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1.1 Sammendrag 
Planforslaget følger opp områdereguleringen for Ås sentralområde, vedtatt i 2019. Områdereguleringen 
tilrettelegger for fortetting innenfor feltet, med en utnyttelse på inntil 250 %, og 3-6 etasjer. Planområdet 
ligger i Ås sentrum, kort vei til jernbanestasjonen, og er i tråd med tråd med nasjonale og regionale 
føringer om fortetting rundt knutepunkter. 

Planområdet ligger i overgangen mellom urban bebyggelse i langs Moerveien i øst og småskala 
villabebyggelse i sør og vest. I tråd med områdereguleringen tilpasser planforslaget seg omkringliggende 
bebyggelse ved å trappes ned fra 5-6 etasjer mot Moerveien til 2-3 etasjen mot Sagaveien. Bebyggelsen 
er også inntrukket og oppbrutt langs Tverrveien for å slippe så mye sol som mulig ned i gårdsrommet. 
Planforslaget legger opp til ca. 140 boliger. 

Det skal benyttes en sandfarget tegl i fasadene, med innslag av tre for å danne en overgang mot 
villabebyggelsen i sør og øst. Vegetasjon er brukt aktivt i planforslaget, både for å skape inviterende 
uterom og for å håndtere overvann i området.  

Det tilrettelegges for attraktive uteoppholdsarealer både i kvartalets gårdsrom og i felles og private 
utearealer på tak. Gårdsrommet vil være tilgjengelig for byens befolkning, og planforslaget sikrer at et 
eksisterende verkstedbygg i Moerveien 7 tas vare på, som kan benyttes til utadrettet virksomhet eller 
sosialt treffsted som eks. verksted i gårdsrommet. 
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3 Bakgrunn 

3.1 Sakens historie 
Planforslaget følger opp områdereguleringsplan for Ås sentralområde fra 2019 som stiller krav til 
detaljregulering for de ulike feltene.  Dette planforslag utgjør felt BS6 i områdereguleringen. 

3.2 Hensikten med planen 
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for flere boliger i Ås sentrum med høyere tetthet og en 
mer bymessig struktur, med gode offentlige rom, funksjonsmangfold og høy utnyttelse, i tråd med 
områdereguleringsplanen. Det skal legges til rette for arealeffektiv knutepunktfortetting med høye 
miljøambisjoner, og arkitektur med høy kvalitet. Hovedgrepet i planen er å etablere en kvartalsstruktur 
som skaper et skjermet indre gårdsrom, og som trappes ned fra Moerveien i øst til Sagaveien i vest. 

3.3 Saksgang hittil 
- Oppstartsmøte ble avholdt 29.09.2020 

- Varsel om planoppstart ble kunngjort 02.06.2021 

- Dialogmøte med Ås kommune ble avholdt 01.07.2021 

- Prosjektet ble presentert for Hovedutvalg for teknikk og plan 18.08.2021 

- Dialogmøte med Ås kommune ble avholdt 29.09.2021 

- Kart- og bestemmelsesmøte ble avholdt 12.11.2021 

4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser / statlige planretningslinjer/- 
bestemmelser 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(26.09.2014).  

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder, legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling, og fremme miljø, helse og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket 
er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 



gange. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (28.09.2018).  

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må sees i sammenheng der det 
er relevant. Det er viktig å planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og 
sårbarhet som følge av klimaendringer. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(20.09.1995) 

De rikspolitiske retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og 
ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling, og gi et grunnlag for å 
vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 

4.2 Regionale planer/regionale planbestemmelser  
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 

Regional plan for areal og transport har som hovedmål at Osloregionen skal være en konkurransedyktig 
og bærekraftig region i Europa, og at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper 
om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Transportsystemet skal på en rasjonell 
måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til resten av landet og til utlandet, og være effektivt, 
miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. 

