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1

Bakgrunn

1.1

Sakens historie

Planområdet ligger sentralt i Ås, og tett på jernbanestasjonen. Området er i dag et
ubebygd jordbruksareal som er regulert til kombinert formål - Bolig/ forretning/
kontor. Planområdet er på ca. 29,2 daa og består av eiendommene gnr./bnr. 54/3
m.fl. Det grenser til Ås sentrum i nord, til Østfoldbanen og Dysterjordene i øst,
jordbruksareal og Askeveien i syd, og Brekkeveien i vest.
Planforslaget er en detaljregulering for området som har betegnelsen «felt BKB2» i
vedtatt områderegulering for Ås sentralområde (trådt i kraft 23.10.2019), og følger
opp føringer fra områdereguleringen gjennom plankart og bestemmelser.

1.2

Hensikten med planen
Tilrettelegge for utvikling av nye bolig- og næringsbygg innenfor felt BKB2 i
Områdereguleringsplan Ås sentralområde. Planen omfatter også tilgrensende
grønnstruktur i øst, og fortau i vest. Planen vektlegger grønnstruktur,
naturmangfold og gode byrom gjennom etablering av torg, områdelekeplass og flere
akser gjennom planområdet.

1.3
-

Saksgang hittil
Oppstartsmøte ble avholdt 15.05.2020.
Varsel om planoppstart ble kunngjort gjennom brev til berørte parter datert
05.06.2020 og annonse i Østlandets Blad 09.06.2020

4

5

2

Planstatus og rammebetingelser

2.1

Rikspolitiske retningslinjer/ bestemmelser/ statlige
planretningslinjer/ - bestemmelser
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
vedtatt 26.09 2014
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og
transportplanleggingen og bidra til effektive planprosesser.
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet, effektiv trafikkavvikling samt
utvikling av kompakte byer og tettsteder med reduserte transportbehov. I henhold
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal
tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal derfor også legge til
rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt
på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Samtidig bør hensynet til gode
uteområder, lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med statlige normer og
retningslinjer. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med
mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter. Utvikling av nye, større
boligområder må sees i sammenheng med behovet for infrastruktur.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder og legge til
rette for verdiskaping og næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og
livskvalitet. Den skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og
ta hensyn til den delen av befolkningen som har lav mobilitet. I planleggingen skal
det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig
naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter.
Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og
tettstedsutviklingen. Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må
balanseres mot storsamfunnets behov.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning,
vedtatt 28.09.2018
Retningslinjene har som formål å:
a. sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å
redusere klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som
hensyn i planlegging etter plan- og bygningsloven.
b. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
c. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i
arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til
avveiing og samordning når utslippsreduksjon og klimatilpasning berører
eller kommer i konflikt med andre hensyn eller interesser.
Planlegging skal stimulere til, og bidra til, reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet
forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). Løsninger skal både
bidra til å redusere utslippene og redusere risiko og sårbarhet som følge av
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klimaendringer.
Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål i kommune- og
reguleringsplaner kan være utsatt for farer, som for eksempel flom og skred.
Utbygging kan også øke påkjenningen for nedenforliggende arealer. For å kunne
forebygge tap av liv, helse, kritisk infrastruktur og andre materielle verdier er det
nødvendig at det, gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser tidlig i planprosessen,
vurderes om klimaendringer gir et endret risiko- og sårbarhetsbilde.
Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting eller transformasjon, skal
det vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt
på gode helhetlige løsninger og ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med
betydning for klimatilpasning, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder.
Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne
strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering.
Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som
eksisterende våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger,
kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal
det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen,
vedtatt 20.09.1995
Formålet med retningslinjene er å:
a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges
interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling.
c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i
konflikt med andre hensyn/ interesser.
Kommunen skal vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og
byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, og organisere planprosessen
slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike
grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.
Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet ved valg av fysisk utforming:
a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt
eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:
a. er store nok og egner seg for lek og opphold
b. gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
c. kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling
mellom barn, unge og voksne.
c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til
barnehager. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til
fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det
skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller
omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller
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dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir
oppfylt.

2.2

Regionale planer/ regionale planbestemmelser
Regional plan for Areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt desember 2015
Planen legger føringer for hvor og hvordan vekst skal tas i regionen. Ås er en av
stedene som er pekt ut som særlige innsatsområder for økt by- og næringsutvikling,
og skal videreutvikles som regional by som sammen med de andre regionale byene
skal ta en høy andel av veksten i Oslo og Akershus.
Ås er et prioritert vekstområde hvor vekst bør gå foran vern av jordbruksområder
og regional grønnstruktur. I sentrumsområder, områder ved regionale
kollektivknutepunkt og områder tilrettelagt for arbeidsplassintensive virksomheter
forventes det særlig høy arealutnyttelse. Funksjonsblanding av arealbruk
vektlegges.
Som et prioritert vekstområde skal Ås også utvikles med bykvalitet. Dette
innebærer:
- Flerfunksjonalitet i sentrum: Flerfunksjonalitet i byområder er viktig for å
få aktivitet og byliv gjennom hele dagen, og er sentralt for å få til
bykvalitet. Det bør stilles kvalitetskrav som for eksempel publikumsrettet
virksomhet i førsteetasjer, utforming av by- og gaterom, forhold for gående,
universell utforming, estetikk, miljøtilpasninger og bevist styrking av
stedets særpreg.
-

Effektiv arealutnyttelse: Høyere tetthet gir bedre grunnlag for bykvalitet,
lokale tilbud og kollektivtilbud, mindre behov for å ta i bruk nye arealer,
mindre bilavhengighet og kø på veiene, og fordeler i investering og drift av
teknisk og sosial infrastruktur. For å nå de regionale målene må mange
arealer utnyttes bedre. Det skal legges til rette for arbeidsplassintensive
virksomheter i sentrum

-

Bokvalitet og botilbud: Det skal legges til rette for en attraktiv by- og
tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige blågrønne strukturer,
kulturminner og kulturmiljøer. Det bør legges til rette for en boligutvikling
som møter behovet for leiligheter i Akershus. Kvaliteten på boligområder
bør være slik at de appellerer til en sammensatt befolkning.

-

Gangavstand: Arealbruk er det viktigste virkemiddelet vi har for å minske
behovet for bil og gi flest mulig muligheten til å gå og sykle til daglige
gjøremål. Gange og sykling er de klart mest miljøvennlig, koster minst, og
gir aktive innbyggere med god folkehelse.

En restriktiv parkeringspolitikk kan være ønskelig for å utvikle tettere og mer
urbane steder der verdifulle sentrumsarealer ikke brukes til langtidsparkering.
I prioriterte vekstområder må konsentrert arealbruk kombineres med bedre
tilrettelegging for fotgjengere og syklister slik at gange og sykling kan bli et
naturlig førstevalg både for korte reiser og som del av kollektivreisen. Det tar lite
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plass, er miljøvennlig, og bidrar til trivsel, enklere hverdag og bedre folkehelse.

Regional plan for handel, service og senterstruktur, vedtatt 17.12.2918
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. Varehandel og andre relaterte
servicetilbud er en viktig driver for å skape levende og attraktive byer og tettsteder.
Byrommet må tas i bruk for å styrke lokale møteplasser. For å få en bærekraftig byog tettstedsutvikling er det nødvendig at sentrumsområdene trekker til seg sterke
og mangfoldige handels- og servicebedrifter

Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.10.2016
Gravemasser og byggavfall kan medføre fare for forurensning og forsøpling, og må
forvaltes deretter. Alle overskuddsmasser må kategoriseres for at man skal kunne
vite hvordan massene kan håndteres. Dette bør gjøres så tidlig og så nær kilden som
mulig. Terrengregulering og dets formål, omfang og virkning på miljø- og
samfunnsinteresser avgjør krav til saksbehandling etter plan- og bygningsloven.
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus, vedtatt 25.11.2019
Akershus har en sterk befolkningsvekst og rask utbyggingstakt. Det er større press
på kulturminner og kulturmiljøer enn noen gang. Planen har som mål å ta vare på
og bruke kulturminner som en positiv
ressurs i Akershus, og derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og
tilhørighet, trivsel og verdiskaping. En viktig oppgave for det regionale
kulturminnevernet vil være å bidra til å skape gode løsninger, slik at effektiv
utnyttelse kan kombineres med bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer,
og på den måten skape en god tettstedsutvikling.

2.3

Kommuneplan/ kommunedelplan
Kommuneplan 2015-2027 – Ås kommune, Miljø, mangfold og muligheter, vedtatt
02.09.2015
Planen skal sikre en forutsigbar og fremtidsrettet samfunnsutvikling, og skal sørge
for en balanse mellom befolkningsvekst, arealutvikling og kommunens evne til å yte
gode tjenester.
Samfunnsdelen
Ås skal være en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk og
bærekraftig areal- og tettstedsutvikling. Dette innebærer tilrettelegging for bruk av
lav- og nullutslippskjøretøy, og en kompakt tettstedsutvikling som reduserer
transportbehovet. 90 % av veksten skal i hovedsak skje i Ås tettsted og langs
bussaksene, der dette ikke kommer i konflikt med jordvern, biologisk mangfold og
nærfriluftsområder. Flere boliger og et bredt utvalg av arbeidsplasser, handels-,
tjeneste- og fritidstilbud i tilknytning til god kollektivdekning vil gjøre at flere kan
gå og sykle til daglige gjøremål, og gir samtidig grunnlag for et bedre
kollektivtilbud.
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Utforming skal fremme folkehelse og livskvalitet. Bomiljø skal ha ren luft, gode
lysforhold, lave støynivåer, trygge utearealer og møteplasser. Det skal tilrettelegges
for levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig, med bærekraftig
forvaltning av grønnstruktur, kulturlandskap, og naturmiljø. Kommunen skal
fremme klimavennlig arkitektur og byggeskikk.
Som kulturminneforvalter vil kommunen arbeide for at kulturbærende elementer
som kulturlandskap, tettstedsstrukturer, bygningsmiljø og enkeltbygninger ivaretas
og utvikles som viktige historieformidlere.
Ås skal være en inkluderende og mangfoldig kommune. Det skal tilrettelegges for
mangfoldige bomiljøer for mennesker i ulike livssituasjoner, tilgjengelige
møteplasser og utearealer, større mangfold i boligtilbudet som favner flere grupper
som førstegangsetablerere, enslige og lavinntektsgrupper, gode og trygge bomiljø,
universell utforming og tilgjengelighet.
Kommunen opplever en sterk befolkningsvekst. Ny bebyggelse må lokaliseres i
tilknytning til etablerte tettsteder med god kollektivdekning slik at
transportbehovet begrenses. Samtidig må det legges til rette for en effektiv
arealbruk der arealforbruket per innbygger begrenses. Kommunen er en del av et
større arbeidsmarked, og mange av kommunens innbyggere er avhengige av å
pendle til arbeid. Kommunen vil derfor tilrettelegge for utbygging i tilknytning til
kollektivtransportnettet.

Arealdelen
Planområdet er avsatt til Kombinert bebyggelse og anleggsformål i
kommuneplanens arealdel.
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Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel - planområdet markert

Plan for naturmangfold i Ås kommune, vedtatt 23.10.2019
Arealinngrep og arealbruk er den viktigste negative påvirkningen for naturmangfold
i Norge. Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å
disponere arealene i Norge. Kommunen skal bidra til å nå nasjonale og
internasjonale mål for bevaring av naturmangfold gjennom strategier og tiltak på
flere områder. Ås kommune skal ta vare på naturmangfoldet ved bærekraftig bruk
og vern, også slik at naturen gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden.
Økologiske sammenhenger i naturen spiller en avgjørende rolle for å opprettholde
naturmangfoldet. Arter er avhengige av sammenhengende eller nærliggende
leveområder for å kunne forflytte seg, utveksle genmateriale og overleve i et
langsiktig perspektiv. Dette blir enda viktigere med virkinger av klimaendringene.
Det er derfor nødvendig å se overordnet på sammenhengen mellom større
naturområder og korridorer mellom disse for å ivareta arter og økosystemer.
For å redusere negative effekter av vekst og fortetting i Ås kommune, må sikring av
grønnstruktur vektlegges i planleggingen. Tilstrekkelig og godt planlagt
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grønnstruktur i tettstedene vil også ha positiv effekt for overvannshåndtering og
friluftsliv. Bevaring og utvikling av grønn infrastruktur er et viktig tiltak for å
ivareta naturmangfoldet av arter og økosystemfunksjoner innen et landskap eller
større område, og kan bidra til å redusere effektene av kommende klimaendringer.

