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        Oslo, 21.04.2022 

VEDR. PROSJEKT MOERVEIEN 12  
 
Viser til vedtak fattet i hovedutvalg for teknikk og plan den 19.01.2022. Her følger vår 
tilbakemelding til de respektive punktene:  
 

1. Til bestemmelsene, vurdere nytt punkt under 6 (dokumentasjonskrav): 
Redegjørelse for behandling av fremmede arter 
“Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for håndtering av fremmede arter. Ved 
beplantning skal det ikke benyttes arter som er vurdert til å ha svært høy, høy eller potensielt 
høy risiko i siste oppdaterte fremmedartsliste. Plantemateriale fra arter i kategoriene svært høy, 
høy eller potensielt høy risiko i siste oppdaterte fremmedartsliste skal leveres til godkjent 
mottak for hageavfall eller forbrenning. Overskuddsmasser skal håndteres på en slik måte at det 
ikke bidrar til spredning av fremmede arter.” 
 
Det henvises til rapport: Miljøoppfølgings, datert 07.12.2021, utarbeidet av Sweco: «Det er ikke 
registrert fremmede arter innenfor tiltaksområdet, og det er derfor mindre sannsynlig at det 
spres fremmede arter fra området ved at frø og jord fester seg til hjul, belter, grabb, skuffer 
m.m. Det vurderes som mindre sannsynlig at dette vil skje, mens konsekvensene vurderes å 
være en viss fare for lokale skader ved at de fremmede artene innenfor planområdet bl.a. 
fortrenger stedegen vegetasjon og kan endre økosystemer. Sannsynlighet 2, konsekvens 2. 
Nye fremmede arter kan bli innført til området med tilkjørte masser eller utstyr (grabb, hjul, 
belter, lasteplan) som ikke er tilstrekkelig rengjort.»  
Videre i dokumentet anbefales følgende oppfølging: «Anleggsmaskiner skal være rengjort før 
transport til anlegget for å forebygge tilførsel av nye fremmede arter utenfra.»  
Vi mener derfor at det ikke er nødvendig med tilleggspunktet. Rengjøring vil bli gjennomført slik 
som anbefalt.  
 
2. Til bestemmelsene, legge til på slutten av punkt 6.3 (Miljøoppfølgingsplan): 
Tre som skal bevares skal merkes med bånd eller lignende før anleggsstart. Treet inkludert 
rotsonen skal gjerdes inn før anleggsstart. 
Tre skal markeres med bånd eller lignende før anleggsstart. Det er ønskelig å ha fleksibilitet for 
å plante et nytt tre dersom eksisterende tre ikke vil klare seg gjennom anleggsperiode. Det er 
derfor ikke ønskelig med et krav om at treet skal bevares.    
 
3. Muligheten for tilbaketrukket toppetasje, også langs deler av Brekkeveien skal vurderes 
forut for sluttbehandling av planforslaget.  
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Sentrumsplanen åpner for 6 etasjer, og bebyggelsen er allerede trappet ned ved at bygg mot 
Moerveien er foreslått med 4 etasjer og tilbaketrukket 5. etasje. Videre er 6. etasje i bygg mot 
Brekkeveien trappet ned, slik at det mot tverrveien (Moerveien) kun er 5 etasjer.  
Planlagt bebyggelse, og området hvor det foreslås nedtrapping, har ingen negative virkninger på 
nabobebyggelsen. Foreslått bebyggelse skygger ikke for Moerveien 13-14.  
 

  

Figur 1 Visualisering. Bebyggelse sett ovenfra mot nordøst.  
 
Utklipp nedenfor viser gjeldende planløsning for 6. etasje. Sydøstre hjørne, hvor det foreslås 
nedtrapping, har en leilighet med gode bokvaliteter og tilgang til skjermede private og felles 
takterrasser.  
 