I den regionale planen legges det opp til at Ski og Ås bør legge til rette for økt vekst med ny Follobane. Ås 
har potensial som universitetsby med utvikling innen «life science». Ski og Ås har med sine 
komplementære næringsprofiler i sum større potensial for få en tilstrekkelig kritisk masse av befolkning 
og funksjoner, tiltrekke seg kompetanse og næringsliv, og styrke sin rolle i regionen. Utviklingen av de to 
stedene bør derfor ses i sammenheng.  

I planen anbefales en områdeutnyttelse på 80-100 % i prioriterte vekstområder i Akershus, som Ås er 
definert som. Den høyeste utnyttelsen skal ligge i sentrumsområder, områder for arealintensive 
arbeidsplasser og tett på regionale kollektivknutepunkt. 100 % områdeutnyttelse tilsvarer 150-250 % 
BRA. 

 
Illustrasjon 1 Utsnitt fra Regional plan for areal og transport 

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus (2019) 



Den regionale planen for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus ble vedtatt i 2019 med mål om 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.  

Planen har planretningslinjer for ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer i tettstedsutviklingen:  

1. I planprosesser knyttet til de prioriterte vekstområdene, og for tettsteder ut over disse der det legges 
opp til vesentlig transformasjon eller fortetting, forventes det at kommunene utarbeider kulturhistoriske 
stedsanalyser, for å kartlegge, beskrive, vurdere og aktivere kulturminner og kulturmiljøer. Slike analyser 
bør utarbeides tidlig, og parallelt med utredning av andre temaer, slik at de utgjør et samlet grunnlag for 
planprosessene.  

2. Det forventes at kulturminner og kulturmiljøer som utgjør viktige historiske spor fra tettstedenes 
fremvekst, og som representerer stedets tidsdybde og utvikling, bevares og integreres i planleggingen slik 
at de kan bidra til identitet, opplevelse, attraksjon og variasjon. Det kan eksempelvis være bygninger og 
anlegg knyttet til jernbanestasjonene, forretningsgårder, boligbebyggelse, møller, meieri, skysstasjoner, 
hotell, serveringssteder, veifar og gamle strukturer, brygger, hager og parker, med mer.  

3. Det forventes at kommunen utarbeider bestemmelser som sikrer at ny bebyggelse i tilknytning til slike 
kulturminner og bevaringsområder forholder seg til eksisterende miljø på en slik måte at man oppnår et 
godt samspill mellom ny og gammel bebyggelse. Ny bebyggelse skal ha høy kvalitet og god arkitektonisk 
utforming og bidra til at stedet berikes. 

4.3 Kommuneplan/kommunedelplan 
Kommuneplan 2015-2027 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan (2015-2027) avsatt til nåværende boligbebyggelse. 
Planområdet inngår også i en gjennomføringssone (H820_1 Søråsteigen) som stiller krav om 
reguleringsplan ved to eller flere boenheter. Utbygging skal føre til flere boliger og en høyere 
områdetetthet og en mer effektiv arealutnytting i forhold til den eksisterende situasjonen. 
Temautredninger utarbeidet i forbindelse med områdeplan for Ås sentralområde, herunder 
dimensjoneringsgrunnlag, vei og gateplan og kulturminneanalyse, skal legges til grunn ved utarbeidelse 
av reguleringsplanforslag. Reguleringsplaner i området kan ikke vedtas uten at det er tatt stilling til funn 
beskrevet i utredningene. 

 
Illustrasjon 2 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan 

4.4 Gjeldende regulering 



Områderegulering for Ås sentralområde 

Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde har som formål å være retningsgivende for den 
fremtidige veksten i Ås tettsted. Målet er å skape gode rammer for et voksende tettsted som vil være et 
sentralt knutepunkt i regionen, og sørge for at Ås utvikles i retning av et bærekraftig og kompakt tettsted 
med både urbane og rurale kvaliteter.  

 
Illustrasjon 3 Utsnitt fra gjeldende regulering 

Planen har som formål å styrke kommunal planlegging av helhetlige utbyggingsmønstre og 
sammenhengende strukturer, og sørge for forutsigbarhet for grunneiere og eiendomsutviklere.  

