Før 
brukstillatelse/ferdigattest skal avbøtende tiltak for skjerming mot støy være gjennomført.  

Idrettsveien, felt BAA 
For Idrettsveien 1 er det behov for skjermingstiltak for a skjerme uteoppholdsarealet på taket, og 
dette er i støyutredningen illustrert løst med tett rekkverk langs tak-kanten, i normal 
rekkverkshøyde. Man vil altså innfri kravet om stille felles uteoppholdsareal ved å bruke foreslåtte 
skjermingstiltak. Uteoppholdsarealet på lokk er godt skjermet av bygningsmassen, og den anbefalte 
verdien for stille del av uteoppholdsareal vil kunne oppnås. Det anbefales å gjøre en nærmere 
undersøkelse av støysituasjon på private uteoppholdsarealer når det foreligger detaljerte 
plantegninger. 

Støynivåer utenfor enkelte av boenhetene overskrider grenseverdi for gul sone og fasadenivåene må 
kontrolleres når det foreligger mer detaljerte planløsninger. De fleste boenheter er planlagt 
gjennomgående og bestemmelsen om at minst halvparten av oppholdsrom, herunder minst ett 
soverom, skal ha minst ett åpningsbart vindu mot stille side med Lden ≤ 55 dB vil kunne oppnås. Det er 
også planlagt skjerming av de private uteoppholdsarealene mot Idrettsveien og Sentralveien, og 
dette tiltaket vil også bidra til å redusere støy på fasaden. 

Solbakken, felt B1 
I støyutredningen vises det blant annet støysituasjonen i området etter utbygging og effekten av 
støyskjerming langs Sentralveien. Beregningene viser at det er fullt mulig å oppnå akseptable 
støynivåer målt 1.5 m over bakken ved oppføring av en 3 meter høy støyskjerm langs Sentralveien, 
men en slik sammenhengende støyskjerm må også vurderes opp mot hensynet til estetikk og 
barrierevirkning mot omgivelsene. Støyskjermen vil ikke ha effekt for fasadestøy i 3. og 4. etasje eller 
på takene. Her vil lokale støytiltak kunne ivareta støykravene og dette må også være en del av 
vurderingene som gjøres i forbindelse med detaljprosjektering.  

Solbakken, felt B2 og B3 
Solbakken 1 og 7a/b (felt B2 og B3) ligger lengst fra støykildene i Sentralveien og Idrettsveien og er i 
liten grad støyutsatt i dag. Ved beregning av støy i 2040 vil hele arealet ligge i gul støysone med 
dagens bebyggelse. Når feltene BAA og B1 er bygget ut i samsvar med forslag til reguleringsplan vil 
feltene B2 og B3 sannsynligvis være skjermet av bebyggelsen på nabofeltene.  
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Figur 4-13 Fremtidig støysituasjon i planområdet 1,5 m over terreng uten støyskjerming, basert på beregnet 
trafikksituasjon i 2041 
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Figur 4-14 Fremtidig støysituasjon i planområdet 1,5 m over terreng med støyskjerming, basert på beregnet 
trafikksituasjon i 2041 
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4.19. Brannsikkerhet  
Det er utarbeidet brannteknisk notat for alle delfelt, se vedlegg 12. I notatet er det skissert løsning 
for brannredningsareal og brannkummer som tilfredsstiller lovkrav, se Figur 4-15. Ås kommune har 
bekreftet at eksisterende ledningsnett tilfredsstiller kravene til trykk og mengde slokkevann for 
området, det vil si at brannvann kan hentes fra søndre, vestre og nordre grense til planområdet. For 
å sikre at brannvesenets krav og retningslinjer blir ivaretatt (bl.a. avstandskrav) er det behov for flere 
brannkummer/hydranter i området. Antall og plassering, samt VA tilknytning til/fra bygninger har 
ikke blitt vurdert i detalj i forbindelse med reguleringsplanen. 

 

 

Figur 4-15 Skisse fra brannteknisk notat 
som viser oppstillingsplasser for brannbil 
(røde felt) og kummer for slukkevann (blå 
sirkler) 

 

Bygningene skal sikres med sprinkleranlegg. For sprinklede bygninger som inngår i en felles 
brannseksjon må anleggene «kobles sammen» via brannalarmanleggene, slik at disse sikres felles 
varsling ved brann (sprinkleraktivisering).    

Det skal installeres automatisk, adresserbart brannalarmanlegg, kategori 2, i alle bygninger. De ulike 
brannalarmanlegg må knyttes sammen for aktivisering av alarm ved utløst slokkeanlegg 
(sprinkler/vanntåkeanlegg). 

Samtlige leiligheter for felt B1 er løst med tilgang til to uavhengige rømningsveier. Dette da det ikke 
vil være praktisk mulig eller ønskelig med etablering av brannredningsareal for redning av personer i 
kombinasjon med ett-trapperomsløsning. 

Felt B2 og B3 er ikke direkte behandlet i brannteknisk notat, men samme konseptuelle forhold som 
for felt B1 er lagt til grunn mht. rømning og redningsforhold, dvs. at det er forutsatt etablering av 
totrapperomsløsning uten redning over brannvesenets høyderedskap (stigebil/lift). Dersom dette 
endres gjennom utvikling av prosjektet, må brannredningsareal etableres. 

I illustrasjonsplanen er det for felt B1-B2 inntegnet oppstillingsplass for mannskapsbil (som er mindre 
enn det som kreves for bil med høyderedskap). Dersom det kreves oppstillingsplass for bil med 
høyderedskap må løsningen innarbeides ved prosjektering til rammesøknad for B1 og B2. I Figur 4-16 
er det vist hvordan en slik plass kan etableres, forutsatt noen endringer i uteområdene. 
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Figur 4-16 Utsnitt fra illustrasjonsplanen som viser oppstillingsplass for mannskapsbil med hel strek på felt 
f_BUT1, og at det ved behov er mulig å erstatte denne med en oppstillingsplass på 7 x 14 m for brannbil med 
høyderedskap, vist med rød stiplet linje. 
 

4.20. Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP) 
Det er utarbeidet et enkelt miljøprogram for gjennomføring av detaljreguleringsplanen da planen har 
et relativt begrenset omfang, se vedlegg 13. I forslag til planbestemmelser er det satt inn krav om 
utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan (MOP) for det enkelte tiltak ved søknad om rammetillatelse. 
Kravene i miljøprogrammet og planbestemmelsenes pkt. 6.3 om MOP, med underpunkter om 
fremmede arter, massehåndtering og klimagassregnskap skal følges opp i miljøoppfølgingsplanen.  

MOP skal beskrive konkret miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen, herunder hvem som er ansvarlig 
for hvert tiltak; riving av eksisterende bygg; anleggsvei, -trafikk og -støy; riggplass og midlertidig 
parkering; krav til opparbeidelse av anleggsvei og øvrige områder etter ferdigstillelse; og beskyttelse 
av vegetasjon, jordsmonn og lokalt biologisk mangfold som skal bevares. Ansvar for sikring av 
skolevei og myke trafikanter i anleggsperioden samt sikring av tilgrensende eiendommer skal også 
inn her. Planen skal utarbeides i samsvar med Norsk standards mal for miljøoppfølgingsplan for ytre 
miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. 