Strategi og tiltaksplan for mer sykling og gange i Ås kommune 2018-2030, vedtatt
15.05.2018
Sykkel og gange bidrar til mindre klimagassutslipp og lokal luftforurensning ved
bruk av bil. At flere bruker sykkelen og beina som transportmiddel bidrar også til
bedre folkehelse for kommunens innbyggere. Veksten i persontransporten må
derfor tas med kollektiv, gange og sykling.
Overføring av bilturer til sykkel- eller gåturer kan ha en positiv effekt på arealbruk,
da det vil redusere parkeringsbehovet i sentrumsområder og ved arbeidsplasser.
Det kan også bidra til mindre behov for utvidelse av trafikkareal til bil. En
omdisponering av trafikkareal for bil og bilparkering til gang- og sykkelanlegg kan
også øke sykkel- og gangandelen da det gjør det mindre attraktivt å kjøre bil
Kommunen vil prioritere gange, sykkel og kollektive løsninger foran privatbil i
planleggingen av nye områder, samt være pådriver for et effektivt og miljøvennlig
transportsystem med effektiv kollektivtransport og gode gang-, sykkel- og turveier.
Trafikksikkerhet for gående og syklende skal prioriteres.
Ås kommune har som mål at sykkeltrafikken skal utgjøre minst 17 % av alle reiser
innen 2030, gangtrafikken minst 25 %, og at 80 % av barn og unge går eller sykler
til skolen. Kommunen har også som mål å oppnå større tilfredshet blant
innbyggerne med tilrettelegging for fotgjengere og syklister. For å oppnå dette skal
det blant annet fokuseres på mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett,
god sykkelparkering, arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange,
bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere og tilrettelegging for bruk av sykkel til/
fra arbeid.
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2.4

Gjeldende regulering

Områdereguleringsplan Ås
sentralområde, PlanID 287, vedtatt
27.11.2019
Planen skal sørge for at tettstedet er
rustet for forventet vekst. Planen
tilrettelegger for at det er plass til nye
næringer som kan bidra til at
sentrumsområdet kan bli en attraktiv
arena for handel- og næringsdrivende.
Dette vil danne grobunn for et større
mangfold av offentlige møteplasser og
steder.
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). I hovedtrekk
viser områdereguleringsplanen for Ås
sentralområde:
- arealer for ny sentrums-, bolig
og næringsbebyggelse
- hvor tett og høyt det kan
bygges
- teknisk infrastruktur for et
hensiktsmessig
transportmønster for syklende,
gående, kollektiv- og personbiltrafikk
- areal til grønnstruktur, parker, møteplasser og friområder
- områder hvor det skal vurderes strengere vern.
Hovedgrepene i planen er:
- å utvide sentrumskjernen med nye områder for bolig, handel, tjenester,
arbeidsplasser og offentlige funksjoner
- nye boligområder i gang- og sykkelavstand til sentrumskjernen
- brede fortau og sykkelveier langs hovedgatene inn mot sentrum og bilfrie
gater i sentrumskjernen
- et sammenhengende nett av grøntområder, byrom og møteplasser
- utbygging som bygger opp om kommunesenteret Ås
Felt BKB2
Planområdet for Moerjordet omfatter hovedsakelig felt BKB2 i områdeplanen. Feltet
er regulert til Kombinert bebyggelse - bolig/ forretning/ kontor.
Feltet skal bidra til en overgang mellom sentrumsområder i nord og områder med
mer utpreget boligkarakter i syd. Boligområder skal sikres gode uteoppholdsarealer,
en tydelig nabolagskarakter og et trygt bomiljø.
Området består av dyrka mark og er lagt inn som et nytt utviklingsområde i
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områdereguleringen. Viktige hensyn i dette området er ivaretakelse og styrking av
grønne kvaliteter. Dette gjelder særlig gløtt og utsyn mot Dysterjordet i øst, som
skal sikres gjennom utforming av bebyggelse og i tverrforbindelser mellom
områdene.
Landskapet heller fra vest mot jernbanen i øst. Ny bebyggelse må tilpasses
terrengforskjeller i området, og det skal unngås høy lukket sokkel mot gate eller
felles gårdsrom gjennom fornuftig bearbeiding av terrenget.
Brekkeveien går gjennom området og det skal etableres ny sykkelinfrastruktur og
grønnstruktur langs strekningen. Ny bebyggelsen henvendt mot Brekkeveien skal
forholde seg til strekningen så Brekkeveien fremstår som en strøksgate med
offentlig karakter. Ut mot strøksgaten kan det etableres lokale handel- og
servicetilbud, eller fellesfunksjoner for boligene.
Parkering skal håndteres under terreng eller i felles parkeringsanlegg, slik at
området i hovedsak blir bilfritt, og gatetun eller tilsvarende også kan brukes til lek
og opphold. Utearealer for bolig må skjermes for støy fra jernbanen.
Planen inneholder for øvrig en rekke føringer for utforming, stedstilpasning, lekeog utearealer, samt flere rekkefølgekrav knyttet til realisering av omkringliggende
infrastruktur.
Kvalitetsprogrammet som følger områdeplanen skal være retningsgivende for
videre arbeid med miljø, herunder energi og mobilitetstilbud, samt utforming av
bygninger og uteområder som gatetun, torg, lekeplasser og grønnstruktur.

2.5

Pågående planarbeid

Følgende planprosesser foregår i nærheten
av planområdet:
-

PlanID 332 Detaljregulering for
Moerveien 12 (BS7)

-

PlanID 328 Områderegulering for
frittliggende småhusbebyggelse

Figur 2: Pågående planprosesser i området
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3
3.1

Beskrivelse av planområdet

Beliggenhet, størrelse og bruk

Figur 3: Tilbud og avstander i området
Planområdet er lokalisert mellom Brekkeveien i vest, Askeveien i sør og jernbanen i
øst. Planområdet er på 29,2 daa og omfatter arealer som i dag er dyrket mark, samt
deler av Brekkeveien i vest.
Området ligger i forlengelse av Ås sentrum sørover, og er i gangavstand til sentrum,
Ås stasjon og en rekke tilbud. Nærmeste bussholdeplass er i Ås sentrum.

3.2

Omkringliggende områder/ strøkets karakter
Området preges i dag av det store landskapsrommet med skålformasjon som dannes
av Moerjordet og Dysterjordene øst for området. I nord grenser området mot nyere
sentrumsbebyggelse bestående av leiligheter og næringsbygg i 4-6 etasjer.
Tilgrensende område i nord er angitt som utviklingsområde B9 i
områdereguleringen, som tilrettelegger for utvikling av bolig-/næring i 4-6 etasjer.
I vest grenser området mot eneboligområder med villabebyggelse i 1-2 etasjer i
hovedsak utført i tre. Sør for området ligger det jordbruksområder og lav
institusjonsbebyggelse knyttet til Moer sykehjem.
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3.3

Eiendomsforhold

Figur 4: Planens avgrensning og berørte eiendommer
Gnr./bnr. 54/3, eiet av Ås Utviklingsselskap AS

3.4

Trafikkforhold
ÅDT for Brekkeveien og Askeveien er vurdert til henholdsvis 2500 og 1000.
Området vil ha adkomst fra Brekkeveien og Askeveien. Det er ikke registrert
trafikkulykker langs veiene langs planområdet.

16

Veisystem
Brekkeveien leder til flere boligområder
samt sykehjem, barnehage og et mindre
næringsområde i søndre del av Ås. Selve
Brekkeveien er en blindvei lengst i sør
og kobler seg på Drøbakveien (fv. 152) i
nord. Det er også flere
gjennomkjøringsmuligheter ut til øvrig
veinett gjennom boligområdene vest for
Brekkeveien.
Askeveien leder kun til et mindre
boligområde og er en blindvei. Det er
gang- og sykkelvei langs både
Brekkeveien og Askeveien, og også på
vestsiden av jernbanen.
Både Brekkeveien og Askeveien er
kommunale veier med fartsgrense på 30
km/t. De er tofeltsveier med veibredder
på ca. 5,5 m. Iht. Statens vegvesens
håndbok N100 vil dette klassifiseres som
overordnede boliggater. Krysset mellom Brekkeveien og Askeveien er utformet som
en liten rundkjøring med én fil i alle kjørebaner.
Figur 5: Eksisterende veisystem (Trafikk- og
mobilitetsanalyse, Cowi, 04.09.2020)

(Kilde: Trafikk- og mobilitetsanalyse,
04.09.2020, COWI AS)

Myke trafikanter
Gang- og sykkelveinettet i området er i stor grad
sammenhengende og tilrettelegger for trygg
adkomst til viktige målpunkter for myke
trafikanter
Det er etablert gang- og sykkelvei langs
planområdets østside. Denne strekningen er fri for
motorisert trafikk og leder til perrongen på Ås
stasjon. Veien er ikke opplyst.
Vest for Brekkeveien, ved planområdet, er det
også anlagt gang- og sykkelvei. Det eksisterer ikke
gangfelt fra planområdet og over Brekkeveien i
dag.
Sykkelveinettet er i stor grad sammenhengende,
men består av ulike typer løsninger (hovedsakelig
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Figur 6: Eksisterende infrastruktur for myke
trafikanter (Trafikk- og mobilitetsanalyse, Cowi,
04.09.2020)

fortau og gang- og sykkelvei).
Kryssing av jernbanen for myke trafikanter skjer enten via en overgang på
perrongen på Ås stasjon (kun for fotgjengere da den består av trapper) eller via en
undergang lokalisert ca. 450 meter nord for planområdet.
Planområdet ligger for øvrig i relativt kort avstand fra flere friluftsområder som
Burumskogen (ca. 700 meter i gangavstand), Vardåsen (ca. 1,7 kilometer i
gangavstand) og Eldorskogen (ca. 1,3 kilometer i gangavstand).

Kollektivtrafikk
Ås stasjon ligger omtrent 300 meter nord for planområdet. Herfra er det avganger i
retning Moss og Stabekk én gang i timen med ekstra avganger i rushtiden. Det tar
ca. 30 minutter å reise med tog til Oslo og ca. 20 minutter til Moss. Når Follobanen
åpnes i 2022 vil reisetiden fra Ski til Oslo kortes ned med 11 minutter, og
muligheten for kombinasjonsreiser med buss og tog fra Ås via Ski til Oslo kan gi økt
reisefrekvens og kortere reisetid.
Like ved togstasjonen ligger det en bussholdeplass/ terminal. Herfra er det
avganger til Kroer skole (linje 535) og Dyster/Eldor (linje 536) hver halvtime på
hverdager med et opphold midt på dagen. Siste avgang er 17.55 for begge linjene.
Linje 535 og 536 har ingen avganger i helgene. Nord for Ås videregående skole
ligger det også to bussholdeplasser, ca. 650 meter i gangavstand fra planområdet.
Her stopper bussen som kjører mellom Drøbak og Langhus (linje 510) hvert 10.
minutt mellom 06.00 og 19.00 og deretter hver halvtime på hverdager. På lørdag er
det også avganger mot Drøbak og Langhus hvert 10.-30. minutt, mens søndag kun
har avganger hvert 30. minutt. Linje 510 går forbi NMBU. Ingen av linjene kjører
forbi planområdet i Brekkeveien.
Den nærmeste bussholdeplassen ligger drøyt 300
meter unna planområdet og har avganger hver
halvtime på dagtid (med opphold). Denne tilgangen
anses som god på for- og ettermiddagen, men svært
dårlig ellers. Bussholdeplassene nord for Ås
videregående skole ligger ca. 650 meter unna
planområdet, men har hyppige avganger hvilket gjør at
også denne tilgangen anses som god. Tilgangen til
togtransporten er god i rushtiden og middels ellers.
Nærhet til togstasjonen gjør at planområdet knyttes til
flere byområder, hvilket sikrer god kollektivdekning
særlig for pendlere. Det lokale busstilbudet er noe
begrenset med opphold midt på dagen og ingen
avganger på kveldstid. Det er relativt kort avstand til bussholdeplassen ved
togstasjonen, men noe lenger avstand til den utenfor Ås Figur 7: Togstasjonen i Ås (grønn prikk) og
videregående skole. Busslinjene knytter Ås sentrum til de to nærmeste bussholdeplassene (blå
prikker). (Trafikk- og mobilitetsanalyse,
flere boligområder, men ingen linjer kjører til Moer.
Cowi, 04.09.2020)

3.5

Støyforhold og luftkvalitet
Støy
Cowi har utredet jernbane- og veitrafikkstøy som påvirker planlagt
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utbyggingsområde Moerjordet i Ås kommune. Resultatene viser overskridelse av
grenseverdi for støy fra jernbane og fra vei. Overskridelsen er stort sett ved de
fasadene som er like ved støykildene. Boenheter må planlegges med tanke på at
åpningsbare vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål får tilgang til stille side.
Det vil være mulig å oppnå stille side for alle boenheter.
(kilde: Moerjordet – Støyvurdering 2020, 07.09.2020, Cowi AS)
Luftkvalitet
Iht. miljoatlas.miljodirektoratet.no er planområdet i gul sone for NMVOC, NOx,
svart karbonutslipp og svevestøv utslipp til luft (PM2,5). Rasteret i kartet tilsier at
målingene er veldig grove.
Ifølge Miljødirektoratets karttjeneste (luftkvalitet.miljodirektoratet.no) er det lite
luftforurensning i Ås. Dette gjelder alle former for luftforurensing.