 

Figur 2 Plantegning for 6. etasje.  
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Eventuell tilbaketrekking av fasade i 6. etasje mot Brekkeveien vil ikke gi positiv innvirkning for 
bygget (planløsning) og ingen fordeler.  Det er ønskelig at bygget utføres på en rasjonell måte, 
og som et kompakt bygg, uten unødvendig mange knekk i fasaden som vil ha negativ innvirkning 
for tekniske løsninger og kuldebroer. Fasaden mot Brekkeveien er støyutsatt, og eventuell 
tilbaketrekking av fasade vil forverre støysituasjon for leiligheter i 6. etasje, ved at de taper 
støyfrie arealer innvendig i bygget.  
Eventuell tilbaketrekking av fasade vil kun la seg gjøre der hvor det ikke ligger trappeoppgang 
da disse er plassert inntil ytterveggen. Ved å trekke tilbake kun deler av fasaden, vil man 
forsterke høydeoppfatning av trapperommene, som vil da ruve over 2 etasjer.       
Vi mener at intensjonen om nedtrapping og tilpasning til tilgrensende, eksisterende og framtidig 
bebyggelse er godt nok fulgt opp i det siste forslaget. 
 

    

Figur 3 Visualisering -fasade mot Brekkeveien. Bilde til venstre – ytterligere tilbaketrukket deler av 6. 
etasje. Bilde til høyre – løsning foreslått i planforslaget .  
 
Vi minner også om at bebyggelse i felt BS8 på den andre siden av Brekkeveien er regulert til 6-8 
etasjer. Og vil antagelig være høyere enn bebyggelse i Moerveien 12.  

 

Figur 4 Enkle volumer som viser fjernvirkning sett fra Ås stasjon med tilbaketrukket 6. etasje.  
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4. Det skal vurderes å stille krav om inntrukne hjørner i 1. etasje for å skape 
attraktive gatemiljø med gode siktforhold for trafikanter. 
Mot Moerveien i sørvest legges det opp til en uteplass med gode solforhold som kan benyttes 
blant annet til uteservering. Reguleringsplanen sikrer at bygg mot Moerveien er trukket tilbake. 
Bevaring av denne plassen som offentlig tilgjengelig møteplass har vært premissgivende ved 
plassering av bebyggelse. I tillegg åpnes det for at man kan ta en snarvei gjennom gårdsrommet 
fra dette hjørnet.   
Bebyggelsen er ellers strammet inn, og lagt med fasade mot veiene for å definere gatene og 
kvartalsstrukturen. I Moerveien er fasaden trukket inn 2 meter fra fortau for å skape en 
inngangssone. Dette gir en veldig romslig situasjon, med 6 meter bredt fortau, og 2 meters 
inngangssone.  

 

Figur 5 - Bebyggelsens hovedgrep. Fra venstre til høyre vises solforhold, gangforbindelse og plassdannelse, 
og plassering av bebyggelse. 

 

Figur 6 Plantegning for 6. etasje.  
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Figur 7 Plantegning for 6. etasje.  
 
 
Inntrekning av øvrige hjørner er ikke en del av det planlagte grepet, og vil kunne skape 
utflytende situasjon, noe som ikke er ønskelig. Ved eventuell inntrekning må man uansett sette 
opp søyler som skal bære etasjer over. Dette vil da ødelegge hensikten med å ha inntrukket 
fasade i 1. etasje.     
 
Innkjørsel til garasjekjeller er planlagt i sydøstre hjørne. Trafikkrapport utarbeidet av Sweco, 
datert 14.08.2020, definerer utforming av innkjørsel til garasjekjeller med tanke på frisiktlinjer 
og trafikksikkerhet. På bakgrunn av anbefalinger i denne rapporten ble det etablert en «rabatt» 
i form av et blomsterbed, som skal få fotgjengerne til å gå lenger bort fra fasaden. Å trekke inn 
dette hjørnet og åpne for ferdsel inntil fasaden, vil gi motsatt effekt, og utsette fotgjengere for 
trafikkfarlige situasjoner.  
 
 
5. Tillegg til reg. best. 4.1.1.5: Lekearealene skal opparbeides uten plastdekker.  
Dette tas til følge og endringer i planforslaget skal gjøres.  
 
6. Alle leiligheter skal ha romslige balkonger med tilgang på både sol og skjerming. 
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Dette tas til følge. Bestemmelsene er blitt justert.   
Her er forslag til justering av bestemmelse om balkongutforming i 4.1.2.2:  
For å skape variasjon i fasaden mot Brekkeveien anbefales det bruk av ulik bredde på 
kledningsmateriale, samt kombinasjon av vinduer i innskutte og utskutte felt, samt franske 
balkonger, eventuelt andre virkemidler.  
 