 

side 65 av 84 

4.21. Klimatilpasning 
Klimatilpasningtema ved ombygging og fortetting av eksisterende bebygde områder omfatter først 
og fremst økt skredfare og håndtering av overvann, samt vind som medfører mer slagregn og økte 
forekomster av storm og orkan. Skred og vindbelastning er vurdert i ROS analysen til å ha begrenset 
aktualitet i planområdet.  

I dette området er håndtering av overvann hovedutfordringen, noe som ofte ivaretas ved å sette inn 
krav i reguleringsplanen om    

1) gjennomtrengelighet i deler av tomtearealet 
2) fordrøyningsbassenger  
3) utforming av tak og uteareal  
4) samordnet planlegging over flere eiendommer for å sikre flomveier 

De tre første punktene er elementer som delvis inkluderes i beregning av blågrønn faktor, det fjerde 
er ivaretatt ved at kvartalet er regulert samlet. 

I planforslaget settes det krav til overvannshåndtering ved bruk av blågrønn faktor. Krav til blågrønn 
faktor er 0,8 for B1-B3, 0,5 for BAA og 0,3 på veier og plasser. Flomveier er ivaretatt i planforslaget. 

Skjema med utregning av blågrønn faktor for alle delfelt finnes i vedlegg 9, denne er basert på 
kommunens mal datert 24.06.2020 (tilpasset NS 3845:2020), og gir noe høyere tall sammenlignet 
med kommunens tidligere mal for slik beregning. 

4.22. Forutsetninger og tidsplan for gjennomføring 
Idrettsveien, felt BAA og Solbakken, felt B1 
Tiltakshaverne for begge disse delområdene ser for seg et samtidig løp for gjennomføring. Det 
planlegges for salgsstart kort tid etter offentliggjøring av planvedtak, som er forventet å foreligge i 
fjerde kvartal av 2021. Salgsprosessen er forventet å ta ca. 10 måneder frem til byggestart, og 
byggeprosessen er forventet å ta ca. 16 måneder. Begge prosjektene er planlagt gjennomført som ett 
byggetrinn. 

Solbakken, felt B2 og B3 
Det er ingen planer for utvikling av disse eiendommene. Solbakken 7a og 7b må prosjekteres og 
bygges ut samlet. 

4.23. Prosjektøkonomi 
Idrettsveien 1, felt BAA 
Tiltakshaver mener det er tilfredsstillende økonomi i prosjektet slik planforslaget foreligger.  

Solbakken, felt B1 
Tiltakshaver mener det er tilfredsstillende økonomi i prosjektet slik planforslaget foreligger. 
Prosjektet er planlagt gjennomført av forslagsstiller Solbakken 3-5 Utvikling AS. 

Solbakken, felt B2 og B3 
Økonomi er ikke vurdert for disse feltene. 

4.24. Etappevis utbygging 
Det er utarbeidet en samlet plan for et område med uavhengige grunneiere som ikke har samme 
fremdrift i sine utbyggingsplaner. Tre av eiendommene er det foreløpig ikke planer om å utvikle, 
dette er Solbakken 1, 7a og 7b. Eiendommene skal kunne bygges ut uavhengig av hverandre og 
fungere godt også før hele området er utbygget, unntaket her er 7a og 7b som må utvikles samlet. En 
slik etappevis utbygging hvor man ikke vet i hvilken rekkefølge utbyggingen vil skje, kan medføre 
noen midlertidige situasjoner hvor ikke alle funksjoner er like godt dekket i og med hensikten med 
felles planlegging er at alle feltene ses samlet og bidrar til fellesskapet. 
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Planforslaget legger opp til at alle viktige funksjoner er ivaretatt uavhengig av rekkefølgen på 
utbyggingen. Beboerparkering for feltene B1 - B3 er foreslått ivaretatt på felt BAA. Felt B1-B3 vil 
derfor ikke ha tilgjengelig beboerparkering før felt BAA er bygget ut, dette skal i utgangspunktet være 
bilfrie boliger slik at det vil være naturlig med en midlertidig løsning/dispensasjon fra 
parkeringskravet for andre enn forflytningshemmede inntil felt BAA er ferdigstilt. Midlertidig 
parkering for forflytningshemmede for felt B1 er sikret med bestemmelsesområde #1. 

Parkering tilrettelagt for forflytningshemmede/ gjesteparkering for feltene B1-B3 løses på terreng på 
fellesområdet i midten, samtidig med utbygging av de tilgrensende eiendommen, se Figur 4-17. 

 
Figur 4-17. Viser hvert byggeområde med tilhørende felt. Dette viser at området vil fungere selv om de ulike 
byggeområdene bygges ut på ulike tidspunkt. Inntil felt BAA er bygget ut vil det ikke være beboerparkering for 
feltene B1-B3. Parkering tilrettelagt for forflytningshemmede og gjesteparkering løses på terreng som vist. 

4.25. Rekkefølgebestemmelser 
I forslag til planbestemmelser er det angitt rekkefølgekrav knyttet til rammetillatelse, 
igangsettingstillatelse og brukstillatelse/ferdigattest.  

Rammetillatelse - tilstrekkelig kapasitet på skole og barnehage. 

Igangsettingstillatelse – prosjektering av omlegging av hovedtrasé for vann og avløp gjennom 
planområdet. Midlertidige tiltak mot ulykker for naboer og myke trafikanter i anleggsperioden skal 
være etablert. Sikring av gjennomføring av infrastrukturanlegg: Åpning av Hogstvedtbekken, 
opparbeidelse av gang-/sykkelveier langs Idrettsveien og Sentralveien. 

Brukstillatelse/ferdigattest – hovedtrase som berøres av tiltaket skal være ferdig etablert og overtatt 
av anleggseier. For byggeområdene skal tilhørende fellesarealer være ferdig opparbeidet.  

4.26. Forholdet til kvalitetsprogram for Ås sentralområde 
Planområdet for Del av Solbakken ligger utenfor områdereguleringsplan for Ås sentralområde og 
omfattes ikke av kvalitetsprogrammet knyttet til denne planen. Nærheten til områdeplanen tilsier 
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likevel at det bør være en koordinering av utformingen og kravene i de ulike detaljreguleringsplanene 
i denne delen av tettstedet.  

Kvalitetsprogrammet har delt opp sentralområdet i 5 delområder. Delområdet 5 Gamleveien ligger 
nærmest planområdet, se Figur 4-18. Det er ulike anbefalinger for videre utvikling av 
småhusområdene langs Gamleveien og arealene som ligger langs Sentralveien. Anbefalingene for 
utvikling langs Sentralveien er aktuelle også for Idrettsveien 1 og Solbakken 1-7. Dette gjelder først 
og fremst forholdet til Sentralveien og eneboligbebyggelsen i nord og øst, hvor den nye bebyggelsen 
vil ligge som en buffer mellom veien og småhusområdet lenger bak.  

 
Figur 4-18 viser områdeplanens delområde 5 som grenser til planområdet for «del av Solbakken». Kilde: 
Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan Ås sentralområde, mai 2019. 
 
Følgende liste av anbefalinger for videre utvikling av delområde 5 langs Sentralveien er forsøkt 
tilpasset og ivaretatt for tilsvarende situasjoner i planforslaget for «del av Solbakken»: 

• Ny bebyggelse og uterom må skape en god overgang til skalaen i bebyggelsen bak, og gi 
mulighet for gløtt/utsyn mot Dysterjordet mellom bygg. 