Figur 8: Status for luftorurensning i Ås, per 26.02.2021
(https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no/varsling/Viken/Ås/Ås )

3.6

Lokalklima
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Flom
Planområdet er delvis berørt av
aktsomhetsområde for flom. Dette betyr at
området kan være utsatt for flomfare. Maksimal
vannstandstigning er markert som < 2,5 meter.

Solforhold
Området har i dag gode solforhold siden det
ikke er bebyggelse på tomten, og siden det er få
og lave bygg på tilstøtende tomter.

Figur 9: Aktsomhetsområde for flom (temakart.nve.no)

3.7

Landskap, natur- og rekreasjonsverdier

Planområdet består i dag av dyrket mark. Planområdet har en vidstrakt utsikt
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østover, mot Dyster gård og
åpent jordbrukslandskap.
Terrenget i planområdet faller
jevnt fra vest mot øst. Langs
Brekkeveien er terrenget på det
høyeste opp mot ca. kote +98,
mens det på det laveste, langs
Østfoldbanen, er ned mot ca.
kote +90. Gjennomsnittlig
helning på selve jordet er ca.
1:25. Terrenget er stedvis
brattere mellom jordet og
Brekkeveien, med helning på ca.
1:3.
Ås sentralområde har i dag store
sammenhengende grøntområder
rundt bebyggelsen som benyttes
Figur 10: Illustrasjon av landskapet i og rundt planområdet som tur- og
jordbrukslandskap i gult, skogslandskap i grønt, og bebygde områder i blått
rekreasjonsområder. De
sentrumsnære naturområdene er viktige for friluftslivet i tillegg til små løkker og
skogholt mellom bebyggelsen. Jordene brukes aktivt til skigåing vinterstid.
Det er noen grøntområder i nærheten av planområdet, som friluftsområdet ved
Dyster i øst, og Sagalund og Ekornskogen i vest.

Figur 11: Utklipp av illustrasjon over grønnstruktur og møteplasser i sentralområdet
(Områdereguleringsplan Ås sentralområde)

3.8

Grunnforhold
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Løvlien Georåd har utført geotekniske undersøkelser og utarbeidet en geoteknisk
datarapport for planområdet. Generelt består de registrerte løsmassene i området
av tørrskorpeleire over leire og
kvikkleire/ sprøbruddmateriale. Leiravsetningene karakteriseres i hovedsak som
meget bløte til
middels faste, og middels til meget sensitive. Det er stedvis registrert et innskutt
lag av sand og
sandig, grusig, siltig, leirig materiale i leiravsetningene. Dybden til berg er tolket til
mellom ca. 2 og 37 m.
Ifølge kvartærgeologisk kart fra NGU består området av tykk havavsetning. De
geotekniske undersøkelsene viser følgende:
 Tørrskorpeleire. Mektighet ca. 1,5 – 2 m
 Leire. Enkelte sand- og gruskorn. Noe humusholdig. Leiren er i hovedsak
middels fast til bløt med dybden. Mektighet ca. 1-3 m
 Kvikkleire. Sand- og gruskorn. Bløt til meget bløt. Mektighet mellom ca. 6 og
10 m.
 Stedvis er det et innskutt lag av sand eller sandig, grusig, siltig, leirig
materiale i leiren. Mektighet ca. 0-15 m.
 Stedvis er det leire/ kvikkleire videre med dybden under lag 4. Mektighet er
fra ca. 0 til 17 m.
Områdestabilitet
Løvlien Georåd har utarbeidet en rapport som redegjør for områdestabilitet
innenfor planområdet. Vurderingene er gjort i henhold til NVEs kvikkleireveileder
Planområdet ligger delvis i allerede kartlagte utløpsområder for skred fra
faresonene 2111 Solli-Eldor og 2112 Moer. Eksisterende soneavgrensing er grov og
basert på lite grunnlag. NVE/ NGI foreslo i 2018 at det ble utført supplerende
undersøkelser for mer detaljert kartlegging av sonene.
Løvlien Georåd har utført supplerende undersøkelser ved faresone 2112 Moer.
Basert på de utførte undersøkelsene konkluderes det med at både løsneområdet og
utløpsområdet for sonen kan reduseres slik at de ikke er innenfor planområdet.
For faresone 2111 Solli-Eldor er det utført en skjønnsmessig vurdering for deler av
utløpsområdet. Basert på topografi og registrert berg i dagen vurderes det at
utløpsområdet for denne sonen også kan reduseres.
Det er i tillegg vurdert potensial for områdeskred i området nord og vest for
rundkjøringen ved krysset Brekkeveien/ Askeveien. Basert på grunnundersøkelser
vurderes det at det ikke er aktuelle løsnemekanismer her.
Basert på disse vurderingene anses områdestabiliteten for planområdet som
tilfredsstillende uten ytterligere vurderinger/ tiltak. Lokalstabiliteten i forbindelse
med utgravning på tomten må ivaretas ved geoteknisk detaljprosjektering.
Grunnforurensning
I følge miljostatus.no er det ikke grunnforurensning i området.
(Kilder: Geoteknisk datarapport, 20.05.20 og Vurdering av områdestabilitet felt
BKB2, 11.06.20, begge av Løvlien georåd.)
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3.9

Kulturminner og kulturmiljø

I Ås finnes enn rekke viktige kulturminner fra
eldre steinalder, noe som forteller om bosetting i
området over svært lang tid. Det er også flere
kulturminner i og i nærheten av sentrum, som
eldre bebyggelse.
Innenfor planområdet er det gjort funn at et
arkeologisk minne – et bosetningsspor fra
jernalder. Det ble registeret tre strukturer på
lokaliteten, hvorav to er mulige stolpehull mens
en struktur er registrert som uviss/
flatmarksgrav. Funnet er automatisk fredet, og ble
gravd ut i 2005. Funnet gir derfor ingen restriksjoner for utvikling av planområdet.
Funnet, sammen med andre funn i nærområdet,
tilsier at Moer er blant de eldste
bosetningsområdene og gårdene i Ås.

3.10

Teknisk infrastruktur

Vei
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Figur 12: Registrerte kulturminner
(kulturminnesok.no)

Dagens vei- og gatenett består av ulike
vei- og gatetyper, og er forholdsvis
usammenhengende, med lange
avstander mellom krysningssteder, for
biler og gående/ syklende.

Brekkeveien leder til flere
boligområder samt sykehjem,
barnehage og et mindre
næringsområde i søndre del av Ås.
Selve Brekkeveien er en blindvei
lengst i sør, og kobler seg på
Drøbakveien (fv. 152) i nord. Det er
også flere gjennomkjøringsmuligheter
ut til øvrig veinett gjennom
boligområdene vest for Brekkeveien.
Askeveien leder kun til et mindre
boligområde og er en blindvei. Det er
gang- og sykkelvei langs både
Brekkeveien og Askeveien, og også på
vestsiden av jernbanen.

Figur 13: Dagens vei- og gatenett

Både Brekkeveien og Askeveien er
kommunale veier med fartsgrense på 30 km/t. De er tofeltsveier med veibredder på
ca. 5,5 m. Iht. Statens vegvesens håndbok N100 vil dette klassifiseres som
overordnede boliggater. Krysset mellom Brekkeveien og Askeveien er utformet som
en liten rundkjøring med én fil i alle kjørebaner.
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Vann og avløp
Det ligger kommunale vann-, avløps- og
overvannsledninger i Brekkeveien (sefigur 15).
Langs jernbanesporet ligger det en 110spillvannsledning som krysser under
jernbanesporet like ved den søndre enden av
plangrensen.
Energiforsyning
Planområdet omfattes av konsesjonsområde for
fjernvarmeleveranse i Ås og skal derfor iht.
gjeldende områdeplan tilknyttes
fjernvarmeanlegget.

Figur 14: VA-ledninger (kilde: NOTAT Moerjordet
Håndteringsplan OV – Asplan Viak

3.11

Sosial infrastruktur

Planområdet omfatter ikke eksisterende
eller planlagt sosial infrastruktur.

Figur 15: Offentlige funksjoner i nærområdet

3.12

Biologisk mangfold
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Hele Moerjordet er markert med en sone kritisk truet i Norsk Rødliste for
naturtyper/ artsdatabanken. I forbindelse med regulering av Moerjordet har COWI
AS utredet fagtema naturmangfold. Planområdet har blitt befart, og nettbaserte
databaser har blitt undersøkt for eventuelle funn av forvaltningsrelevante
naturforekomster.
Planområdet består av et jorde og jordekant. Siden planområdet kun består av
dyrket mark, er det ingen intakt natur her. I utgangspunktet har slike arealer lav
verdi for naturmangfoldet. Dyrket mark og kantsoner mot dyrket mark kan
midlertidig være verdifulle for blant annet fugler tilknyttet jordbrukslandskapet.
Planområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone, oseanisk overgansseksjon.
Berggrunnen består av gneis, og løsmassene er tykke hav- og fjordavsetninger.
Landskapet er nokså flatt. Dette er områder som normalt er dekket med skog, men
her er landskapet tydelig preget av intensiv arealbruk med tettstedbebyggelse og
landbruk. En rekke rødlistede fugler er registrert med nærhet til planområdet.
Sanglerke, vipe, åkerrikse og vaktel er fugler som er tilknyttet kulturlandskapet, og
kan, basert på tidligere registreringer, bruke Moerjordet som en del av sitt
leveområde. Moderne driftsmetoder av jordbruksmark kan være skadelig for disse
artene. Samlet sett fremstår midlertidig ikke Moerjordet som en viktig del av
leveområdet til disse artene.
I artskart.no er det én registrering av kjempebjørnekjeks (SE) i jordekanten til
Moerjordet (fra 2009), men denne forekomsten ble ikke gjenfunnet under befaring
og anses som utgått. Det er ingen andre registreringer av fremmede arter i
tilknytning til planområdet.
For fagtema naturmangfold vurderes det som bedre å bygge ut allerede sterkt
menneskepåvirkede arealer som Moerjordet er, fremfor jomfruelig natur.
(Kilde: Naturmangfoldutredning, Cowi, 08.09.2020)