Alle leiligheter skal ha balkonger med gode oppholds kvaliteter. Det skal tilstrebes at minst 50 % 
av hver balkong skal være overbygd, så lenge innvendig dagslyskrav kan tilfredsstilles.  
 
Fasadene skal utformes med materialitet, detaljering og dybdeskift slik at det oppstår relieffer 
og variasjon innenfor et helhetlig fasadekonsept. Balkongene skal være en integrert del av 
fasadens utforming, og ikke fremstå massivt. Mot Moerveien og Moerveien (tverrvei) skal 
fasaden varieres med materialbruk og sprang inn og ut, som for eksempel veksling mellom 
inntrukne og påbygde balkonger. Det tillattes innglassing av balkonger.  
 
Dette i tillegg til bestemmelse som vi allerede har hatt i punkt 4.1.2.1  
Balkonger og markterrasser tillates utkraget inntil 2 meter over byggegrenser, men ikke over 
formålsgrenser. Mot Moerveien (tverrveien) tillattes at balkonger krager ut inntil 0,5 meter over 
fortauet, dersom balkongene ligger minimum 4,5 meter over fortauet.   
 
  
7. Minst 50 % av hver balkong skal være overbygd. 
Balkonger er en viktig del av fasadeuttrykket til en bygning. Den arkitektoniske utformingen av 
balkong og rekkverk tar utgangspunkt i funksjoner som sol- og vindskjerming, i tillegg til 
skjerming mot innsyn. Det er mange hensyn å ta, og noen krav kan være motstridende. For 
eksempel kan god fuktsikring gå på bekostning av dagslystilgang til rommene innenfor, samt 
utsyn.  Ut i fra et folkehelseperspektiv bør byggene gis gode lysforhold og utsyn. Tilgang til 
dagslys og utsyn fremmer helse, trivsel, læring og produktivitet. 
 
Det er ønskelig at reguleringsbestemmelser ikke vanskeliggjør oppfyllelse av krav satt i TEK17 
mtp. dagslys. Det er viktig å ha fleksibilitet til å kunne jobbe videre med utvikling av 
balkongkonseptet og detaljprosjektering av balkonger i neste fase, hvor det også skal tas 
kontroll på oppfyllelse av TEK17-krav.    
 
Se forslag til justering av balkongbestemmelse over.  
 
8. Det bes om en redegjørelse over hvor stor prosent av BRA uteoppholdsarealene utgjør 
dersom regnbed ikke telles som uteoppholdsareal. Det bes om en kort redegjørelse av 
utfordringene med at regnbed også benyttes som uteoppholdsarealer. 
Regnbed utgjør ca. 6 % av den totale MUA. Hva som er medregnet til MUA er vist i figur nr. 8.  
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Terrenget faller mot bebyggelse i øst, og regnbed etableres derfor langs fasaden for å sikre god 
infiltrasjonsevne, samle på vann og unngå inntrenging av vann inntil kjellerveggen.   
 
TEK 17 sier følgende om uteoppholdsareal: Uteoppholdsarealer skal etter sin funksjon være 
egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper. Viktige egenskaper for egnet 
uteoppholdsareal er at 
a. deler av området reserveres til felles uteoppholds- og lekearealer med solinnfall, skjerming 
mot vær og klima, og vern mot støy. 
b. uteoppholdsarealet for boenheter er variert slik at det kan benyttes til ulike aktiviteter og for 
ulike aldersgrupper av beboere. 

Det finnes ikke uteoppholdsareal norm i Ås kommune. Oslo kommunens sin norm for utearealer 
sier blant annet følgende: Felles uteoppholdsarealer skal ha et grønt preg. Vann kan regnes som 
del av grøntareal. Utstrekning av parkeringskjeller under utearealer bør i størst mulig grad 
begrenses. Dette er viktig for å legge til rette for variert vegetasjon og overvannshåndtering jf. 
norm for blågrønn faktor. En mindre del av vegetasjonsareal kan oppfylles gjennom etablering 
av grønne vegger. Grøntareal kan medregnes i minste felles uteoppholdsareal (MFUA) dersom 
det samtidig er brukbart for lek og opphold. Utearealene bør også tilrettelegges for dyrking, 
spesielt på takareal for å øke brukbarheten av takterrassene. 
 