• Bebyggelsen ut mot torget kan utformes som en utvidelse av sentrum, med lignende skala og 
bymessig utforming. Mot torget bør bebyggelsen ha åpne fasader i førsteetasje og 
publikumsrettet virksomhet på gateplan. Dersom det legges opp til bolig bør uterom ligge 
skjermet for støy fra fylkesveien. 

• For å bidra til at Sentralveien (fylkesveien) i området fremstår mer som en sentrumsgate enn 
i dagens situasjon, bør det vurderes om ny bebyggelse kan henvende seg mot gata og ha 
innganger herfra slik at strekningen blir mer attraktiv å gå langs. 

• Områdereguleringen legger opp til et bredt fortau langs strekningen. Det bør sikres 
tilgjengelighet mellom Løkkeveien og fylkesveien via tverrforbindelser/smug gjennom 
bebyggelsen.  
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Dokumentasjon 
Under redegjøres det kort for hvordan de ulike tema er ivaretatt i planforslaget og hvor dette er 
dokumentert, inndelt etter kvalitetsprogrammets tema. 

A) Byrom, møteplasser, lek og aktivitet 
Som vedlegg til planbeskrivelsen er det utarbeidet en utomhusplan for planområdet. I hjørnet 
mellom Idrettsveien og Sentralveien er det foreslått regulert et torg foran inngangen til 
dagligvareforretningen. Dette vil gi en møteplass og et bymessig uterom ved Sentralveien ved 
overgangen mellom strekningen med gang-/sykkevei og der veien får et gatepreg med fortau videre 
inn mot sentrum. 

I forslag til reguleringsbestemmelser stilles det krav til utomhusplan ved søknad om rammetillatelse. 
I utomhusplanene inngår areal til møteplasser, lek og aktivitet. Disse arealene er sikret i kart og 
bestemmelser. 

B) Blågrønn struktur 
I forslag til plankart er det avsatt et eget areal til blågrønn struktur langs Sentralveien. 
Illustrasjonsplanen viser i tillegg blågrønne strukturer innenfor byggeområdene.  I forslag til 
planbestemmelser stilles det krav til blågrønn faktor for ulike felt. Planbeskrivelsen er vedlagt skjema 
for utregning av blågrønn faktor og et notat som redegjør for overvannshåndtering.   

C) Mobilitet 
I forslag til planbestemmelser stilles det krav til maksimalt antall parkeringsplasser for bil og 
minimum antall parkeringsplasser for sykkel. Felt B1-B3 skal være bilfrie. Planområdet ligger i gang- 
og sykkelavstand til Ås sentrum og togstasjonen. Bussforbindelsen i umiddelbar nærhet til 
planområdet er svært god. I utomhusplanen er det vist forbindelser for gående og syklende i hele 
planområdet. En forbindelse for gående og syklende mellom gang- og sykkelveien langs Sentralveien 
og Solbakken er sikret i kart og bestemmelser.  

D) Særpreg og tilpasning 
Hovedideen for planområdet er å skape en overgang mellom den tette bebyggelsen i Ås sentrum og 
eneboligbebyggelsen rundt, i samsvar med anbefalingene for områdeplanens felt 5. Idrettsveien 1 vil 
få en første etasje som henvender seg til Sentralveien og får en høy utnyttelse tilpasset 
beliggenheten som markerer overgangen mellom småhusbebyggelsen og 
sentralområdet/sentrumsbebyggelsen. Oppdeling i mindre volum og tilpasning av byggehøyder er 
sikret i forslag til planbestemmelser.  

Langs Sentralveien sikrer kart og bestemmelser et grønt belte. Det er satt inn krav til utforming av 
fasader på Idrettsveien 1 i planbestemmelsene. Nærmere redegjørelse for materialbruk, fargevalg 
osv. vil være en del av byggesaksprosessen. 

E) Arkitektur 
Idrettsveien 1 har publikumsrettet virksomhet som henvender seg til et torg mot Sentralveien, og 
boliger som henvender seg til gårdsplassen/forbindelsen øst for bygget. Dette kan bidra til at 
fylkesveien i området fra Idrettsveien og vestover fremstår mer som en sentrumsgate enn i dagens 
situasjon. Bebyggelsen på feltene tilknyttet Solbakken foreslås utformet med mindre volum, de 
henvender seg primært til et felles adkomstområde i nord, men det er i plankartet også sikret 
forbindelser gjennom bebyggelsen til både Solbakken og gang-/sykkelveien langs Sentralveien. 

I planbeskrivelsen er det vist illustrasjoner fra arkitektenes skisseprosjekt for Solbakken 3-5 og 
Idrettsveien 1. 
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F) Boligtilbud og boligtypologier 
De foreslåtte boligtypene vil supplere eksisterende boliger i området slik at det blir en større 
variasjon som kan legge til rette for beboere i ulike livssituasjoner. Redegjørelse for sammensetning 
av boligtyper og fellesfunksjoner fremkommer i planbeskrivelsen. Fellesområder er vist på 
illustrasjonsplanen, til dels også plankart og i forslag til planbestemmelser.  

G) Uteoppholdsareal bolig 
Ved planlegging av uteoppholdsarealet i dette området må det tas hensyn til støy fra Sentralveien. 
Derfor er det lagt vekt på å etablere arealer med høy kvalitet, skjermet for støy, på tak og på lokk 
over dagligvareforretning/parkering, fremfor støyutsatte utearealer på terreng. 

Krav til uteoppholdsareal er gitt i forslag til planbestemmelser. I utomhusplanen vedlagt 
planbeskrivelsen er det vist planlagte uteoppholdsarealer. Ved søknad om rammetillatelse skal det 
vedlegges en detaljert utomhusplan.  

H) Belysning 
Det vil bli belysning av felles utearealer og arealer som benyttes til gang-/sykkeladkomst. Lyskasser, 
fasadebelysning og skilt knyttet til dagligvareforretningen vil være i samsvar med kommuneplanens 
bestemmelser, men det foreslås mulighet for skilting på to av byggets fasader, både mot Idrettsveien 
og Sentralveien, i og med at dagligvareforretningen ligger på et hjørne.  

Nærmere redegjørelse for belysning vil være en del av byggesaksprosessen. 

I) Universell utforming 
Planforslaget er utarbeidet iht. regelverk om universell utforming. De illustrerte prosjektene viser at 
det er mulig å oppnå universell utforming av inne- og utearealer.  

J) Klimagassregnskap 
I forslag til planbestemmelser stilles det krav om klimagassregnskap ved søknad om rammetillatelse. 
Dette vil også være en del av miljøoppfølgingsplanen for tiltakene. 

K) Energiforsyning og energieffektivitet 
Bygningsmassens forventede energibehov er vist i planbeskrivelsens kapittel 5.16. I planbestemmelse 
er det krav om en energiplan som beskriver valgte energikilder ved rammesøknad. 

L) Materialbruk 
Nærmere redegjørelse for materialbruk vil være en del av byggesaksprosessen. 