3.13

Matjord
COWI AS har utarbeidet en matjordplan for Moerjordet. Det er et overordnet
nasjonalt mål om at dyrket mark i Norge ikke skal bygges ned. Dersom tungtveiende
samfunnsmessige hensyn åpner for en omdisponering gjennom kommuneplan eller
reguleringsplan, er det en målsetting å kunne benytte den verdifulle matjorden på
annen måte. Et viktig avbøtende tiltak er flytting av matjordlaget.
Generelt er matjorden i tiltaksområdet preget av høyt innhold av leire og silt, med
lite stein. Jorden har stor verdi som matjord og bør brukes som matjord også i
fremtiden.
Prioritering for ombruk av matjord bør være å:
1. Etablere nye jorder: lage ny landbruksjord på arealer som ikke har dyrkbar
jord. Dette kan være arealer med fjell i dagen, svært skrinn jord uten
dyrkningspotensial, egnede deponier og tilsvarende.
2. Nydyrking: klargjøring av dyrkbar jord til dyrket jord og bruke et potensial
som allerede er der. Dette kan være gammel beitemark, myrområder,
skogsområder og tilsvarende.
3. Heve fremtidig avlingspotensial på eksisterende landbruksareal. Tilføre
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matjord til eksisterende dyrka mark med potensial for økt avling.
Dersom det er mulig å utnytte jordressursene lokalt eller i kort avstand, kan
hensynet til prioriteringsrekkefølgen vurderes på nytt.
I denne planen er det vurdert at de øverste ca. 30 cm er den mest verdifulle
ressursen, siden det er dette som er ansett som vekstjordlaget. Matjordlaget kan
være tykkere enkelte steder, og enkelte ganger grunnere, men dette må vurderes i
hvert enkelt tilfelle når man flytter jorda i byggefasen.
Oversikt over matjord som omdisponeres er som følger:
- Hele Moerjordet omfatter ca. 42 mål matjord
- Totalt ca. 22 mål matjord omdisponeres for felt BKB2.
- Matjordlaget er på ca. 30 cm tykkelse.
Det omdisponeres dermed totalt 6 600 m³ matjord.
Det er ikke gjort funn av potetcystenematode ved prøvetaking. Det er registrert
floghavre på eiendommen. Mattilsynet registrerer ikke hønsehirse per dags dato, og
man er derfor avhengig av at bøndene selv identifiserer dette ugraset. Bonden som
drifter Moerjordet oppgir at det ikke er gjort funn av hønsehirse på tomta.
Der jord med smitte flyttes, kan mottaksarealer som også har tilsvarende smitte
tildeles denne jorda. Matjord uten smitte flyttes fortrinnsvis til arealer som også er
uten smitte. Det må søkes dispensasjon til mattilsynet ved flytting av matjord med
smitte av floghavre og PCN.
(Kilde: Matjordplan Moerjordet Ås, Cowi AS, 11.09.2020)
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4

Beskrivelse av planforslaget

Figur 16: Fremtidig situasjon ved full utbygging iht. planforslaget. Illustrasjonen
viser også mulig utvikling av felt B9 (Meinich Arkitekter AS) og B12-14 på vestsiden av
Brekkeveien.

4.1

Planforslagets hovedidé og hovedgrep
Planen tilrettelegger for utvikling av nye bolig- og næringsbygg innenfor det som er
angitt som felt BKB2 i områderegulering for Ås sentralområde, og utvider derved Ås
sentrum sørover. Planen sikrer videreføring og tilrettelegging av tilgrensende
grønnstruktur i øst samt gode forbindelser mellom grøntstruktur i øst og
eksisterende boligområder i vest. Planen vektlegger ivaretakelse av biologisk
mangfold gjennom etablering av et boligområde med tydelig blågrønt preg.
Planen består av fem byggefelt (Felt 1-5) som sammen utgjør en bymessig
kvartalsstruktur. Byggefeltene avgrenses av offentlige øst-vestgående
tverrforbindelser (f_Gatetun1, 4-5 og f_områdelekeplass) samt en indre, nord-sør
gående nabolagsakse (f_Gatetun2-3). Tverrforbindelsene skal ha en tydelig,
offentlig karakter og være universelt utformet. Plasseringen av et nabolagstorg
(f_Gatetun1) og en områdelekeplass (f_Uteoppholdsareal) i de to sentrale
tverrforbindelsene bidrar til å øke forståelsen av dette som allment tilgjengelige
byrom. Torget skal ligge mot Brekkeveien innenfor den nordlige av de to sentrale
tverraksene, mens den sørligste av de to tverraksene avsettes i sin helhet til en
områdelekeplass. Det skal tilrettelegges for plasskrevende aktiviteter og lek for alle
aldersgrupper på lekeplassen, med tanke på både årstidsvariasjoner og helårsbruk.
Lekeplassen skal ha et grønt preg, og hente inspirasjon og elementer fra jordbruket.
Torget og områdelekeplassen vil utgjøre to nye og viktige møteplasser, og bidra til å
aktivisere Ås sentrum sør. Gatetunene og områdelekeplassen sikres opparbeidet
med høy kvalitet på materialer og løsninger, og skal fremstå som grønne. Møblering
skal være av høy kvalitet og inngå i et helhetlig konsept.
Den indre nord-sørgående nabolagsaksen er en intern forbindelse og snarvei.
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Intensjonen er at den skal bli et aktivt møtested for beboerne i området, med
fellesfunksjoner som verksted, felleskjøkken, selskapslokale, gjesterom og
ungdomshus. Dette for å bidra til å skape et samhold og en nabolagsfølelse internt i
boligområdet.
Felt 1-3 ligger mot Brekkeveien og reguleres til kombinert formål Bolig/ forretning/
kontor. Aktive første etasjer mot Brekkeveien skal styrke Brekkeveien som
sentrumsgate og nabolagsgate, og det stilles derfor krav om en viss andel
publikumsrettet virksomhet innenfor felt 1-3. Felt 4 og 5 grenser mot friområde og
g/s-vei i øst og reguleres til rene boligfelt med blokkbebyggelse.
Friområdet i øst skal ha en grønn opparbeidelse og fremstå som offentlig.
Friområdet blir en del av det sammenhengende grøntdraget langs jernbanen og
utgjør en viktig forbindelse for gående og syklende mellom sentrum og områdene
sør for stasjonen. Området skal etableres som en fritids-/ friluftslivakse hvor
naturmangfold og vannrensing skal være hovedfokus. Det tillates dyrking i form av
nyttehager, frukttrær og bærbusker langs g/s-veien.

Figur 17: Planforslagets hovedgrep
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Figur 18: Bygulvsplan

4.2

Planavgrensning
Planområdet omfatter hovedsakelig felt BKB2 i gjeldende områdeplan for Ås
sentrum. I nord følger planen tomtegrensen. I øst følger den formålsgrensen langs
felt G14 Grøntstruktur i sentrumsplanen. I sør er grensen satt slik at den sikrer
nødvendig kjøreareal til planområdet, samt adkomst for brannbil langs bebyggelsen
i felt 5. I vest følger planavgrensningen formålsgrensen mellom fortau og
sykkelanlegg i Brekkeveien.

4.3

Arealformål
Planområdet reguleres til følgende formål:
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (1113)
Uteoppholdsareal (1600)
Bolig/ forretning/ kontor (1802)
Fortau (2012)
Gatetun (2014)
Annen veggrunn – grøntareal (2019)
Friområde (3040)

4.4

Arealoversikt
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4.5 Antall boliger, leilighetsfordeling og antall arbeidsplasser
Det tilrettelegges for ca. 420 boliger av variert størrelse fra 35 m2 BRA til over 80
m2 BRA fordelt etter minimum/maksimum prosentandel pr. felt. I tillegg åpnes det
opp for mulig etablering av studentboliger og/eller leilighetshotell med mindre
enheter. Dette vil gi en betydelig variasjon innenfor hvert nabolag, som igjen kan
stimulere til demografisk bredde blant fremtidige beboere. Målet for Moerjordet er
et mangfold av beboere i forskjellige livsfaser, og variasjonen i boligstørrelser og –
typologi vil øke muligheten for at et større spenn i alder, økonomi og livssituasjon.
Felt 1
Det tillates ikke leiligheter under 35 m2.
Maks. 35% leiligheter med 35-50 m² BRA
Min. 10% leiligheter over 80 m² BRA, hvorav inntil 20% kan bygges som
kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca. 20 m² BRA integrert
Felt 2
Det tillates ikke leiligheter under 35 m2.
Maks. 15% leiligheter med 35-50 m2 BRA.
Min. 40% leiligheter over 80 m2 BRA, hvorav inntil 20% kan bygges som
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kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca. 20 m2 BRA integrert.
Felt 3
Det tillates ikke leiligheter under 35 m2.
Maks. 30% leiligheter med 35-50 m2 BRA.
Min. 40% leiligheter over 80 m2 BRA, hvorav inntil 20% kan bygges som
kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca. 20 m2 BRA integrert.
Felt 4
Det tillates ikke leiligheter under 35 m2.
Maks. 15% leiligheter med 35-50 m2 BRA.
Min. 40% leiligheter over 80 m2 BRA, hvorav inntil 20% kan bygges som
kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca. 20 m2 BRA integrert.
Felt 5
Det tillates ikke leiligheter under 35 m2.
Maks. 30% leiligheter med 35-50 m2 BRA.
Min. 40% leiligheter over 80 m2 BRA, hvorav inntil 20% kan bygges som
kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca. 20 m2 BRA integrert.
Ved maksimal utnyttelse av næringsformål i planforslaget, vil dette gi 4 330 m2
BRA næring. Innenfor næringsformål ligger underformålene kontor, tjenesteyting,
forretning, bevertning og overnatting. Det er krevende å anslå hva dette kan bety av
antall arbeidsplasser i planforslaget, da underformålene har svært forskjellige
arealer per ansatt. Men hvis vi tar utgangspunkt i et gjennomsnittsareal på 60 m2
BRA per ansatt, gir dette 72 arbeidsplasser.

4.6

Utnyttelse
Felt 1: Bruksareal for ny bebyggelse skal ikke overstige BRA= 11 200 m²
Felt 2: Bruksareal for ny bebyggelse skal ikke overstige BRA= 6750 m²
Felt 3: Bruksareal for ny bebyggelse skal ikke overstige BRA= 7000 m²
Felt 4: Bruksareal for ny bebyggelse skal ikke overstige BRA= 7900 m²
Felt 5: Bruksareal for ny bebyggelse skal ikke overstige BRA= 10 000 m²
Totalt tillatt BRA innenfor planområdet er 42 850 m². Dette i tråd med
områdereguleringens maksimale utnyttelse for området på 200%.

4.7

Bebyggelsens plassering, utforming og høyde
Bebyggelsen består av fem kvartaler med attraktive og grønne gårdsrom.
Kvartalene danner tydelige vegger mot gater og omgivelser, men åpner seg mot
uterom internt i området. Planområdet heller naturlig mot øst, og den skålformede
landskapsformen er videreført i prosjektet. Kjellerarealer er minimert, og lagt
under bebyggelsen langs Brekkeveien. Slik oppnås det aktive og attraktive fasader
mot gater og uterom i hele området.
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Figur20: Øst-vestgående snitt gjennom bebyggelse og terreng
Hvert kvartal er satt sammen av flere bygg med ulik utforming og bygningstypologi.
Dette for å skape variasjon og bryte ned skalaen. Hvert kvartal trappes opp og ned i
høyde – både for å gi variasjon, men også for å optimalisere sol i uterom og dagslys
i alle boenheter. Byggehøyder varierer mellom 4-6 etasjer, med enkelte bygg i åtte
etasjer fordelt på ulike kvartaler. Bebyggelsen trappes ned mot Brekkeveien for å
tilpasse seg bebyggelse og skala langs gaten. Takform varieres mellom saltak og
flate tak med grønne hager. Minst ett bygg innenfor hvert kvartal skal utformes
med saltak. Bebyggelsen gis dermed variasjon samtidig som den inngår i en enkel
og tydelig kvartalsstruktur.
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Figur 21: Byggehøyder

4.8

Estetisk redegjørelse
Landskap, uterom og bebyggelse skal hente inspirasjon fra Ås sin eksisterende
identitet og kvaliteter. Materialbruk, fargepalett og utforming av fasader skal bygge
videre på Ås sin eksisterende estetikk, materialbruk og fargepalett.
Bebyggelsen skal utformes med høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet, og
estetikk skal tillegges stor vekt. Hvert bygningsvolum skal ha en helhetlig
utforming. Utkragede elementer, som balkonger, baldakiner, nedløpsrør mm., skal
inngå i den helthetlige utformingen. Plassering og utforming av fasadeelementer,
materialer og volum skal opptre i harmoni. Det skal samtidig være variasjon og
opplevelsesrikdom i bebyggelsen gjennom sprang i fasader, differensiering i
materialer og ulike takformer. Dette kan svares ut på svært ulike måter. Under
følger referanser og fasadestudier som viser mulig farge- og materialbruk i
prosjektet. Illustrasjonene viser intensjonen i planforslaget – en sammensatt
materiale-/ og fargepalett med inspirasjon fra Ås.
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Inspirasjon fra Ås (til venstre) og relevante referanser som bygger videre på
inspirasjons bildene (til høyre).

Figur 22: Eksempel på mulig farge- og materialbruk: Fasadestudier i tegl
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Figur 23: Inspirasjon fra Ås (til venstre) og relevante referanser som bygger videre på
inspirasjons bildene (til høyre).