Planen skal støtte opp om utvikling av et effektivt transportnettverk og bidra til at all vekst i person-
transporten tas med kollektiv, sykkel og gange (nullvekstambisjonen). I hovedtrekk viser område-
reguleringsplanen 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  

For området Moerveien/Sagaveien står det: 

Utviklingen av området skal bidra til å øke mangfoldet av boligtyper i Ås, samtidig som utforming av 
delområdet skal sikre god tilpasning til tilgrensende eneboligområder i vest og syd. Felt BS6 er regulert til 
250 % BRA, med høyder fra 2-3 etasjer mot vest til 5-6 etasjer mot øst. 

Langs Moerveien skal det sikres et grønt preg gjennom bevaring av dagens tilgrensende hager på 
vestsiden, og at det ved ny bebyggelse på østsiden etableres en vegetasjonssone ut mot veien. 

Nordre del av Moerveien skal etableres som en tosidig sentrumsgate, og områdereguleringen legger til 
rette for å etablere ny bebyggelse i området med blandet arealbruk og åpne fasader i førsteetasje med 
mulighet for publikumsrettede funksjoner på gateplan med sammenlignbare høyder som bebyggelse på 
motsatt side av gaten.  

Sagaveien skal fremstå som en boliggate med bebyggelse i mindre skala og med moderate 
bygningshøyder sammenlignbare med høyder på motsatt side av gaten. Bebyggelsen langs strekningen 
bør legge opp til boliginnganger og forhager mot Sagaveien for å bidra til å opprettholde gatas preg som 



en rolig og trygg boliggate.  

Gjenkjennelig materialbruk kan også brukes til å myke opp overgangen (f.eks. trevirke). En grønn forsone 
med trær og forhager mot Sagaveien, med gløtt inn i grønne interne uterom skal benyttes for å bidra til å 
bryte opp bebyggelsen.  

Det legges opp til moderat til høy arealutnyttelse i området, med høyder på 2-3 etasjer mot Sagaveien og 
opp til 6 etasjer mot Moerveien, med en totalutnyttelse på 250 %.  

Parkering skal løses under bakken eller i felles parkeringsanlegg, slik at området i hovedsak blir bilfritt og 
gatetun mv. kan brukes til lek og opphold. 

Ved politisk behandling av områdeplan for Ås sentrum i fylkesutvalget i Akershus i sak 108/19, av 
26.8.2019, ble det fattet vedtak om anbefaling om å legge hensynssone bevaring av kulturmiljø over 
kulturminnene og kulturmiljøene som er gitt høyest bevaringsverdi i den kulturhistoriske stedsanalysen. 

4.5 Øvrige rammebetingelser 
Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) 

DIVE-analysen er laget for å være et kunnskapsgrunnlag for dokumentasjon og forståelse av Ås’ historiske 
utvikling, eksisterende og mulig fremtidig styrking av stedlige og historiske kvaliteter gjennom en 
sårbarhetsanalyse av aktuelle utviklingsområder innenfor sentrumsområdet. Stedsanalysen var med på å 
utgjøre kunnskapsgrunnlaget for vern, og inngikk som et grunnlag for utarbeidelsen av et forbedret 
styringsverktøy for ønsket utvikling og forvaltning av Ås tettsted.  

 
Illustrasjon 4 Utsnitt fra DIVE-analyse 

I DIVE-analysen er området langs Moerveien/Sagaveien (III-a) vurdert å ha samlet stor verdi. Den eldste 
boligbebyggelsen knyttet til gamle veifar og utbygging av stasjonsbyen. Området omfatter villaer, 
verksteder, pensjonat og uthus fra slutten av 1800-tallet og utover, omkranset av hager som gir et 
grøntpreg og stor kvalitet til områdene. Til tross for tidsdybden fremstår dette som relativt homogene 
boligområder som i DIVE-analysen er vurdert å ha stor, lokal identitetsverdi.  