M) Avfall 
Det er krav om felles renovasjonsløsninger i forslag til planbestemmelser. Mulig plassering av felles 
avfallsløsning for B1-B3 er vist i utomhusplanen vedlagt planbeskrivelsen. For felt BAA forutsettes det 
at avfallsløsningene for dagligvareforretning og bolig blir løst i bygget. Avfall fra forretningen skal 
håndteres separat fra husholdningsavfallet. Nærmere redegjørelse for renovasjonsløsning vil være en 
del av byggesaksprosessen. 

N) Anleggsperiode 
Krav knyttet til anleggsperioden og gjennomføring av utbyggingen ligger i flere ulike forskrifter, disse 
samles i miljøoppfølgingsplanen for det enkelte anlegget. Ved utbygging av Idrettsveien 1 er 
sikkerhet knyttet til skolevei spesielt viktig. Det er satt inn krav om miljøoppfølgingsplan ved 
rammesøknad i forslag til reguleringsbestemmelser. 
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5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. plan- og bygningsloven § 4-2.   

5.1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget og denne er vedlagt 
planbeskrivelsen, se vedlegg 10. Det er svært liten risiko i planområdet. Resultater av risikoanalysen 
er oppsummert i tabellen under. Alle hendelser havner i grønt område og ytterligere 
risikoreduserende tiltak er derfor ikke nødvendig.  

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Kommentar 

 Liv/ helse Stabilitet 
 Materielle 

verdier 
 

Urban flom/overvann    Sikres ved at overvann fordrøyes innenfor 
planområdet og at påslipp til kommunalt 
overvannsnett skjer i samsvar med 
kommunens retningslinjer 

Større ulykke på 
hovedveier 

   Byggegrenser medfører at bygninger plasseres 
minimum 20 m fra fv. 152 

Brann i transportmiddel    Byggegrenser medfører at bygninger plasseres 
minimum 20 m fra fv. 152 

Forhold ved 
utbyggingsformålet – 
påvirkning på 
omkringliggende områder 
- overvann 

   Ivaretas ved prosjektering og gjennomføring 
av overvannstiltak iht. krav i 
planbestemmelsene   

 

5.2. Barn og unge 
Ved et økt antall leiligheter vil planforslaget medføre økt trafikk i Idrettsveien til parkeringsplassene i 
første og andre etasje i Idrettsveien 1. Idrettsveien er skolevei som i tillegg leder til anlegg som 
benyttes av barn og unge på fritiden. Reguleringen legger opp til å opprettholde de eksisterende 
trafikksikringstiltakene for gående-/syklende langs Idrettsveien, jfr. pkt. 5.14. I tillegg etableres en ny 
kobling for gående og syklende gjennom planområdet, som særlig er aktuell å benytte for de som 
skal til/fra områder i øst, f.eks. Rustad, som et alternativ til å følge østsiden av Idrettsveien.  

De øvrige delene av planområdet berører ikke barn- og unges interesser.  

5.3. Grønnstruktur/friluftsliv 
Planområdet er ikke en del av en etablert grønnstruktur eller forbindelse for friluftsliv. Det legges 
opp til flere tverrforbindelser i området og disse kan blant annet benyttes som snarveier mellom 
Solbakken og gang- og sykkelveien langs Sentralveien. Forbindelsen langs den østre grensen av 
Idrettsveien 1 sikres i plankart og bestemmelser som en allment tilgjengelig gang- og 
sykkelforbindelse mellom Solbakken og gang- og sykkelveien langs Sentralveien. Ved at det settes av 
arealer til torg og grønnstruktur i planområdets sørlige del, bidrar tiltaket til at det opprettholdes et 
grønt drag ut mot fylkesveien. 

5.4. Naturmangfold 
Planforslaget får ingen virkninger for naturmangfold. Kravene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses 
som ivaretatt. 
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5.5. Stedets karakter og visuelle kvaliteter 
Planforslaget medfører en økt bygningsmasse på eiendommene sammenliknet med i dag, noe som 
vil påvirke stedets karakter og visuelle kvaliteter. Dette er ikke nødvendigvis negativt i og med 
planforslaget legger opp til at bebyggelsen skal ha betydelige tilpasninger til omgivelsene og danne 
en overgang mellom de ulike skalaene i dette området, fra planlagt sentrumsbebyggelse vest for 
Idrettsveien til småhusbebyggelsen som ligger i det stigende terrenget mot øst.  

I henhold til forslag til planbestemmelser skal ny bebyggelse utformes med god arkitektonisk kvalitet 
i materialvalg og detaljer. For en skånsom overgang og tilpasning til nabobebyggelsen stilles krav som 
kan bidra til å redusere virkningen av større bygningsvolum, herunder høydevariasjon, oppdeling av 
lange fasader ved å forskyve bygningsvolum og etablere mindre åpninger mellom bygg og oppdeling i 
mindre volum.  Alt dette vil bidra til at stedets karakter ivaretas og gir nye positive visuelle kvaliteter.    

5.6. Universell tilgjengelighet 
En utbygging i samsvar med planforslaget vil kunne oppfylle krav til universell utforming og 
tilgjengelighet. Planforslaget inneholder krav om fire parkeringsplasser tilrettelagt for 
forflytningshemmede for Solbakken-eiendommene og 5% av parkeringsplassene i Idrettsveien 1.  

5.7. Folkehelse 
Planforslaget legger til rette for positive virkninger for folkehelse for beboerne, blant annet gjennom 
sosiale møteplasser både ute og inne i fellesarealer. Det er lagt vekt på tilstrekkelig med dagslys inn i 
leilighetene.  

Avstand til tur- og rekreasjonsområder er kort. Det er gangavstand til kollektivtransport og målpunkt 
for daglige gjøremål. I tillegg legger planforslaget forholdene til rette slik at det skal være lett å gå og 
sykle til og fra boligene. 

5.8. Landskap og nærmiljø  
Det planlegges noe oppfylling av terrenget i deler av planområdet mellom Solbakken, Idrettsveien 1 
og Sentralveien. Dette vil bidra til at den eksisterende situasjonen, der Sentralveien ligger høyt på en 
fylling og bebyggelsen mot Solbakken ligger i en dump, blir jevnet mer ut. Ved at det settes av arealer 
til torg og grønnstruktur i planområdets sørlige del, bidrar tiltaket til at det opprettholdes et grønt 
drag ut mot fylkesveien. 

De nærmeste naboene i nord og øst vil få direkte utsikt til de nye boligene, noe som vil gi en vesentlig 
endring av deres omgivelser. For de nærmeste naboene i nord vil bebyggelsen stenge for utsikt mot 
sør, men samtidig vil den gi mer skjerming mot Sentralveien enn i dag. For naboene i øst vil utsikten 
mot vest bli påvirket. Det at terrenget skråner oppover både mot nord og øst, bidrar til å redusere 
påvirkningen noe.   

Innenfor planområdet legges det opp til etablering av vegetasjon både på tak, parkeringslokk og på 
bakkeplan. Dette vil bidra positivt til overvannshåndteringen, gi et bedre bomiljø, dempe ulikheten 
mellom den tette bebyggelse og området rundt, og generelt bidra til et grønt preg.  

Det er laget grove terrengsnitt som viser planlagt bebyggelse og omgivelsene. Høyder på snittene 
viser overkant av takflate, ikke regulert maksimal høyde på bygg (som vil være toppen av rekkverket, 
pergola, drivhus, heishus mv.), alle snittene finnes i vedlegg 5. 
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Utsnitt av snitt A-A, parallelt med Sentralveien, sett mot nord. 