Figur 24: Eksempel på mulig farge- og materialbruk: Fasadestudier rødt panel og
tegl: Beiset rødt panel og baser/ variasjonsbygg i tegl og/ eller fargeløst trepanel.
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Figur 25: Inspirasjon fra Ås (til venstre) og relevante referanser som bygger videre på
inspirasjons bildene (til høyre).

Figur 26: Eksempel på mulig farge- og materialbruk: Fasadestudier puss/ slett
fasade: Slette fasader av lyse toner

Bebyggelsens karakter kan ha ulike overordnede grep: Det kan legges til rette for et
helhetlig uttrykk i hele planområdet gjennom bruk av variasjoner innen samme
materiale, for ulike materialer i hvert kvartal eller ulik materialbruk for hvert
enkeltbygg innenfor hvert kvartal. Grad av variasjon skal illustreres og redegjøres
for i det videre prosjekt. Under følger referanser som viser ulik grad av variasjon
gjennom materialbruk.
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Figur 27: Referanser typologi og bygningsstruktur
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4.9

Utearealer
Bestemmelsene sikrer at minste felles uteareal for boliger skal utgjøre minimum
20% av bruksareal for bolig. Videre sikres det at 50% av uteareal skal være
solbelyst 1. mai kl.16.
I henhold til områdereguleringens bestemmelse § 3.4.3 skal solbelyst andel
uteoppholdsareal beregnes ved vår-/ høstjevndøgn (21. mars/ 22. september). Ved å
bruke sentrumsplanens bestemmelser for beregninger av sol på uteareal ser vi at
tomtens orientering, helning og premisser gjør det utfordrende å innpasse
utearealer som er solbelyst 21. mars kl. 15.00 som ikke er avhengig av usikre
faktorer som privat balkongareal.
-

For det første har tomten støykilder på tre sider (øst, syd og vest), og det er
hensiktsmessig å bygge relativt tett mot støykildene for å kunne etablere
skjermede gårdsrom, lekeplasser og gatetun. Samtidig vil en slik
bebyggelsesstruktur gi en del skygge på de samme arealene når solen står
så lavt som den gjør kl. 15 ved jevndøgn.

-

Tomten heller 7 m. fra vest til øst og Moerveien ligger også høyere enn
tomten. Dette gjør at solen treffer mindre av terrenget. Solen er forholdsvis
lav 21. mars. I dagens ubebygde situasjon skyggelegges bakken helt av
terrenget fra kl. 17.00 ved jevndøgn.

-

Tomten er i områdeplanen avsatt til kombinert formål med en utnyttelse på
200%. Dette fordrer en viss høyde og tetthet som vanskeliggjør å
tilfredsstille områdereguleringens krav med sol inn fra en lav vinkel.

Planforslaget legger derfor nye føringer for beregning av solbelyst MUA ved å flytte
måledato til 1. mai. Som en kompensasjon for endring av måledato, foreslås det å
skyve måletidspunktet frem en time fra kl. 15 til kl. 16. I tillegg foreslås det at
privat balkongareal ikke kan medregnes som MUA for å sikre større felles
utearealer på terreng. Sistnevnte bidrar til at solbelyst areal i mindre grad
privatiseres og heller er et felles gode for hele utbyggingsområdet.
Planforslaget tilrettelegger for at hovedandelen av uteoppholdsarealet skal være
sammenhengende og ha en hensiktsmessig form. Utearealer på bakkeplan og tak
skal fremstå som grønne, ha høy kvalitet, variert vegetasjon i flere sjikt og ha
jordkvalitet og -dybde som gir gode betingelser for beplantning og rikt biologisk
mangfold. Disse kvalitetene sikres i bestemmelsene og må følges opp gjennom
dokumentasjon ved byggesøknad.
Det skal skilles mellom private og felles uteoppholdsarealer, hovedsakelig ved bruk
av vegetasjon. Det skal videre etableres grønne kantsoner og forhager mot
fellesarealer. Fellesarealer skal utformes slik at de inviterer til bruk og skal ikke
avskjermes på en måte som virker privatiserende. Det skal være høy kvalitet på
materialer og blågrønne elementer. Felles utearealer skal deles opp i definerte
soner avgrenset av beplantning møblering og terrengformasjoner som er utformet
med tanke på ulike aldersgruppers behov og aktivitet. I felles utearealer skal det
etableres spiselige planter, som frukttrær og bærbusker. 10 % av beplantningen
skal være spiselige vekster
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Det skal etableres en nærlekeplass innenfor hvert gårdsrom. Lekearealene skal
opparbeides med materialer av god holdbarhet, ha en grønn karakter, med myke
dekker og overflater. Hver nærlekeplass skal ha ulik karakter og innhold.

Figur28: Utearealer i planforslaget

4.10

Parkering
Bilparkering skal være i parkeringskjeller innenfor angitt bestemmelsesområde i
plankartet. Krav til parkeringsdekning er som følger (per boenhet):
1-roms: maks. 0,2 p-plasser
2-roms: maks. 0,6 p-plasser
3-roms eller større: maks. 0,8 p-plasser
Forretning, kontor og tjenesteyting: 0,8 p-plasser per 100 m2 BRA.
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Minimum 5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede og
plasseres nær heis. Minimum 20 % av parkeringsplassene skal ha lademulighet for
el-bil. Samtlige parkeringsplasser skal tilrettelegges for eventuell fremtidig
etablering av lademulighet. Det sikres et minimum på 190 parkeringsplasser totalt
innenfor planområdet.
Areal til sykkeloppstilling skal være ved inngangspartier eller innendørs. Minst 50
% av
sykkeloppstillingsplassene skal være overdekket og i låsbare rom. Det skal settes av
areal til sykkelparkering i parkeringskjeller. 5 % av parkeringsplassene for sykkel
skal tilpasses lastesykler.

Figur29: Tverrsnitt gjennom gangakse og bebyggelse under terreng

4.11

Kjøreatkomst
Planområdet skal ha adkomst fra Brekkeveien og Askeveien. Via Brekkeveien har
man tilknytning til omkringliggende boligområder og Ås sentrum.
Varelevering tillates innenfor gatetun.

4.12

Gang- og sykkelveier
Planområdet er tilknyttet fortau i Brekkeveien og Askeveien, samt driftsvei langs
jernbanen.
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Figur 30: Interne gangakser og tilknytning til eksisterende fortau og driftsvei langs
jernbanen

4.13

Tekniske planer
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges en rammeplan for vann, avløp,
overvann og flomveier for hele planområdet.
Bebyggelsen innenfor planområdet skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.
Avfallspunkt skal etableres i to felles anlegg for byggeområdene i planområdet og
være nedgravd.

4.14

Universell utforming
Det sikres universelt utformede turveier gjennom friområdet.

4.15

Grønnstruktur
Planen viderefører grøntbeltet langs jernbanen i øst. Arealet reguleres til
friområde. Innenfor friområdet tillates det dyrking i form av nyttehager, frukttrær
og bærbusker. Området skal etableres som en fritids-/ friluftslivakse hvor
naturmangfold og vannrensing skal være hovedfokus. Det skal etableres
våtmarksvegetasjon i forbindelse med overvannshåndtering.
Utearealer på bakkeplan og tak skal fremstå som grønne. Det skal være variert
vegetasjon i flere sjikt og jordkvalitet og -dybde skal gi gode betingelser for
beplantning og rikt biologisk mangfold. Vegetasjonen skal være stedegen og gi
opplevelse av årstidsvariasjon. I hvert gårdsrom skal det etableres minst tre trær,
hvorav minst ett skal være et større tre. Det skal sikres at trær som plantes er av
god kvalitet og med stor sannsynlighet vil oppnå god etablering. Minst 40 % av
uteoppholdsarealet på terreng i hvert gårdsrom skal ha minimum 1,0 meter
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jorddybde. I felles utearealer skal det etableres spiselige planter, som frukttrær og
bærbusker. 10 % av beplantningen skal være spiselig.
Flate tak skal være grønne. Minst 15% av samlet takflate skal tilsås med eng. Minst
15% av samlet takflate skal tilrettelegges for dyrking.
Innenfor felt f_Uteopphold (som omfatter områdelekeplassen) skal det etableres
vintergrønne trær og busker. Det skal etableres minimum tre vintergrønne trær
med minimumshøyde på tre meter på beplantningstidspunktet.
Innenfor hvert felt som inngår i tverraksene (f_Gatetun1-3) skal det etableres
vintergrønne trær og busker, og minimum tre vintergrønne trær med
minimumshøyde på tre meter på beplantningstidspunktet.
Innenfor torget skal det etableres minst tre trær, hvorav minst ett skal være et
større tuntre med 75 cm stammeomkrets. Det skal sikres at trær som plantes er av
god kvalitet og med stor sannsynlighet vil oppnå god etablering. Det skal være
minimum 15 m³ vekstjord pr. tre.
Friområdet, Gatetun1-5 og o_Uteopphold danner et nettverk av grønne gangakser
som sikrer sammenhengende grønne områder på tvers og på langs av planområdet.

4.16

Sol-/ skyggeforhold

Sol-/skyggestudiene viser at utbygging i tråd med planforslaget gir noe
skyggevirkning på eiendommer vest for Brekkeveien, men at dette kun er tilfelle
tidlig på morgenen (1.mai) og skyggevirkningen avtar raskt etter kl 09.
Bebyggelsen er sikret med åpninger og varierende høyder for å gi gode solforhold i
både private og allment tilgjengelige uterom.
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4.17

Støyskjerming

Illustrasjonene under viser støysituasjonen før og etter tiltak. Det vises til vedlagt
støyrapport for ytterligere dokumentasjon.

Figur 31: støykart

4.18

Luftkvalitet
Planen legger ingen føringer for luftkvalitet. Krav i teknisk forskrift til luftkvalitet
innendørs vil gjelde.

4.19
Planen
for:
-

Miljøprogram
stiller krav om miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen skal redegjøre
Klimagassregnskap
miljøvennlige energiløsninger
miljøvennlige materialer
anleggsfasen, herunder ramme for arbeidstider
anleggsvei, riggplass og midlertidig parkering
støy i anleggsfasen og eventuelle avbøtende tiltak
avfallshåndtering under anleggsfasen.

Planen skal ha særlig fokus på nødvendige tiltak ved byggearbeid i området for å
ivareta biologisk mangfold og verdifull vegetasjon i byggefasen og begrense
påvirkning på nærmiljøet fra bygge- og anleggsarbeid. Planen skal redegjøre for
håndtering av overvann i anleggsperioden.
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Bygge- og anleggsplassen skal være fossilfri. Alle maskinene på bygge- og
anleggsplassen, herunder aggregater og kompressorer, skal bruke elektrisitet,
bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder.
Kjøretøy som benyttes til transport av anleggsmaskiner, bygningmaterialer,
løsmasser og lignende til og fra bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om
bruk av fossilfritt drivstoff. Unntaket gjelder ikke for frakt internt på bygge- og
anleggsplassen.
Bebyggelsen innenfor planområdet skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.

4.20

Klimatilpasning
Overvann skal håndteres ved infiltrasjon og fordrøyes lokalt, ved åpne
overvannsløsninger, permeable overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk av
vegetasjon på tak og utearealer. Takflater som ikke benyttes til takterrasser eller
tekniske installasjoner skal være grønne tak. Åpne, trygge flomveier skal ivaretas i
tråd med områdereguleringen. Overvannstiltak skal være i tråd med
overvannsnorm for Ås kommune.
Parkeringskjeller skal ikke begrense uteoppholdsarealenes evne til lokal håndtering
av overvann eller etablering av vegetasjon. I tilfeller hvor parkeringskjeller legges
under uteoppholdsareal skal det sikres minst en meter jordsmonn mellom kjeller og
terreng.
Innenfor torget skal det etableres vegetasjon og regnbed som skal inngå som en del
av overvannskonseptet. Regnbedet skal være en lavtliggende sone sentralt på
plassen og skal fungere som regnsamler og lekeareal.
Friområdet skal inngå som del av overordnet overvannshåndtering og tjene som
flomvei for tilgrensende områder. Området skal etableres som en fritids-/
friluftslivakse hvor naturmangfold og vannrensing skal være hovedfokus. Det skal
etableres våtmarksvegetasjon i forbindelse med overvannshåndtering.
Ved søknad om rammetillatelse skal det være dokumentert i utomhusplan,
tilhørende notat og beregninger at tilstrekkelig lokal overvannshåndtering og
snølagring er ivaretatt for hele planområdet. Valgte løsninger skal begrunnes.
Eksisterende dreneringslinjer, bekker eller fuktdrag gjennom planområdet skal
hensyntas. Sammen med søknad om rammetillatelse skal eventuelle avvik være
utredet og dokumentert.
Ved søknad om rammetillatelse skal det 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 drikke- og slukkevann. Vedlagt rammeplanen skal det foreligge
detaljprosjektert løsning for vann, avløp og overvann.
Boligprosjektet skal tilfredsstille kommunens til enhver tid gjeldende norm for
blågrønn faktor. Blågrønn faktor skal innenfor felter med formål «bebyggelse og
anlegg» oppnå minimum 0,8.