Dette er delområder som viser Ås sentralområdes utvikling over tid, og som fortsatt er lesbare. 
Veistrukturene er mye brukt både som turområder og som ferdselsårer. Områdene anbefales derfor 



bevart som de er. Mindre endringer og vedlikehold aksepteres. Hensyn til det helhetlige preget med hus i 
grønne hager og strukturen med gateløpene er viktigst. Nye bygninger eller tiltak bør ikke bryte dagens 
skala, bygningsvolum og -høyder samt plassering på tomt. Hensyn til enkeltobjekter og autentiske 
materiale bør ivaretas både i bygninger og uteområder. 

DIVE-analysen inngår i områdereguleringsplanens kunnskapsgrunnlag. På bakgrunn av den samlede 
kunnskapen, er det gjort vurderinger av hvilke delområder områdeplanen legger opp til å bevare, og hvor 
det vurderes hensiktsmessig å etablere ny bebyggelse, med ønske om å bevare kulturhistoriske verdiene i 
området. Enkelte steder i planområdet er det til gjengjeld vurdert at hensyn til ny utvikling bør vektlegges 
fremfor vern av etablert bygningsmiljøer. Dette gjelder blant annet for planområdet. 

Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde 

Ås kommune har utarbeidet et kvalitetsprogram som følger med områdereguleringsplanen for Ås 
sentralområde. Kvalitetsprogrammet supplerer områdeplanen fordi kommunen ønsker å være tydelig på 
kvalitets- og miljøambisjoner for utvikling i området. I henhold til reguleringsbestemmelsene er 
kvalitetsprogrammet retningsgivende for videre arbeid med kvalitet og miljø.  

I kvalitetsprogrammet inngår planområdet i Delområde 3: Sagaveien/Moerveien. Dette området består i 
dag av eneboliger og tilhørende hager. I kvalitetsprogrammet trekkes følgende temaer frem som generelt 
viktige for dette området: 

Byrom: I henhold til områdereguleringen skal delområdet romme en felles nærmiljøpark med mulighet 
for lek, opphold og aktivitet.  

Blågrønn struktur: Viktige tiltak for å oppnå ønsket fordrøyning i området kan være å bruke takhager og 
gårdsrom for å forsinke og fordrøye regnvann. I tillegg er det aktuelt med tiltak langs vestsiden av 
Moerveien for å håndtere overskudd av overvann og flom. 

Særpreg og tilpasning: Området blir liggende som en buffersone mellom sentrum og småhus-områdene i 
vest og sør, og må derfor tilpasses i skala både mot småhusmiljøene og mot sentrums-bebyggelsen. 
Gjenkjennelig materialbruk kan også brukes til å myke opp overgangen (f.eks. trevirke). En grønn forsone 
med trær mot Sagaveien og gløtt inn i grønne kvartaler kan bidra til å bryte opp overgangen. 
Småhusbebyggelsen som ligger her i dag har verneverdi (Asplan Viak 2016), men andre hensyn tilsier at 
det er ønskelig med transformasjon og utvikling av området. Det kan likevel være aktuelt å vurdere 
bevaring av enkeltbygg dersom dette ikke umuliggjør gode helhetlige løsninger og kan tilføre verdi til det 
nye bygningsmiljøet. 

Arkitektur og uterom: Nordre del av Moerveien skal etableres som en tosidig sentrumsgate, og mot 
denne vil det være naturlig med blandet arealbruk, åpne fasader i førsteetasje og mulighet for 
publikumsrettede funksjoner på gateplan. Ut mot søndre del av Moerveien legges det opp til 
boligbebyggelse. Langs hele Moerveien legges det opp til sammenlignbare høyder som på motsatt side av 
veien. Sagaveien vil forbli en boliggate med mindre skala. Direkte boliginnganger og forhager mot 
Sagaveien kan bidra til å opprettholde gatas preg som rolig og trygg boliggate. Området er inndelt i 
kvartaler som gir et finmasket nettverk av forbindelser i gater/gatetun. Flere av kvartalene er relativt 
store (ca. 60-70 m), og det ligger godt til rette for store gode uterom/gårdsrom med grønt og gode 
solforhold. Høyder trappes ned fra øst til vest. Kvalitetsprogrammet åpner for rekkehus eller lignende 
strukturer mot vest. 