 
Utsnitt av snitt C-C 

 
Utsnitt av snitt D-D 
 

 
Utsnitt av snitt E-E  

Figur 5-1 Det er laget enkle terrengsnitt som viser planlagt bebyggelse og omgivelsene. Høyder viser overkant 
av takflate, ikke maksimal høyde på bygg (som vil være toppen av rekkverket, pergola, drivhus, heishus mv.). 
Alle snittene finnes i målestokk i vedlegg 5 
 
Illustrasjonene på neste side er hentet fra 3D-modellen og viser et utvalg perspektiver av ny 
bebyggelse fra standpunkt tett på. Figurene er hentet ut fra en modell og vil ikke være en nøyaktig 
gjengivelse av reell situasjon. 
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Fra Solfallsveien mot nord (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Fra Liaveien mot nord (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Fra Fjellveien mot sør (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Fra øverst i Solbakken mot sør (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Fra Idrettsveien mot sør (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Fra Idrettsveien opp Solbakken mot øst (Illustrasjon: 
Alliance arkitekturstudio AS) 

 
Fra Solveien mot vest (Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio 
AS) 

 
Fra sør i Solveien mot vest (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 
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5.9. Eksponering/fjernvirkning 
Dersom Sentralveien i fremtiden utvikles med et mer typisk gatepreg, som en del av fortettingen i Ås 
sentralområde, vil utbyggingen bidra til å forsterke dette preget. Utbyggingen av Idrettsveien 1 og 
etablering av et torg på hjørnet mot Sentralveien vil bidra til å tydeliggjøre overgangen mellom 
sentrum/stasjonsbyen og tettstedet rundt. 

Planområdet vil bli betydelig fortettet sammenliknet med i dag. På grunn av de overordnede 
terrengformene som stiger fra vest mot øst med 30 m fra Idrettsveien 1 til åsen på Rustad, vil tiltaket 
være mer synlig fra vest enn fra øst. Tiltakene vil likevel ikke bli så høye at de vil bryte horisonten 
mot øst, og fjernvirkningen vil derfor ikke bli vesentlig endret sammenliknet med dagens situasjon. 

 
Snitt gjennom landskapet fra jernbanen til Rustad, sett mot nord. Idrettsveien er markert på kote 101. Laveste punkt i vest er 
kote 92 og høyeste punkt på åsen i øst er kote 132. Kilde: Follokart. 

Illustrasjonene på neste side er hentet fra 3D-modellen og viser et utvalg perspektiver av ny 
bebyggelse fra standpunkt et stykke unna. Figurene er hentet ut fra en modell og vil ikke være en 
nøyaktig gjengivelse av reell situasjon. 
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Mot nord (Illustrasjon: Alliance arkitekturstudio AS) 

 
Fra Solfallsveien mot nord (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Fra Idrettsveien mot sør (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Fra Fjellveien mot sør (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Fra Gamleveien mot øst (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Fra Holstadveien (fv. 152) mot vest (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Fra Sentralholtet mot vest (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 

 
Fra Sentralveien mot vest. Bebyggelse iht. sentrumsplanen 
er lagt inn vest for Idrettsveien (Illustrasjon: Alliance 
arkitekturstudio AS) 
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5.10. Sikring av jordressurser 
Det er ikke dyrka mark i planområdet og planforslaget får ingen virkninger på jordressurser. 

5.11. Kulturminner og kulturmiljø 
Planforslaget får ingen virkninger på kjente kulturminner eller kulturmiljø. 

5.12. Skole-, barnehage og institusjonsbehov 
Planforslaget gir ingen virkninger for sosial infrastruktur. Skole- og barnehagekapasiteten i Ås 
sentralområde er god. Basert på størrelsen på de foreslåtte boligene forventes det en mindre andel 
barnefamilier her enn i andre boligområder (dersom antallet boenheter opprettholdes ved 
utbygging).  

Det er lagt inn rekkefølgekrav i forslag til planbestemmelser knyttet til kapasitet ved skole og 
barnehage. 

5.13. Transportbehov 
Området ligger godt til rette for valg av andre transportmidler enn bil med korte avstander til mange 
målpunk inkl. Ås sentrum og kollektivtilbud, og det er planer for forbedringer av infrastrukturen for 
gående og syklende mot sentrum.  

Flere boliger i planområdet vil medføre økt behov for persontransport. Nærheten til 
kollektivknutepunkt og gang-/sykkelveinett tilsier at økningen i transportbehov kan dekkes av gange, 
sykkel og kollektivtransport. Planforslaget legger til rette for dette ved å prioritere sykkelparkering og 
fremkommelighet for sykler fremfor parkeringsplasser for personbiler. 

Området planlegges med relativt lav parkeringsdekning med fleksibel bruk av en del av plassene. 
Dette innebærer at biltrafikken til/fra planområdet totalt sett ikke forventes å øke mye 
sammenliknet med dagens situasjon. Sammenliknet med dagens bruk av planområdet er det 
beregnet en trafikkvekst på hverdager på ca. 550 bilturer/dag. Av dette vil en del trafikk til 
dagligvareforretningen være del av annen reisekjede til/fra hjem eller andre målpunkt via 
Idrettsveien, slik at trafikkøkningen i kryss med Sentralveien og på øvrig veinett blir lavere. Dette er 
nærmere beskrevet i trafikkutredningen, vedlegg 11. 

5.14. Trafikksikkerhet 
Trafikk til dagligvareforretningen vil måtte krysse fortau på østsiden av Idrettsveien og benytte 
veiareal for manøvrering inn til leveringsområdet. De utfordringene dette representerer for 
trafikksituasjonen reduseres ved at planforslaget legger opp til en oversiktlig trafikkløsning samt gir 
mulighet til alternative gjennomganger for gående og syklende via uteområdet øst for Idrettsveien 1. 
Dette uteområdet skal være allment tilgjengelig ifølge forslag til planbestemmelser. 

I forbindelse med utbygging av felt BAA bør det tilrettelegges for i størst mulig grad å unngå at noen 
ferdes i området som kan komme i konflikt med kjørende til vareleveringen. Det planlegges gangfelt i 
Idrettsveien syd for adkomsten til vareleveringen, slik at gående fra øst som skal nordover i 
Idrettsveien kan krysse her. Til/fra Solbakken kan dette området unngås ved å benytte planlagt 
gangforbindelse på baksiden (østsiden) av Idrettsveien 1.  

Skal en imidlertid mellom Solbakken og Idrettsveien nord bør det tilrettelegges for at gående ledes 
på nordsiden av Solbakken. Dette ligger utenfor planområdet. 

Endringene i planområdet forventes ikke å ha noen vesentlige konsekvenser for trafikkavvikling, jfr.  
trafikkutredningen, vedlegg 11. 
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5.15. Vann og avløp 
Kapasitet for vann og avløp i området er vurdert som god, og det legges opp til at ny bebyggelse skal 
kobles til dagens ledningsnett. Ås kommune har bekreftet at eksisterende vannledningsnett har 
tilstrekkelig kapasitet for å dekke nødvendig brannvannsmengde. Det må etableres flere 
hydranter/brannkummer for å dekke avstandskravene til brannvesenet. 

Det er utarbeidet et eget notat som omhandler vann og avløp, se vedlegg 8. 