4.21 Planforslagets oppfølging av «Kvalitetsprogram for
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områdereguleringsplan, Ås sentralområde»
Kvalitetsprogrammet for Ås sentralområde ble vedtatt i kommunestyret
24.03.2021. Kvalitetsprogrammet skal være et verktøy for utbyggere i utarbeiding
av planer og prosjekter, og for administrativ og politisk behandling av disse.
Utbyggerne skal, ut fra kommunens ambisjoner for de ulike temaene, utarbeide
mer konkrete mål og tiltak for det enkelte prosjekt.
Redegjørelsen under følger den tematiske oppbygningen av kvalitetsprogrammet,
med Ås kommunes ambisjoner først og planforslagets oppfølging med sikrede
tiltak etterpå.
Uterom, møteplasser, lek og aktivitet:
Ås har gode, levende og opplevelsesrike uterom av høy kvalitet. Rommene har et
godt mikroklima og ivaretar et mangfold av funksjoner: Aktivitet og hvile, fellesskap
og alenetid og møter behovet til alle brukergrupper: barn, unge, studenter, voksne
og eldre. Uterommene samspiller med bygningene. Det tilrettelegges for sambruk,
slik at for eksempel uteområdene i barnehager og skolegårder kan brukes også
utenom åpningstid og fungere som nærlekeplasser.
Planforslaget sikrer et nettverk av uterom med gradering fra private uterom for
beboere, semiprivate uterom for nabolaget og allmenne uterom for Ås` befolkning.
Uterommene er i stor grad skjermet mot trafikkstøy, og sikret gode solforhold
med hovedvekt på tidspunkter man antar uterommene vil ha mest aktivitet.
Uterom og lekeplasser er sikret utført med naturlige materialer av god holdbarhet
og høy andel beplantning.
I tilknytning til uterom med høy offentlig karakter er det sikret utadrettet
virksomhet i første etasje, med henvendelse og inngang fra gatetun/torg. All
biltrafikk i planområdet ledes under terreng via innkjøringer nord og syd i
planområdet til eget parkeringsanlegg. Dette medfører at alle indre byrom i
planforslaget er bilfrie, og utelukkende tilrettelagt for gående og syklende.
Bestemmelsene sikrer høy andel beplantning, vegetasjon med årstidsvariasjon og
vintergrønne trær. Det er også lagt inn bestemmelse om bruk av stedegen
vegetasjon og pollinatorvennlig beplantning. Dette skal redegjøres for sammen
med utomhusplan.
Blågrønn struktur:
En sammenhengende og opplevelsesrik blågrønn struktur gjennom Ås sentralområde
skaper gode forbindelser for myke trafikanter, og binder friluftsområdene i
randsonen av tettstedet sammen. Den blågrønne strukturen bidrar til
nærrekreasjonsområder og møteplasser, ivaretar biologisk mangfold og sikrer
urbane økosystemfunksjoner som forbedring av luftkvalitet og infiltrasjon av
overvann. Ny tilførsel av overvann belaster ikke eksisterende overvannsnett, men
håndteres i åpne systemer og brukes som en ressurs i uterommene.
Planforslaget sikrer en blågrønn faktor på minimum 0,8. Dette innebærer høy
andel permeable flater, grønne tak, åpne overvannsløsninger og god jorddybde for
trær og beplantning på lokk over parkeringsanlegg.
Mobilitet:
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Hele området, med bebyggelse og uteområder, utvikles slik at det blir mer attraktivt
og effektivt å gå, sykle og kjøre kollektivt på hverdagsreiser, og som prioriterer
disse transportformene. Løsningene bygger på fortrinnene Ås sentralområde har
med korte avstander, få bakker og sentralt beliggende kollektivtilbud.
Planområdet ligger svært nær Ås jernbanestasjon, og det er naturlig å anta at
arbeidsreiser i hovedsak vil gjøres med kollektivtransport. Planforslaget legger
derfor opp til en restriktiv parkeringsdekning.
Internt i planområdet er det bilfritt, da all biltrafikk til planområdet ledes ned i
parkeringsanlegg under terreng. Det er tilrettelagt for en stor andel
sykkelparkeringsplasser både utendørs og under tak. Alle uterom og forbindelser i
området er utformet for å gjøre det attraktivt å bevege seg gjennom området for
gående og syklende.
Særpreg og tilpasning:
Utvikling i Ås sentralområde skjer på en måte som tar vare på og videreutvikler
stedets særpreg og fortrinn. Nye utbyggingsprosjekter tilfører nye kvaliteter,
samtidig som prosjektene balanserer hensynet til landskapskvaliteter,
kulturminner, eksisterende bebyggelse og uteområder.
I utarbeidelsen av planforslaget har siktlinjene fra bebyggelsen i vest mot
landbruksområdene i øst vært sentrale siden oppstart. Bebyggelsen er derfor
organisert i kvartaler med romslige byrom med øst/vest-orientering, som sikrer
siktlinjer og gløtt mot landskapet.
Byggehøyder varierer mellom 4-6 etasjer, med enkelte bygg i åtte etasjer fordelt
på ulike kvartaler. Bebyggelsen trappes ned mot Brekkeveien for å tilpasse seg
bebyggelse og skala langs gaten. Takform varieres mellom saltak og flate tak med
grønne hager. Minst ett bygg innenfor hvert kvartal skal utformes med saltak.
Bebyggelsen gis dermed variasjon samtidig som den inngår i en enkel og tydelig
kvartalsstruktur. Samtidig legger områdereguleringen føringer for en bymessig
opparbeidelse av Brekkeveien, og vi har derfor valgt å legge bebyggelse med
høyere utnyttelse og bygningshøyde mot nord for å skape en naturlig forbindelse
mot Ås sentrum.
Arkitektur:
Ny bebyggelse i Ås utformes med høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet.
Bebyggelsen gis variasjon samtidig som den passer inn i en større helhet, og bygger
videre på stedets identitet og kvaliteter. Bebyggelsens utforming og programmering
skal bidra til at gater og uterom i Ås sentralområde oppleves estetisk tiltalende,
livlige og trygge. Allment tilgjengelige bygg og anlegg har høy arkitektonisk
kvalitet.
Planen sikrer variasjon gjennom plankartets byggegrenser med tilhørende
maksimal kotehøyde. Dette gir planen et spenn mellom 4-6 etasjer og enkeltbygg
på opptil 8 etasjer. Det sikres også variasjon i takformer, med bestemmelser som
sier at det skal være minimum ett bygg innenfor hvert felt som utformes med
saltak. Det sikres videre variasjon i form av sprang i fasader og differensiering i
materialbruk. Materialbruk, fargepalett og utforming av fasader skal bygge videre
på Ås sin eksisterende estetikk, materialbruk og fargepalett. Det er jobbet aktivt
med inspirasjons bilder, referanser og fasadestudier i planprosessen, og
intensjonen er at bebyggelsen skal ha en sammensatt materiale-/ og fargepalett
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med inspirasjon fra Ås.
Boligtilbud og -typologier:
I boligutviklingen i Ås sentralområde legges det til rette for en variert
beboersammensetning med tanke på alder, økonomi og husholdningstyper.
Boligtilbudet er bredt og fleksibelt, i kombinasjon med fellesarealer som møter ulike
behov og gjør det mulig for mange å bo sentralt.
Planen tilrettelegger for leilighetsfordeling angitt som maks./min. prosent
leilighetstype etter størrelse pr. felt.
I utarbeidelsen av planforslaget har vi hatt sterkt fokus på fellesskapsløsninger og
-funksjoner lagt til særlig første etasje i aksen som strekker seg nord/syd i
planen.
Kvalitetsprogrammet har mange gode forslag til mulige tiltak for sosial
boligbygging, fellesskapsløsninger og eierformer som vi applauderer. Dessverre er
det ikke mulig med dagens plan- og bygningslov å regulere dette, men
forslagsstiller har gjort betydelige undersøkelser av potensialet for slike løsninger
i planområdet. Det vises til illustrasjonsvedlegget for utdypning av forslagsstillers
intensjoner.
Uteoppholdsareal bolig:
Boliger i Ås sentralområde utvikles med uteoppholdsarealer av høy kvalitet, som
gjør at området oppleves som et attraktivt sted å bo. Felles uteoppholdsarealer har
gode lokalklimatiske forhold, oppleves rommelige og varierte, og inviterer til bruk,
opphold og sosiale møter for en variert beboersammensetning.
Planforslaget er i tråd med områdereguleringens bestemmelse for minste
uteoppholdsareal. Se også redegjørelse for «uterom, møteplasser, lek og
aktivitet».
Belysning:
Belysningen fremhever viktige ferdselsårer, uteroms- og bebyggelsesstrukturer og
enkeltobjekter som skulpturer. Belysningen er tilpasset brukergruppe og naturmiljø,
og er funksjonell og estetisk. I sentrum og i viktige gater bidrar belysningen til å
skape et helhetlig uttrykk og gjøre uteområdene mer attraktive og trygge for ferdsel
på kveldstid.
Planforslaget har egen bestemmelse om belysning som sikrer føringene fra
kvalitetsprogrammet.
Universell utforming:
Prinsippene om universell utforming legges til grunn i nye kommunale bygg,
universell utforming implementeres i nybygg og uteområder planlegges og utformes
etter prinsipper om universell utforming.
Tiltak innenfor planen skal være i universelt utformet slik det følger av
bestemmelsene i teknisk forskrift (TEK 17)
Klimagassregnskap:
Nye byggeprosjekter i Ås sentralområde tilstreber nullutslippsbygg i tråd med
målsettingene i regional plan for klima og energi i Akershus
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Planforslaget stiller krav til miljøoppfølgingsplan som redegjør for
klimagassregnskap. Miljøoppfølgingsplan skal foreligge ved rammesøknad.
Energiforskyning og energieffektivitet:
Ny bebyggelse er energieffektiv og har energiforsyning basert på fornybare
ressurser med lavt klimagassutslipp.
Planforslaget stiller krav til miljøoppfølgingsplan som redegjør for miljøvennlige
energiløsninger. Miljøoppfølgingsplan skal foreligge ved rammesøknad.
Materialbruk:
Nye prosjekter utvikles med materialer som medfører minst mulig miljøbelastning i
framstilling, i drift og ved avhending. Det brukes solide og robuste materialer med
minst mulig klimafotavtrykk, som tåler forventede klimaendringer og har god
varighet. Det brukes ikke tropisk trevirke. Det skal unngås bruk av materialer som
bidrar til spredning av mikroplast i naturen
Planforslaget stiller krav til miljøoppfølgingsplan som redegjør for bruk av
miljøvennlige materialer. Miljøoppfølgingsplan skal foreligge ved rammesøknad.
Avfall:
Det skal legges til rette for at både beboere og næringsdrivende skal kunne
håndtere avfallet sitt på en miljømessig god og forsvarlig måte. Avfallsløsningene
skal være trafikksikre og med god estetisk utforming.
Avfallspunkt skal etableres i to felles anlegg for byggeområdene i planområdet og
være nedgravd. Løsningen skal utformes i henhold til gjeldende kommunale krav
og godkjennes av FolloRen IKS.
Anleggsperiode:
Anleggsfasen gjennomføres med minst mulig belastning for mennesker og miljø
Planforslaget stiller krav til miljøoppfølgingsplan som redegjør for anleggsfasen,
herunder ramme for arbeidstider, anleggsvei, riggplass og midlertidig parkering,
støy i anleggsfasen og eventuelle avbøtende tiltak og avfallshåndtering under
anleggsfasen. Miljøoppfølgingsplan skal foreligge ved rammesøknad.