 

 

 

4.6 Pågående planarbeid 



 
Figur 1 Pågående planarbeid i nærheten av planområdet 

1.  R-331 Detaljregulering for Sentrum Syd, nordre del (BS5)  

Planforslaget foreslår utbygging BS5 i områredeguleringen med kombinasjon av boligbebyggelse og 
sentrumsbebyggelse langs kvartalets yttergrenser, samt areal til uteopphold sentralt i kvartalet. Det 
legges opp til ca. 110 leiligheter, og høydene varierer fra 5-6 etasjer i øst mot Moerveien og 3-4 etasjer i 
vest mot Sagaveien. 

2. R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) 

Planforslaget legger opp til å tilrettelegge for bolig og næringsbebyggelse ved Moerveien 12, som 
oppfølging av områdeplan for Ås sentralområde. Eiendommen foreslås regulert til blokkbebyggelse med 
2 bygningsvolumer med høyder fra 4 til 6 etasjer. Foreløpig er det skissert ca. 110 leiligheter med 
tilhørende utearealer. Første etasjer i bebyggelsen skal benyttes til publikumsrettet virksomhet, primært 
forretninger. Det tilrettelegges for parkering under bakken. 



5 Beskrivelse av planområdet 

 
Illustrasjon 5 Planområde 

Planområdet befinner seg i ytterkant av Ås handelssentrum, og bebyggelsen møter ulike kvaliteter og 
utfordringer på alle sider. Mot nord planlegges det sentrumsbebyggelse, foreløpig utformet som 3-6 
etasjes høye punkthus med varierende funksjonsinnhold. Mot øst møter vi etablert kvartalsbebyggelse 
med relativt lange fasader og handelsfunksjoner på bakkeplan. I sør vil dagens villabebyggelse utvikles til 
mer konsentrert boligbebyggelse og en semi-tett bygningsstruktur vil være sannsynlig. Til slutt møter vi i 
vest etablert villabebyggelse med frittstående boligbygg i grønne omgivelser. 

I sum gir dette mange forutsetninger som prosjektet skal løse, og den gode løsningen må svare på det 
bymessige og det oppbrutte, det sammenhengende og det oppløste. 

5.1 Beliggenhet, størrelse og bruk 
Planområdet er på ca. 6,8 daa og ligger midt i Ås sentrum, kun få meter fra offentlig kommunikasjon ved 
Ås stasjon som er ca. 100 m unna. I øst ligger Moerveien, som er en viktig ferdselsåre i byen, mens 
Sagaveien i vest er en roligere boliggate. I nord planlegges det et nytt boligprosjekt, mens Tverrveien i sør 
skiller planområdet fra eneboligområdet i sør. 

5.2 Omkringliggende områder / strøkets karakter 
Planområdet ligger i overgangen mellom sentrumskvartalene langs jernbanen i øst og villaområdene i 
vest. Ås kommune ønsker at Moerveien skal fremstå som en sentrumsgate hvor dagens bebyggelse i 
førsteetasjer er en blanding mellom åpne forretningslokaler og lukkede flater. I sør grenser planområdet 
til en eksisterende villabebyggelse som preges av både en rekke eldre trebygninger og nyere 
boligbebyggelse. Villaområdene i sør, B9-B11 i områdereguleringen, vil også kunne transformeres til mer 
bymessig bebyggelse i fremtiden. 



 
Dagens bebyggelse langs Moerveiens østside 

 
Dagens situasjon langs Tverrveien 

 
Flyfoto 1956 (Norge i bilder) 

 
Flyfoto 2018 (Norge i bilder) 

På historiske flyfoto fra 1950-tallet består området rundt og ved Moerveien 7 mfl. av spredt 
boligbebyggelse, litt skog og dyrket mark. På flyfoto fra 1970- og 1980-tallet er Ås sentrum i utvikling, og 
det blir etablert flere og flere boliger i området, samt noe blokker/næringsbygg. Fra midten at 2000-tallet 
og fram til i dag har området rundt blitt bygd ut med flere boligblokker med næringslokaler. 