5.16. Energibehov og –forbruk 
I Norge er gjennomsnittlig energibruk per år for en leilighet i blokk 10 899 kWh og for forretning og 
kontor 228 kWh per m² (kilde SSB). Energibehov i nye bygg er vesentlig lavere enn for eksisterende 
bygg og forutsettes å ligge under gjennomsnittet. Det følger av krav til energieffektivitet i bygg i 
teknisk forskrift at småhus (bygg over 70 m²) skal tilfredsstille en energiramme på 110 kWh per m², 
og blokkleiligheter har et krav på 95 kWh per m² oppvarmet BRA. Forretningsbygg har et krav på 
maksimalt 180 kWh per m² oppvarmet BRA. 

Energirammen for småhus inkluderer et arealledd som tar høyde for at småhus har relativt større 
ytterflate og tilhørende større varmetap per m² oppvarmet BRA, enn større bygninger. Det er ikke 
foreslått småhus innenfor planområdet, men oppdelingen i mindre enheter slik som illustrert på felt 
B1-B3 gjør at teknisk forskrifts krav til småhus kan være mer relevant å se på enn kravene til 
blokkbebyggelse. Dette må utredes og vurderes i forbindelse med søknad om byggetillatelse. 

Samlet netto årlig energibruk for 155 leiligheter i blokk med en snittstørrelse på 46 m² anslås til 0,677 
GWh. Samlet netto årlige energibruk for den planlagte dagligvareforretningen på 1250 m2 anslås til 
0,225 GWh. 

Oppvarmingssystem i boligene vil påvirke behovet for levert energi. I tillegg kommer energibruken til 
eventuell oppvarming av fellesrom (p-kjeller, trappegang), ladepunkter (el-bil, el-sykkel o.l.) og 
utebelysning. 

Muligheter for energieffektivisering og alternative energikilder vil være en del av arbeidet med 
detaljprosjektering av bygg og anlegg. I forslag til planbestemmelser pkt. 6 er det krav om 
energiregnskap, ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides en energiplan som beskriver 
valgte energikilder. Det skal også gjennomføres klimagassberegninger. 

5.17. Forurensning 
Det vil kun bli fare for utslipp til luft, jord eller vann i anleggsgjennomføringen. Det er ikke vurdert at 
planforslaget medfører fare for forurensing når området er ferdig utbygget. Sikring mot forurensing i 
anleggsfasen inngår i miljøoppfølgingsplan/plan for anleggsgjennomføring som er et krav i 
reguleringsbestemmelsene før tiltak igangsettes. 

Støy og utslipp fra drift av dagligvareforretningen vil ikke endres fra dagens forhold, evt. vil dette bli 
forbedret ved at det installeres nye tekniske anlegg.  

5.18. Sol-/og skyggeforhold 
Utbyggingen vil påvirke solforholdene for eksisterende boliger nord og øst for planområdets felt B1, 
se illustrasjoner neste side. Konsekvensene for tilgrensende eiendommer er forsøkt redusert ved at 
bebyggelsen er delt opp i flere mindre bygningskropper som sikrer lys- og solinnslipp, samt utsyn, i 
kombinasjon med en tilpasning med variasjon i høyder. Som det fremgår av sol- og skyggestudiene 
kaster også eksisterende nabobebyggelse lange slagskygger når solen står lavt (i vintermånedene). I 
månedene når solen står høyt, og mer tid tilbringes utendørs, påvirkes nabobebyggelsen i mindre 
grad. 
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Eksisterende tilgrensende bebyggelse øst for planområdet ligger 3-5 m høyere i terrenget enn ny 
bebyggelse i planområdet. Sammen med en nedtrapping av bebyggelsen over eksisterende terreng 
medfører dette at skyggevirkningen ikke blir vesentlig større enn ved en utbygging med småhus i 
samsvar med plan- og bygningslovens regler. Planforslaget inneholder krav om maksimalt tillatt 
kotehøyde på ny bebyggelse. 

 
 

 
Figur 5-2 Sol- og skyggestudie 20. mars. Illustrasjon: Alliance arkitektstudio AS   

 
 

 
Figur 5-3 Sol- og skyggestudie 20. juni. Illustrasjon: Alliance arkitektstudio AS   
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5.19. Støy og luftkvalitet 
Feltene BAA og B1 er i dag utsatt for trafikkstøy fra Idrettsveien og Sentralveien (fv. 152). Feltene B2 
og B3 er berørt av støy på ca. halve arealet. Hele arealet på bakkenivå på begge disse feltene vil bli 
skjermet mot støy ved en utbygging på felt B1 i samsvar med illustrasjonsplanen. Utbyggingen av felt 
B1 vil slik ha en positiv virkning på støysituasjonen for de eksisterende boligene på felt B2 og B3. 
Hvordan støyforholdene i feltene BAA og B1 skal ivaretas belyses i kapittel 4.  

En utbygging i samsvar med planforslaget vil ikke påvirke luftkvaliteten i området. 

5.20. Konsekvenser for næringsinteresser 
Planforslaget vil gi positive konsekvenser for næringsinteresser ved at grunnlaget for handel og 
service i Ås sentrum blir styrket. 

Oppgraderingen av dagligvareforretningen i Idrettsveien 1 vil bidra til å opprettholde arbeidsplasser 
og bidra til å styrke Ås som et tettsted hvor man kan gjøre daglige innkjøp uten bruk av bil.  

5.21. Grunnervervsbehov 
Gjennomføring av planforslaget er ikke avhengig av grunnerverv fra andre enn Ås kommune. Ås 
kommune eier deler av arealene som er foreslått regulert til gatetun, gårdsplass, grønnstruktur og 
torg. Det er krav i forslag til planbestemmelser om at disse feltene skal opparbeides samtidig med 
utbygging av boliger og dagligvareforretning. 

5.22. Interessemotsetninger 
Solbakken 1 og 7 a/b omfattes av planforslaget etter ønske fra Ås kommune. Eierne av disse 
eiendommene har ikke ønsket å være aktive parter i planarbeidet og har ikke ytret ønske om 
utvikling av sine eiendommer. Planforslaget legger kun til rette for en fremtidig utvikling, men 
pålegger på ingen måte disse grunneierne å bygge ut. Planforslaget åpner for en mulighet til å 
fortette på tomtene og sikrer dermed også en mulig verdiøkning ved et eventuelt salg.  

Trafikk til varemottaket i dagligvareforretningen vil måtte krysse fortau på østsiden av Idrettsveien. 
Eventuelle interessemotsetninger vil bli redusert ved at planforslaget legger opp til en oversiktlig 
trafikkløsning samt gir mulighet til alternative gjennomganger for gående og syklende via gårdsplass 
øst for Idrettsveien 1. 

For beboerne i Solbakken 1 og 7a vil utbyggingen på feltene BAA og B1 medføre endringer, inkludert 
mulig etablering av midlertidig løsning for renovasjon og parkering til Solbakken 3-5 på det som er 
felles adkomst til disse boligene. Eventuelle interessemotsetninger vil bli redusert ved utbygging av 
hele området i samsvar med planforslaget. 