5

Virkninger av planforslaget

5.1

Barn og unge
Planområdet er i dag dyrket mark og brukes ikke til lek. Det anses derfor ikke som
nødvendig med erstatningsarealer, hverken begrunnet i eksisterende lekearealer
eller friarealer.
Planen sikrer en nærlekeplass på hvert gårdsrom. Hver nærlekeplass skal være på
minimum 200 m² totalt, minimum 10 meter bred og med en avstand på maks 50
meter fra inngangsdør. Lekearealene skal opparbeides med materialer av god
holdbarhet, ha en grønn karakter, med myke dekker og overflater. Hver
nærlekeplass skal ha ulik karakter og innhold.
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Videre sikrer planen en områdelekeplass på minimum 2000 m², med minimum 20
meters bredde. Lekeplassen skal opparbeides som et allment tilgjengelig areal. Det
skal tilrettelegges for plasskrevende aktiviteter og lek for alle aldersgrupper, med
tanke på både årstidsvariasjoner og helårsbruk. Lekeplassen skal ha et grønt preg,
og hente inspirasjon og elementer fra jordbruket.
Takterrasser skal være grønne, og utformet slik at de gir tilstrekkelig sikkerhet og
trygghet, med særlig vekt på barns bruk.
Andre utearealer, som gangaksene og torget, har også høye krav til grønn
opparbeidelse, men konkrete kvalitetskrav til trær og beplantning. Innenfor torget
skal det etableres vegetasjon og regnbed som skal inngå som en del av
overvannskonseptet. Regnbedet skal være en lavtliggende sone sentralt på plassen
og skal fungere som regnsamler og lekeareal. Møblering og beplantning skal
fungere som skjerming mot vei.
Planen sikrer også et friområde mellom bebyggelsen og jernbanen i vest, hvor det
tillates dyrking i form av nyttehager, frukttrær og bærbusker. Området skal
etableres som en fritids-/ friluftslivakse hvor naturmangfold og vannrensing skal
være hovedfokus. Gjennom friområdet er det krav om etablering av flere gangveier
som sikrer tilgang til eksisterende driftsvei langs jernbanen. Via denne kan man nå
eksisterende turområder i nord og øst. For øvrig er planområdet komplet på
eksisterende gang- og sykkelveinett i nærområdet.
Samlet gir dette en klar forbedring for barn og unge. Det sikres en rekke lekeplasser
og barnevennlige vrimlearealer. Områdelekeplassen vil fremstå som allment
tilgjengelig, og er ment som en attraksjon for hele ÅS

5.2

Grønnstruktur/ friluftsliv
Planen stiller høye krav til grønnstruktur. Hovedandelen av uteoppholdsarealet skal
være sammenhengende. Utearealer på bakkeplan og tak skal fremstå som grønne,
ha høy kvalitet, variert vegetasjon i flere sjikt og ha jordkvalitet og -dybde som gir
gode betingelser for vekst og rikt biologisk mangfold..
I hvert gårdsrom skal det etableres minst tre trær, hvorav minst ett skal være et
større tre. Det skal sikres at trær som plantes er av god kvalitet og med stor
sannsynlighet vil oppnå god etablering. Minst 40 % av uteoppholdsarealet på
terreng i hvert gårdsrom skal ha minimum 1,0 meter jorddybde.
Fellesarealer skal utformes slik at de inviterer til bruk og skal ikke avskjermes på
en måte som virker privatiserende. Det skal være høy kvalitet på materialer og
blågrønne elementer. I felles utearealer skal det etableres spiselige planter, som
frukttrær og bærbusker. 10 % av beplantningen skal være spiselig.
Flate tak skal være grønne og etableres med fellesarealer for opphold og dyrking.
Deler av takarealene skal beplantes med busker. Minst 15% av samlet takflate skal
tilsås med eng. Minst 15% av samlet takflate skal tilrettelegges for dyrking.
Lekeplassen skal ha et grønt preg, og hente inspirasjon og elementer fra jordbruket.
Den skal ha vintergrønne trær og busker. Det skal etableres minimum tre
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vintergrønne trær med minimums høyde på tre meter på beplantningstidspunktet.
Innenfor tverraksene skal det etableres vintergrønne trær og busker, og minimum
tre vintergrønne trær med minimums høyde på tre meter på
beplantningstidspunktet. Innenfor torget skal det etableres minst tre trær, hvorav
minst ett skal være et større tuntre med minimum 75 cm stammeomkrets. Det skal
sikres at trær som plantes er av god kvalitet og med stor sannsynlighet vil oppnå
god etablering. Det skal være minimum 15 m³ vekstjord per tre.
I øst sikres det et grøntbelte som reguleres til friområde. Friområdet vil fungere
som en barriere mot jernbanen, samtidig som turveier fra bebyggelsen og gjennom
friområdet sikrer fremkomst til eksisterende driftsvei langs jernbanen. Driftsveien
tar gående og syklende videre til tur- og friluftsområder lengre øst.
Oppsummert sikrer planen sammenhengende grøntstruktur gjennom hele
planområdet, og tilgang til friområdet i øst og driftsveien langs jernbanen.
Planområdet påvirker ingen eksisterende friluftslivområder, men tilrettelegger for
å benytte seg av eksisterende naturområder andre steder i Ås.
Siden planområdet er et jorde i dag forsvinner den grøntstrukturen som jordet kan
si å utgjøre. Som erstatning for det sikres de grønne kvalitetene som nevnes over.
Den totale situasjonen for grøntstruktur og friluftsliv anses som uendret. Hensynet
til befolkingens helse ivaretas gjennom tilgang til eksisterende nettverk for gående
og syklende i Ås, høye krav til grønn opparbeidelse av utearealer, samt krav om en
rekke lekearealer innenfor planområdet.

5.3

Naturmangfold

Planen stiller krav om at kantsoner rundt plener og veikanter skal tilsås med
engplanter som tilbyr pollen og nektar til pollinatorer. Jord og løsmasser her skal
være næringsfattige og veldrenerte. Det skal etterstrebes god tilgang på lys.
Tilplantning gjøres med planter med ulik blomstringstid.
Det skal kun benyttes arter som er naturlig hjemmehørende på Ås og som anses som
naturlige i Norge etter Fremmedartslisten (2018).
Utearealer på bakkeplan og tak skal fremstå som grønne, ha høy kvalitet, variert
vegetasjon i flere sjikt og ha jordkvalitet og -dybde som gir gode betingelser for
vekst og rikt biologisk mangfold. Vegetasjonen skal være stedegen. Det er krav om
at flate tak skal være grønne, og minst 15% av samlet takflate skal tilsås med eng.
Innenfor friområdet i øst skal naturmangfold og vannrensing skal være hovedfokus.
Det skal etableres våtmarksvegetasjon i forbindelse med overvannshåndtering.
I artskart.no er det én registrering av kjempebjørnekjeks (SE) i jordekanten til
Moerjordet (fra 2009), men denne forekomsten ble ikke gjenfunnet under befaring
og anses som utgått. Det er ingen andre registreringer av fremmede arter i
tilknytning til planområdet. Ved tiltak skal fremmede arter fjernes, og spredning av
disse skal unngås
Planens krav til beplantning i alle akser, lekeområder og tak, samt ivaretakelsen av
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friområdet (se punkt 5.3) sikrer grønne forbindelser gjennom hele planområdet,
noe som er viktig særlig for insekter. For fagtema naturmangfold vurderes det som
bedre å bygge ut allerede sterkt menneskepåvirkede arealer som Moerjordet er,
fremfor jomfruelig natur.

Vurdering etter naturmangfoldlovens kap. 2:
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: Planområdet består utelukkende av dyrket mark, og
innehar derfor ingen intakt natur. Planområdet har blitt befart av naturforvaltere,
og nasjonale databaser har blitt undersøkt. Tiltaket innebærer omregulering med
sikte på boligbebyggelse. Det er en rekke rødlistede fugler knyttet til jordbruksmark
kjent fra området, men planområdet vurderes å ha lav verdi for naturmangfoldet.
Disse artene er tilknyttet områder med gammel landbruksteknikk, og moderne
driftsmetoder er ansett å være en trussel mot leveområdene deres. Tiltaket påvirker
ikke naturmangfold i nevneverdig grad, hverken på eiendommen eller områdene
rundt. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok som beslutningsgrunnlag.
§ 9 Føre-var-prinsippet: Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet
og virkninger på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Det aktuelle tiltaket vil ikke gjøre
det vanskeligere å oppnå forvaltningsmålene for arter eller naturtyper, jf.
naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Forslagsstiller er heller ikke kjent med andre tiltak/
inngrep eller andre påvirkningsfaktorer som vil påvirke det aktuelle
naturmangfoldet. Tiltaket vurderes derfor til å være i tråd med prinsippene i § 10 i
naturmangfoldloven.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Anbefalinger i
naturmangfoldutretninger er vurdert og relevante anbefalinger inkludert i
bestemmelsene. Det vurderes som lite sannsynlig at prosjektet vil medføre
miljøforringelse ut over arealbeslaget. Det er derfor vurdert at det ikke vil påløpe
store kostnader for dette.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering: Ettersom det ikke
finnes intakt natur på eiendommen, er det ingen spesielle miljøforsvarlige
teknikker eller driftsmetoder aktuelle for fagtema naturmangfold i dette prosjektet.
Lokaliseringen av tiltaket er fornuftig for naturmangfoldet da det er bedre å bygge
ut allerede sterkt menneskepåvirkede arealer som dyrket mark fremfor jomfruelig
natur.
Tiltaket anses være i tråd med de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i
naturmangfoldloven.
(Kilde: Naturmangfoldutredning, Cowi, 08.09.2020)

5.4

Folkehelse

Fysisk aktivitet og bevegelse
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Planen sikrer en nærlekeplass på hvert gårdsrom. Hver
nærlekeplass skal være på minimum 200 m² totalt,
minimum 10 meter bred og med en avstand på maks 50
meter fra inngangsdør. Lekearealene skal opparbeides med
materialer av god holdbarhet, ha en grønn karakter, med
myke dekker og overflater. Hver nærlekeplass skal ha ulik
karakter og innhold.
Videre sikrer planen en områdelekeplass på minimum 2000
m², med minimum 20 meters bredde. Lekeplassen skal
opparbeides som et allment tilgjengelig areal. Det skal
tilrettelegges for plasskrevende aktiviteter og lek for alle
aldersgrupper, med tanke på både årstidsvariasjoner og
helårsbruk. Lekeplassen skal ha et grønt preg, og hente
inspirasjon og elementer fra jordbruket.
Figur32: Planområdets interne
gangveier er koblet på eksisterende
gang- og sykkelveinett i
nærområdet

Planen sikrer også et friområde mellom bebyggelsen og
jernbanen i vest. Området skal etableres som en fritids-/
friluftslivakse. Gjennom friområdet er det krav om
etablering av flere gangveier som sikrer tilgang til
eksisterende driftsvei langs jernbanen. Via denne kan man nå eksisterende
turområder i nord og øst. For øvrig er planområdet koplet på eksisterende gang- og
sykkelveinett i nærområdet.
Planområdet påvirker ingen eksisterende friluftslivområder, men tilrettelegger for
å benytte seg av eksisterende naturområder andre steder i Ås. Planområdet kan bli
et turområde for beboere på Moer sykehjem og det er sikret god tilgjengelighet fra
syd for å tilrettelegge for dette.