5.3 Eiendomsforhold 

 
Illustrasjon 6 Eiendomsgrenser 

 

Gnr./Bnr. Adresse Eier 



42/1/2  NMBU 
42/66 Moerveien 9 Moerveien AS 
42/67  Sagaveien 4A Moerveien AS 
42/68  Sagaveien 2B Skoleveien 2 AS 
42/72 Sagaveien 4B Moerveien AS 
42/175 Moerveien 7 Moerveien AS 
42/187 Sagaveien 6 Moerveien AS 
42/299 Sagaveien 2D Annie Gornitzka Larssen, Atle Ustad 
55/59 Moerveien 5 Vektergården Ås AS 

 

5.4 Trafikkforhold 
Planområdet har i dag direkte adkomst fra tilliggende veger, henholdsvis Sagaveien og Moerveien, som 
alle har relativt lav ÅDT. I tillegg til adkomster er det også anlagt parkeringsplasser langs Skoleveien og 
Sagaveien. Det er kun Moerveien som har langsgående fortau. Fartsgrensen i både Moerveien, Sagaveien 
og Tverrveien er 30 km/t.  

Trasé og frekvens for busslinjer viser at fv. 152 er hovedforbindelsen også for reiser med buss i og 
gjennom Ås sentrum. Det går 7 busslinjer i eller gjennom Ås, men kun linje 510 har høy frekvens (hvert 
10. minutt) og svært god forbindelse ut fra Ås (mot Ski og Bøleråsen i nord og Drøbak i vest). Linjen er 
også den eneste som går hele dagen. Resterende linjer går kun i rush eller ved skolestart/-slutt. 

I vei- og gateplanen for Ås (2017) er Moerveien markert som hovedgate, mens Sagaveien og Tverrveien, 
samt eventuelle fremtidige forbindelser mellom Sagaveien og Moerveien er markert som boliggate/-vei.  

Hovedsykkelnettverket er tenkt i Brekkeveien. Moerveien skal også etableres med tosidig sykkelfelt, men 
er i vei- og gateplanen også en del av et planlagt nettverk for opphold og byliv. 

5.5 Støyforhold og luftkvalitet 
Mot Moerveien vil støy fra vegtrafikk kunne medføre støy over grenseverdier. Det er allikevel svært lave 
verdier, og erfaringer fra andre prosjekter har vist at det kan være avvik mellom beregnet og målt lydnivå 
fra trafikk med lav hastighet (< 50 km/t). Det kan antas at faktisk lydnivå ved fasader er lavere enn 
beregnet, muligens under grenseverdi. Det må gjennomføres målinger for verifikasjon dersom dette skal 
legges til grunn. Ved støy fra vegtrafikk over grenseverdier, vil tilfredsstillende verdier kunne oppnås ved 
etablering av gjennomgående leiligheter, eller ved bruk av dempet fasade.  

Planområdet påvirkes ikke av støy fra jernbane. 

5.6 Lokalklima 
Planområdet åpner seg både mot øst, sør og vest, slik at det er gode solforhold på tomta uten 
skjermende bebyggelse foran.  

Klimaprofil Oslo og Akershus viser at Ås har hatt en gjennomsnittstemperatur på 5,7 °C og 
gjennomsnittlig nedbør på 795 millimeter i perioden 1971-2000. Gjennomsnittlig årstemperatur i Oslo og 
Akershus er beregnet å øke med cirka 4,0 °C, mens årsnedbøren er beregnet å øke med cirka 15 %.  

Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle 
årstider. Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør forventes å øke med cirka 20 %. For varigheter 
kortere enn ett døgn, er det indikasjoner på enda større økning. 

Det er ingen registrert flomfare innenfor planområdet, men planområdets fallforhold og plassering i 
forhold til Ås sentrumgjør at håndtering av overvann kan være en utfordring ved ekstremnedbør. Ås 
kommune har planlagt for overvannshåndtering og blågrønne strukturer både langs Moerveien og 
Sagaveien. 