Utbyggingen av feltene B1 og B3 vil medføre redusert utsyn mot vest for eksisterende boliger øst for 
planområdet og mot sør for boliger nord for området. Økt høyde på bebyggelsen i Idrettsveien 1 vil 
også påvirke utsynet for boligene i nord, dette gjelder spesielt for Solbakken 2a og Fjellveien 2. 

For øvrig vises det til forhåndsuttalelser fra naboer, jf. kapittel 6 og vedlegg 3.   

5.23. Alternativer 
Det foreligger ingen alternative planforslag. 

5.24. Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen 
Det kreves ingen særskilte undersøkelser før gjennomføring av planen ut over det som sikres i forslag 
til planbestemmelser, herunder mer detaljert støyutredning. Det er ikke behov for undersøkelser 
eller tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger av planen. 
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6. MEDVIRKNING/FORHÅNDSUTTALELSER/INNSPILL TIL 
PLANARBEIDET 

Oppstart av planarbeidet ble varslet 11.06.2020. Det ble sendt ut brev til berørte grunneiere og 
høringsinstanser. I tillegg er det avholdt møter mellom utbyggerne av felt B1 og noen av de 
nærmeste naboene. 

Det kom inn 8 innspill til varsel om oppstart av planarbeidet. Merknader til planarbeidet er vedlagt i 
sin helhet, se vedlegg 3. I tabellen under oppsummeres samtlige innspill som kom inn ved varsel om 
planoppstart for Del av Solbakken. Figur 6-1 viser nummerering i oppsummeringen av merknader fra 
naboer. 

 

 
Figur 6-1 Merknadskart. Nummer på kart referer til merknadsnummer oppsummeringen. 
  



 

side 81 av 84 

 Høringsinstans Sammendrag av merknad til varsel om 
oppstart av planarbeid 

Forslagsstillers kommentar 

1 Elvia AS (nettselskap) - Har el-anlegg i planområdet. Planforslaget 
må ta høyde for og hensyn til de anlegg 
som det er nødvendig for nettselskapet å 
drifte og etablere. Det er også viktig at det 
ikke iverksettes tiltaksom medfører 
forringelse av adkomst til nettselskapet 
sine anlegg.  

- Elvia har høyspenningskabler langs 
Idrettsveien, som videre krysser 
Drøbakveien. Normalt kan det 
iverksettes tiltak (inkludert planting av 
trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 
meter målt horisontalt 
fra kabelgrøftens ytterkant. Det er 
imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til 
kabelgrøftene ikke hindres, 
og det må heller ikke gjøres inngripen i 
terrenget som medfører endring av 
overdekningen over kabler. 

- For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det 
bli behov for å sette av arealer til å 
etablere en ny nettstasjon innenfor 
planavgrensningen. Dette er avhengige av 
effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller 
oppgir hvilket effektbehov planområdet 
har. 

- Dersom reguleringsplanen ikke har satt av 
areal til nettstasjon, ber nettselskapet om 
at følgende presiseres i plan-
bestemmelsene: 
- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m 
fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 
m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 
- Nettstasjoner tillates oppført også 
utenfor regulerte byggegrenser og 
kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. 

- Hovedregel er at tiltakshaver må dekke 
eventuelle kostnader knyttet til 
strømforsyning 

- Det er viktig at det planlegges slik at ny 
bebyggelse og anlegg ikke kommer i 
konflikt med nettselskapet sine anlegg, 
dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. 
Dersom planen forutsetter at eksisterende 
høyspenningsanlegg må flyttes eller legges 
om, må det settes av arealer til nye 
traseer og/eller nettstasjon(er).  

- Gir føringer for inntegning av el-anlegg i 
plankart 

- Ber om at utbygger tar kontakt i god tid 
før byggestart for nærmere avklaringer  

- Minner om krav til kabelpåvisning 

Merknaden tas til orientering og 
videresendes utbyggerne for 
oppfølging etter vedtatt 
regulering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav til nettstasjon er 
innarbeidet i 
planbestemmelsene. 

2 Fylkesmannen i Oslo og 
Viken 

- Er positive til at det planlegges for høy 
arealutnyttelse i tråd med føringene i 
regional plan for areal og transport i Oslo 
og Akershus. 

Planforslaget er i tråd med 
føringer for kommunal 
planlegging. 
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 Høringsinstans Sammendrag av merknad til varsel om 
oppstart av planarbeid 

Forslagsstillers kommentar 

- Påpeker at planområdet vil være utsatt for 
støy fra fv. 152 og forutsetter at 
T1442/2016 legges til grunn for 
planarbeidet. Ber om at støyutredninger 
følger planforslaget ved offentlig ettersyn, 
og at eventuelle nødvendige støytiltak blir 
innarbeidet i planen.  

- Ber om at det redegjøres for gang- og 
sykkelmuligheter i området, samt trygg 
skolevei. 

- Viser til Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
planleggingen vedtatt 1. september 1989 
og Rundskriv T-2/98 Om barn og 
planlegging, som må legges til grunn for 
videre planarbeid. 

- Påpeker at følgende statlige 
planretningslinjer ser ut til å være 
relevante føringer for planarbeidet: 
Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning 
(2018). 

Det er utført støyutredning for 
planforslaget og T1442/2016 er 
lagt til grunn for utbyggingen. 

 

 

Det er redegjort for 
tilrettelegging for gående og 
syklende, samt for barn og unges 
interesser. 

 

 

 

Øvrige henvisninger tas til 
etterretning. 

3 Follo Brannvesen IKS - Forutsetter at tilgjengelighet for Follo 
Brannvesens rednings- og 
slukkemannskap med nødvendig utstyr 
blir ivaretatt i hele planområdet, iht. 
retningslinjer 

- Påpeker krav til rømning og redning, samt 
for tilgang til slukkevann 

- Uttalelsen er vedlagt veileder 

Dette er ivaretatt på 
reguleringsnivå i planforslaget.  

Brannkonsulent har utarbeidet 
rapport for skisseprosjektene. 

Kommunen som anleggseier har 
opplyst at det er tilstrekkelig 
med slukkevann i området. 

4 Follo Ren IKS - Anbefaler at det tenkes helhetlig 
vedrørende renovasjon for området og at 
det opprettes felles renovasjonspunkter 
der dette er mulig. 

Tas til etterretning. 

Det er foreslått felles nedgravd 
renovasjonsløsning på 
fellesområde for tre av feltene. 

5 Akershus fylkeskommune - Viser til FNs bærekraftsmål  
- Fylkeskommunen mener en høy 

arealutnyttelse, som ikke går på 
bekostning av kvalitet i 
tettstedsutviklingen eller 
kulturminnehensyn, bidrar til å nå målene 
i Regional plan for areal og transport i Oslo 
og Akershus 

- Påpeker viktigheten av kvalitet i uterom 
og bebyggelse, variasjon i utforming, 
material- og fargebruk, samt boliger i ulike 
størrelser 

- Mener at elementer fra 
områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde kan brukes som pekepinn 
for utformingen av planområdet 

- Påpeker viktigheten av å ta hensyn til barn 
og unges interesser, både dagens og 
fremtidig bruk i planområdet 

- Oppfordrer til å sikre aktiv medvirkning 
- Bemerker at det ble utført arkeologisk 

registrering i planområdet i 2009, uten 
funn av automatisk fredete kulturminner.   

Bærekraftsmålene ligger til 
grunn for arealplanleggingen. 