I dette tilfellet kan vi anse at regnbed brukes til to ting (både pent å se på og fungerer som 
overvannshåndtering). Regnbed framstår som vegetasjonsbed med busker og stauder, og bidrar 
til et estetisk flott miljø. Regnbed oppfattes som en naturlig del av uteoppholdsarealer, og skal  
medregnes til MUA. 
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Figur 8 Utomhusplan. Plassering av regnbed er vist med en pil.  
 

 

Figur 9 MUA planen. Orange farge viser hvilke arealer som er medregnet til MUA.  
 

 

Figur 10 Prinsippskisse for utforming av regnbed.  
 
9. Antall parkeringsplasser i skisseprosjektet er lavt i forhold til antatt behov. Det må 
beskrives hvordan totalt parkeringsbehov skal dekkes. 
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er førende ved 
planlegging av antall p-plasser. Moerveien 12 med sin sentrumsnære beliggenhet og kort 
avstand til togstasjon er bra utgangspunkt for reduksjon av bilbruk.  
 
Parkeringsdekning er innenfor kravet satt i sentrumsplanen som definerer maksimum krav. Det 
er foreslått 23 p-plasser inkludert 2 HC plasser i garasjekjeller. Øvrige arealer i garaskjekjeller 
opptas av sportsboder, sykkelparkering og tekniske rom. Det stilles krav til 78 sportsboder, og 
151 sykkelplasser, hvorav 10 % (15 stk.) skal være plasser for lastesykler. Lastesykler planlegges 
etablert lett tilgjengelig i 1. etasje mot gårdsrommet.  
 
Planen stiller krav til at ramper til parkeringsanlegg skal integreres i bygget. Denne utgjør en 
betydelig del av garasjen, og tar opp plass som ellers kunne vært brukt til mer parkering.  
 
Bestemmelsene sier at «Parkeringskjeller skal ikke begrense uteoppholdsareals evne til lokal 
håndtering av overvann eller etablering av vegetasjon». Det er i tillegg et krav til blågrønn faktor 
(BGF) på minimum 0,7 iht. norm for overvannshåndtering. 
 
Punkt 5.1 stiller også krav til 1 meter jordsmonn mellom kjeller og terreng.   
 

Krav til overvannshåndtering og BGF (blå grønn faktor) vil ikke la seg oppfylle ved etablering av 
kjeller med større utstrekning enn det som er foreslått.  

 

Figur 11 Plantegning for garasjekjeller.  
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Figur 12 . Planen som viser type flater som er beregningsgrunnlag for BGF.  
 
10. Alle fasader mot Moerveien skal være publikumsrettede.  
Dette tas til følge og endringer i planforslaget skal gjøres.  
 
11.Sykkelverksted /bod med inngang fra Moerveien søkes flyttet til annet areal. 
Dette tas til følge og endringer i planforslaget skal gjøres.  
Vi har gjort justering i punkt 3.3 hvor vi åpner for at det kan etableres sykkelparkering for 
lastesykler/familiesykler i første etasje, men at inngangen skal være fra gårdsrommet eller 
gatetun.  
 
 
Angående merknader etter offentlig ettersyn:  
 
BaneNOR  
- Støybestemmelsene er justert, og det henvises til T-1442/2021 med henvisning til riktig tabell. 
Kravene til stille side for de mest utsatte leiligheter ivaretas ved avbøtende tiltak beskrevet i 
bestemmelsene.   
 
- Punkt om grunnforhold (6.5) er justert med krav om at det skal dokumenteres at tiltaket ikke 
vil føre til forverret stabilitet for jernbanen. 
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Viken fylkeskommunens 
- Punkt 4.1.1.1 om utforming er supplert med krav om flatt tak.  
- Punkt 4.1.1.1 angir fra før at «Hovedmateriale skal være tre eller lignende.»  

 
 
 
 
 
 
 
Mvh 
 

Aleksandra Fredrikke Widuto  

TAG Arkitekter  
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