5.7 Landskap, natur- og rekreasjonsverdier 
Det er ingen registrerte arter, naturverdier eller friluftsområder innenfor planområdet.  



Planområdet har ingen store landskapsformasjoner, men faller slakt, ca. 2 meter fra vest til øst.   

 
Illustrasjon 7 Fallforhold i planområdet 

 

 
Illustrasjon 8 Konsept for overvannshåndtering og blågrønne strukturer 

Kartet over er hentet fra “Overordnet konsept for blågrønne strukturer og møteplasser i Ås 
sentralområde” (Asplan Viak, 2019).  Kartet viser foreslåtte og eksisterende grønne strukturer både i 
Rådhusparken (ca. 200 m fra planområdet), ved jernbanestasjonen (ca. 200 m fra planområdet) og den 
planlagte områdelekeplassen i felt B9-B11 i områdereguleringen for Ås sentralområde (ca. 200 m fra 
planområdet). Områdereguleringen stiller også krav til 200 m² lekeplass innenfor planområdet. 

5.8 Grunnforhold 
Det har ikke foregått forurensende aktivitet eller spredning av forurensning på området. Det er i 
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase ikke registrert eiendommer med påvist forurensning i 
nærområdet. De nærmeste lokalitetene ligger ca. 600 m sør for området og 800 m nord for området.  
Grunnet avstand og topografi, antas det ikke at disse lokalitetene vil kunne påvirke aktuelt område 
negativt. 

Prøvetaking viser at det ikke er grunnforurensning i området, utover hva som anses som naturlig 



forhøyede bakgrunnsverdier. Det stilles derfor ikke krav til å utarbeide en tiltaksplan for håndtering av 
forurenset grunn for arbeidene, basert på utført prøvetaking. 

NVE har registrert kvikkleiresoner i Ås. Sør for tomten er det 2 soner (løsneområder) med middels 
faregrad. Mellom disse sonene er det registrert 1 sone (utløpsområde) som også har middels faregrad. I 
tillegg har Statens vegvesen registrert punkter med kvikkleire nordøst for tomten.  

 
Illustrasjon 9 Kart over registrerte masser i grunnen (NGU) 

Løsmassene er på kvartærgeologisk kart vist som marin strandavsetning i vest, randmorene i nord og 
fyllmasser i øst. 

Det er utført grunnundersøkelser, som fremkommer av vedlagt geoteknisk rapport. Boringer utført på 
området indikerer at området består av løst lagret leire/silt ned til ca. 7-10 meter dybde. Denne 
avsetningen ligger over antatt leire, silt, sand, grus og steiner (morenemateriale), og strekker seg ned til 
ant. berg på ca. 11 til 21 m under terreng. Berget faller generelt av fra sydvest mot nordøst  

Det er utført målinger som viser en grunnvannstand ca. 1.2 m under terreng. 

Det er moderat til lav fare for Radon i området. 

5.9 Bebyggelse og estetikk 
Det ligger 5 hus innenfor planområdet, med tilhørende garasjer/uthus. De fleste av disse benyttes til 
boligformål, med unntak av noe næringsareal i Moerveien 7.  

Eksisterende bebyggelse er fra mellom 1910 og 1988, og er frittstående villabebyggelse i 2 etasjer med 
tilhørende uthus og garasjer. 

  



Sagaveien 4A (Veslestua – 1939) Sagaveien 4B (1988) 

 
Sagaveien 6 (Solvang – 1934) 

 
Moerveien 9 (Fredheim – 1910) 

 
Moerveien 7 (Åsnes – 1910) 

 

Da Moerveien 7 ble bygget i 1910 av skomaker Oluf Evensen, bygget han også et skomakerverksted i 
bakgården, som fortsatt står der. Dette huset kan bidra til å fortelle historien om 
håndverksvirksomhetene som holdt til i området.   



 
Illustrasjon 10 Verkstedbygning i Moerveien 7 

5.10 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet, men området inngår i DIVE-analysen utført 
av Asplan Viak i forkant av områdereguleringen for Ås sentralområde. 