Planforslaget legger til grunn en 
høy arealutnyttelse samtidig som 
der er lagt vekt på kvalitet og 
tettstedsutviklingen 

 

Tas til orientering, kfr. 
Planbeskrivelsen pkt. 4.5 

 

Tas til orientering, kfr. 
Planbeskrivelsen pkt. 4.26. 

 

Tas til etterretning, kfr. 
Planbeskrivelsen pkt. 5.2 

Tas til orientering. 

Tas til orientering. 
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 Høringsinstans Sammendrag av merknad til varsel om 
oppstart av planarbeid 

Forslagsstillers kommentar 

- Bemerker at det bør legges opp til lokal 
overvannshåndtering og at blågrønne 
strukturer kan inngå 

- Påpeker at det må utarbeides en 
trafikkanalyse 

- Påpeker at det må utføres en 
støyutredning, tiltak må sikres i 
bestemmelser og departementets 
retningslinjer må legges til grunn 

- Minner om at trafikksikkerhet må ivaretas, 
særlig med tanke på skolevei og myke 
trafikanter 
 

- Dersom fv. 152 berøres stilles det egne 
krav 

- Byggegrense mot fv. 152 må angis i 
plankart og bestemmelser 

- Tilrettelegging for gående og syklende må 
prioriteres 

- Det bør settes makskrav til bilparkering, 
fortrinnsvis under bakken, og 
minimumskrav til sykkelparkering, samt 
krav om kvalitet på sistnevnte 

- Planarbeidet må redegjøre for og vise 
hvordan universell utforming ivaretas 

Tas til etterretning, jfr. 
overvannsnotat og 
planbestemmelser 

Det er utarbeidet en 
trafikkanalyse  

Det er utarbeidet støyutredning, 
krav til støy fra T1442 er satt inn i 
planbestemmelsene, 

Det er innarbeidet forslag om 
gangforbindelse mellom 
Solbakken og Sentralveien 

Tas til orientering. 

Er lagt inn i plankart. 

Dette er gjort gjennomgående i 
planforslaget som legger opp til 
svært begrenset bilbruk for 
beboerne innenfor planområdet. 

Dette er ivaretatt i planforslaget. 

Dette er redegjort i 
planbeskrivelsen kap 4.15 og vist 
i illustrasjonsplanen. 

6 Astrid og Gøsta Rundqvist, 
Solbakken 7b 

- Påpeker at de vil miste mesteparten av 
solen på sin eiendom og at bebyggelsen vil 
utgjøre en «vegg» mot sør 

- Fra takterrassene vil man kunne få innsyn 
på hele deres eiendom  

- Synes ikke prosjektet tar hensyn til 
opprinnelig bebyggelse og naboer 

- Bemerker at det vil bli støy fra beboere og 
trafikk 

- Utrykker sterk motstand til prosjektet 

Solbakken 7b ligger innenfor 
planforslaget, sol og skygge er 
vist i planbeskrivelsen pkt. 4.17 

 

 

Trafikkstøyen på eiendommen vil 
bli vesentlig redusert ved 
utbygging på de øvrige feltene. 

7 Wenche Berg og Jon 
Mjærum, Solbakken 6 

- Bemerker at det må etableres tilstrekkelig 
antall bilparkeringer for boligene og at 
bygninger med 4 etasjer vil være for høyt i 
dette området 

Det vil bli etablert felles 
parkeringsanlegg innenfor felt 
BAA og parkering for 
forflytningshemmede og gjester 
på B2/B3 

Høyder på bygg må sees i 
sammenheng med terrenget som 
heller sterkt mot sør og vest. 

8 Samlet innspill fra beboere 
i Fjellveien 1, Solveien 2, 
Solveien 4, Solveien 6, 
Solveien 8, Solbakken 2a, 
Solbakken 4b, Solbakken 
4a, Sentralveien 24 

- Blokker på fire og fem etasjer vil ha 
vesentlig negativ innvirkning på innsyn, 
sikt- og solforhold for omkringliggende 
eiendommer. Maksimalt tre etasjer vil 
redusere negative konsekvenser for 
naboene betraktelig, i tillegg til at 
områdets karakter kan bibeholdes. At 
hensynet til omkringliggende eiendommer 
settes høyt ved utforming av boligene ser 
vi som en selvfølge. For eksempel vil 
plassering av vinduer, uteplasser og mulig 
senkning i terrenget være av betydning.  

De byggene som tillates i 
planforslaget er i snitt lavere enn 
det som kan forventes i 
utbyggingsområder i så sentrale 
strøk. I tillegg ligger 
byggeområdene innenfor 
planforslaget fra 3 til 11 meter 
lavere enn eiendommene til 
beboerne som har kommet med 
dette innspillet. Forholdet til 
omkringliggende bebyggelse 
kommer frem på terrengsnittene 
vedlagt planforslaget. 
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 Høringsinstans Sammendrag av merknad til varsel om 
oppstart av planarbeid 

Forslagsstillers kommentar 

- Etablering av 130 enheter vil mangedoble 
områdets bruksbelastning. Berørt 
infrastruktur må være i stand til å 
håndtere en slik økning. Som i andre 
boligområder bruker både barn og biler 
veien om hverandre. Gjennomkjøring, høy 
hastighet og ferdsel i krysset Solbakken – 
Idrettsveien er alle reelle utfordringer for 
myke trafikanter pr i dag. Gateparkering 
vil redusere oversikt og sikkerhet for de 
som ferdes. Uavhengig av antall enheter 
må det foreligge en plan for parkering på 
egen tomt og sikker trafikkavvikling. 
Planen må gjenspeile det forventede 
behovet. Hvilket også er gitt av 
kommuneplanen. Dette er viktig i både 
anleggsfasen og når boligene skal tas i 
bruk. 

- Det fremstår svært tvilsomt at det kan 
bygges 130 enheter på området med 
akseptable konsekvenser for 
omkringliggende areal. Videre kan ikke vi 
forstå at innspillet er i henhold til gjeldene 
kommuneplan. 

- Det er heller ikke et uvesentlig poeng at 
det er mulig å effektivisere arealbruken i 
det aktuelle området uten særlig negative 
konsekvenser for omkringliggende 
bebyggelse og området som helhet. 

- Spesielt gjelder det krav til maksimalt tre 
etasjer, kraftig reduksjon av antall 
enheter, krav til tilstrekkelig parkering og 
sikker ferdsel for fotgjengere i Solbakken. 

Rekkefølgebestemmelsene i 
planforslaget innebærer at 
dersom ikke infrastrukturen i 
området kan betjene nye boliger 
så vil disse bli utsatt til 
infrastrukturen har tilstrekkelig 
kapasitet. 

 

 

 

 

  

 

 

Planforslaget er i samsvar med 
gjeldene kommuneplan med 
hensyn til arealbruk. 

 

Foreslått bebyggelse trappes ned 
mot småhusområdet i nord og 
øst. De fleste byggene har 3 
etasjer, det er lagt opp til 4 
etasjer på noen bygg for å oppnå 
estetiske kvaliteter, variasjon i 
bebyggelsen og legge til rette for 
heis til uteoppholdsareal på tak. 

Det er ikke lagt opp til kjøring 
med egen bil til feltene B1-B3, 
det vil derfor bli svært begrenset 
økning i trafikken i Solbakken. 
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