Mat og dyrking
Planen legger til rette for muligheten til å dyrke til eget bruk. Dette bidrar til
kunnskapsøking om hvor maten kommer fra, og bevissthet rundt ulike råvarer.
Dette kan ha en positiv effekt på folkehelsen. Minst 15% av samlet takflate på
takterrasser skal tilrettelegges for dyrking. Det tillates etablert drivhus på tak og
parsellhager. Innenfor friområdet tillates det dyrking i form av nyttehager,
frukttrær og bærbusker. I felles utearealer skal det etableres spiselige planter, som
frukttrær og bærbusker. 10 % av beplantningen skal være spiselig.
Forurensing og støy
Iht. miljoatlas.miljodirektoratet.no er planområdet er i gul sone for NMVOC, NOx,
svart karbonutslipp og svevestøv utslipp til luft (PM2,5). Rasteret i kartet tilsier at
målingene er veldig grove.
Ifølge Miljødirektoratets redegjørelse for luftkvalitetssoner er gul sone er en
vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I henhold til
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
(T-1520) vil det kunne være områder hvor det er målkonflikt mellom føringer for
fortetting rund kollektivknutepunkter iht. statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging, og anbefalingene rundt luftforurensing. Dette
gjelder spesielt i sentrumsområder og rundt kollektivknutepunkter i byer som
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ønskes fortettet. I slike tilfeller skal hensynet til den rikspolitiske retningslinjen gå
foran anbefalingene i denne retningslinjen.
Støyutredning viser overskridelse av grenseverdi for støy fra jernbane og fra vei.
Overskridelsen er stort sett ved de fasadene som er like ved støykildene. Det vil
være mulig å oppnå stille side for alle boenheter.
Nærlekeplasser ligger inne i gårdsrom og vil være skjermet for støy.
For støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt
bruksformål gjøres Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442/2016, tabell 3 gjeldende. Ny boligbebyggelse tillates oppført i område med
utendørs støynivåer ved fasader inntil Lden 64 dB fra veitrafikkstøy og inntil Lden
67 dB for støy fra jernbane, forutsatt at følgende krav oppfylles: Minimum 50 % av
antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille side.
Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. Støynivået innendørs skal
tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift/NS8175 klasse C.
Tiltaket er ikke ventet å i seg selv medføre mer støy i området, foruten fra økt
trafikk fra ny bebyggelse.

5.5

Landskap

Figur 19: Topografi - snitt
Tomten er forholdsvis flat, men heller vest mot øst. Planen stiller krav om at dagens
landskapstverssnitt i hovedsak beholdes. Lokale justeringer tillates for
parkeringskjeller, lekeområder, overvannshåndtering/ regnbed og for å oppnå
universell utforming. Høyeste tillatte terrengnivå for hvert gårdsrom er vist på
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plankart. Støttemurer skal ikke være høyere enn 1 meter. Lukkede
parkeringskjellere eller murer for å ta opp terrengforskjeller mot fortau skal
unngås.
Store utbygginger endrer nødvendigvis landskapet. Planen søker å lempe på dette
gjennom ovennevnte krav. Planen påvirker ikke omkringliggende landskap foruten
gjennom fjernvirkninger. Overvann vil håndteres på egen tomt.

5.6

Sikring av jordressurser (jordvern)
Det er et overordnet nasjonalt mål at dyrket mark i Norge ikke skal bygges ned.
Dersom tungtveiende samfunnsmessige hensyn åpner for en omdisponering
gjennom kommuneplan eller reguleringsplan, er det en målsetting å kunne benytte
den verdifulle matjorda på annen måte. Et viktig avbøtende tiltak er flytting av
matjordlaget.
Jorda innenfor planområdet er vurdert til å ha stor verdi som matjord og bør brukes
som matjord også i fremtiden.
Totalt ca. 22 mål matjord vil måtte omdisponeres innenfor planområdet.
Matjordlaget er på ca. 30 cm tykkelse. Det omdisponeres dermed totalt 6 600 m³
matjord.
Planen stiller krav om matjordplan. Matjordplanen skal redegjøre for håndtering av
matjord som fjernes i forbindelse med omdisponering av jordbruksarealer. Planen
sikrer at matjord brukes til erstatning for eller forbedring av matjord på
nærliggende jorder eller andre steder i kommunen. Det skal også redegjøres for
status på smitte i matjord som skal flyttes. Hvis jord med smitte flyttes, skal
mottaksarealer som også har tilsvarende smitte tildeles denne jorda. Matjord uten
smitte skal flyttes til arealer som også er uten smitte. Det må søkes dispensasjon til
Mattilsynet ved flytting av matjord med smitte av floghavre og PCN. Videre skal det
redegjøres for håndtering av matjord i anleggsfasen mht. hvordan strukturskader
skal unngås.
Ovennevnte krav sikrer korrekt håndtering av matjord innenfor planområdet, og
sørger for at verdifull matjord ikke går tapt.
(Kilde: Matjordplan Moerjordet Ås, Cowi AS, 11.09.2020)

5.7

Kulturminner og kulturmiljø
Innenfor planområdet er det gjort funn av ett arkeologisk minne. Funnet ble gravd
ut i 2005, og gir derfor ingen restriksjoner for utvikling av planområdet.

5.8

Transportbehov
Prosjektet vil generere ny trafikk i området. Det er utført
turproduksjonsberegninger for planlagt utbygging. Beregningene er utført med
utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V713 Trafikkberegninger, og justert mot
antall parkeringsplasser. Antall bilturer generert av prosjektet beregnes til ca. 1100
bilturer/årsdøgn. Dette inkluderer varelevering, renovasjon, besøk, etc.
Trafikkmengdene i Brekkeveien og Askeveien ved planområdet er små, og det
forventes at realisering av planen ikke vil medføre avviklingsproblemer rundt
adkomstene eller rundkjøringen Brekkeveien x Askeveien.
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Planen sikrer flere tiltak for å øke andelen gange og sykkel. De regulerte
tverraksene sørger for gode
gangforbindelser innad i planområdet. Aksene skaper naturlige ganglinjer og mange
kryssingsmuligheter. Dette gjøre det enkelt å orientere seg. Krav til grøntstruktur
og høy kvalitet på opparbeidelse, møblering og belysning vil gjøre forbindelsene
attraktive og trygge å bevege seg langs. Det er krav om belysningsplan som redegjør
for lysnivåer, blendingsbegrensning, estetisk utforming og fargetemperatur. Planen
skal også redegjøre for tiltak mot lysforurensning. Belysningen skal fremheve
viktige ferdselsårer, byroms- og bebyggelsesstrukturer og enkeltobjekter, som
skulpturer. Belysning skal tilpasses brukergruppe og naturmiljø, skape et helhetlig
uttrykk og gjøre uteområdene mer attraktive og trygge for ferdsel på kveldstid.
Gangaksenes plassering ivaretar og forbedrer etablerte snarveier til viktige
målpunkter i nærområdet. Dette senker terskelen for å velge gange eller sykkel som
reisemiddel. Planområdet kan bli et turområde for beboere på Moer sykehjem og
det er sikret universell utformet tilgjengelighet fra syd for å tilrettelegge for dette.
Sammen med områdeplanen for Ås sentrum sikrer planen adskilt anlegg for gående
og syklende langs Brekkeveien.
For å tilrettelegge for bruk av sykkel er det sikret sykkelparkeringsplasser ved
inngangspartier og på torget. Minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal være
overdekket og i låsbare rom. Det skal settes av areal til sykkelparkering i
parkeringskjeller. 5 % av parkeringsplassene for sykkel skal tilpasses lastesykler.
Det skal etableres en eller flere stasjoner for vasking og reparasjoner av sykkel.
Parkering på bakkeplan kan føre til sjenanse for myke trafikanter som oppholder
seg i gårdsrommet ved at bilister som skal til og fra planområdet tar opp areal i de
interne gatene. Ved å legge innkjøringen til p-kjelleren utenfor gårdsrommet,
tilrettelegges det for trafikksikker ferdsel i attraktive og bilfrie byrom.
Planområdet har en relativt god kollektivdekning med flere busslinjer og nærhet til
togstasjonen. Forholdene ligger til rette for at beboere og ansatte ved bedrifter
innenfor planområdet kan benytte seg av kollektivtransport fremfor privatbil.

5.9

Trafikksikkerhet
Det er ikke registrert noen trafikkulykker langs planområdet de siste ti årene.
Prosjektet vil bidra til økte trafikkmengder i området - både myke og harde
trafikanter. Dette øker generelt risikoen for ulykker.
Det er planlagt gode interne forbindelsesveier på planområdet for myke trafikanter,
adskilt fra bilister som ledes rett inn i parkeringskjeller. Et potensielt konfliktpunkt
er ved adkomstveien i nord, hvor det vil være adkomst til parkeringskjeller.
Brekkeveien og Askeveien har begge lav fartsgrense, og Brekkeveien er planlagt
ombygd til bygate. Langs østsiden av Brekkeveien er det planlagt sykkelvei med
fortau, og kun en avkjørsel med begrenset trafikkmengde, helt nord på tomten.
Øvrige trafikk til/ fra planområdet har adkomst fra Askeveien i sør, der gang/
sykkelvei ligger på motsatt side, slik at den ikke kommer i konflikt med
avkjøringen.
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På bakgrunn av beregnede trafikkmengder er det ikke behov for signalregulert
gangfelt over Brekkeveien. Etter hvert som flere av områdene rundt bygges ut bør
det vurderes på nytt.
(Kilde: Trafikk- og mobilitetsanalyse, Cowi, 04.09.2020)

5.10

Energibehov og -forbruk
Bebyggelsen innenfor planområdet skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.

5.11

Forurensning
Økt trafikk fra planområdet vil medføre noe økt luftforurensning i området.
Planen stiller krav om miljøoppfølgingsplan. Denne skal blant annet redegjøre for
klimagassregnskap, miljøvennlige energiløsninger, miljøvennlige materialer, samt
håndtering av overvann i anleggsperioden
Bygge- og anleggsplassen skal være fossilfri. Alle maskinene på bygge- og
anleggsplassen, herunder aggregater og kompressorer, skal bruke elektrisitet,
bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder.
Kjøretøy som benyttes til transport av anleggsmaskiner, bygningmaterialer,
løsmasser og lignende til og fra bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om
bruk av fossilfritt drivstoff. Unntaket gjelder ikke for frakt internt på bygge- og
anleggsplassen.
Det er ikke ventet at realiseringen av byggetiltak innenfor planen vil bidra til
forurensning av betydning.

5.12

Støy og luftkvalitet
Støyutredning viser overskridelse av grenseverdi for støy fra jernbane og fra vei.
Overskridelsen er stort sett ved de fasadene som er like ved støykildene. Det vil
være mulig å oppnå stille side for alle boenheter. Lekeplasser i gårdsrom vil være
skjermet for støy. Støy internt på planområdet er derfor ivaretatt, både for
bebyggelsen og for uteområdene.
Det er ikke ventet at realisering av tiltak innenfor planen vil endre området
luftkvalitet, foruten mindre utslipp fra økt biltrafikk.

5.13

Grunnervervsbehov
Areal som reguleres til bebyggelse er i sin helhet innenfor gnr. 54, bnr. 3, som eies
av utbygger Ås Utviklingsselskap AS. Det vil derfor ikke være behov for
grunnerverv.

5.14

Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen

Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge nødvendige undersøkelser som
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dokumenterer god områdestabilitet for bebyggelse. Det vil også være nødvendig å
beregne masseoverskudd og undersøkelse av kvalitet på massene, for å vurdere
korrekt håndtering av massene.
Det skal også redegjøres for faktisk håndtering av matjord, inkludert undersøkelse
av smitte.
Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for håndtering av fremmede
arter. Ved tiltak skal fremmede arter fjernes, og spredning av disse skal unngås.
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Vedlegg



Forslag til reguleringsplankart
Juridisk bindende plankart i farger, normalt i målestokk 1:1000.



Forslag til reguleringsbestemmelser
Se utdelt mal



Illustrasjonsplan
Plan som illustrerer hvorledes planområdet er tenkt opparbeidet og
bygget ut (maksimal tillatt utnyttelse)



Illustrasjonsvedlegg
Terrengsnitt med bygninger
Oppriss/fasadetegninger/snitt
3D-illustrasjoner/perspektiver (bør normalt ha standpunkt
øyehøyde over bakkeplan.)
- Konseptdiagrammer og analyse
Illustrasjonene bør ikke være større enn A3-format. Illustrasjonene skal
illustrere maksimal tillatt utnyttelse.

-



Modell
Ås kommune kan kreve modell i mål 1:500 eller 1:1000. Modellen må også ta
med nabobebyggelse og terreng, dvs. redegjøre for hvilken sammenheng
forslaget skal settes inn i.



Forhåndsuttalelser/merknader og kunngjøringsannonse
Eventuelle mottatte uttalelser i forbindelse med annonsering av oppstart av
planarbeid. Kopi av avisannonser og varslingsbrev om oppstart av planarbeid
vedlegges med dato og avisenes navn påført.



Ev. andre vedlegg
Aktuelle vedlegg kan være trafikkutredninger, støyvurderinger, estetiske
vurderinger, registreringer av kulturminner, arkeologiske registreringer,
miljøprogram, ROS-analyse veiprofiler osv.
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