 
Illustrasjon 11 Kulturminner (Miljøkart.no) 

Langs Moerveien, Sagaveien, Skoleveien, Gamleveien og Framnes ligger det igjen bolig- og nærings-
bygninger som har huset håndverkere, sag- og høvleri, elektrisitetsverk og gjestgiveri. Moerveien er en 
gammel ferdselsåre fra før 1859.  

Vernehensyn er vurdert i forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringen for Ås sentralområde. 
DIVE-analysen har dannet grunnlaget for de vurderingen som er gjort. Innenfor planområdet er det 
vurdert at hensyn til ny utvikling bør vektlegges fremfor vern av etablerte bygningsmiljøer. 

5.11 Teknisk infrastruktur 



Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, men områdereguleringsplanen åpner for 
vurdering av alternative energikilder dersom dette viser seg hensiktsmessig.  

 
Illustrasjon 12 Utsnitt fra ledningskart, Ås kommune 

Det går offentlige ledninger for vann og avløp i Sagaveien og Moerveien. I tillegg går det private vann- og 
avløpsledninger innenfor planområdet som er påkoblet disse. 

5.12 Sosial infrastruktur 
Planområdet ligger innenfor opptakssonen til Åsgård skole (barneskole). Dette er en 2-parallell skole med 
plass til 360-392 elever. Utbygging av Åsgård til en 4-parallell skole er vedtatt og skal stå ferdig i 2023. 
Planområdet ligger innenfor opptakssonen til Ås skole (ungdomsskole). 

  



6 Beskrivelse av planforslaget 

 
Illustrasjon 13 Fremtidig situasjon ved full utbygging i henhold til planforslaget, sett fra sørvest. 

6.1 Planforslagets hovedidé og hovedgrep 
Forutsetningene i prosjektet er byutvikling med relativt høy utnyttelse samtidig som bebyggelsen skal 
skaleres mot villabebyggelsen i sør og vest, samt etablere gode boliger og gode uterom i, og omkring, 
prosjektet. 

Ett av virkemidlene for å få til det, er å utnytte periferien på tomten fullt ut og holde gårdsrommet fritt 
og tilgjengelig. Det skaper god grunnflate i bygningsmassen, og høydene kan dermed holdes nede. 
Samtidig etableres kvartalet som bymessig enhet, noe som gir en tydelig urban identitet med en offentlig 
utside og en privat innside.  

 

 
 

Illustrasjon 14 Flyt gjennom bebyggelsen  Illustrasjon 15 Skala og proporsjoner 



Det legges opp til flyt gjennom kvartalet gjennom portrom i bebyggelsen og gjennom én spalte, i det sør-
vestre hjørnet. Ved at den er helt åpen sørger den for ekstra innslipp av sollys, og bidrar til å heve 
kvaliteten på gårdsrommet betraktelig.  

Til sammen skaper disse åpningene en porøs struktur, en bebyggelse som ikke lager begrensninger og 
barrierer i byen, samtidig som kvalitetene til det heltrukne kvartalet ivaretas. I kombinasjon med lite 
trafikkerte gatestrekk som Gatetunet og Tverrveien, kan barn og voksne ferdes trygt mellom kvartalene 
og større boligmiljøer knyttes sammen. 

Kvartalet møter en mer bymessig struktur i Moerveien og gatetunet, mens Tverrveien og Sagaveien er 
preget av en mer småskala villabebyggelse. Dette gjenspeiles i bebyggelsens skala, som er mer oppbrutt 
mot Sagaveien og Tverrveien. 

 
 

Illustrasjon 16 Byrom Illustrasjon 17 Henvendelse 

Utadrettete sentrumsfunksjoner plasseres på plan 1 mot Moerveien og på hjørnene inn i sideveiene 
(Gatetunet og Tverrveien). Her bygges det videre på eksisterende bystruktur, og planforslaget styrker 
dermed det urbane livet i Moerveien. Samtidig bevares boligmiljøet og skalaen mot de etablerte 
boligområdene sør og vest for tomten. 

Gatetunet skaper en ny forbindelse fra boligområdene i vest mot jernbanestasjonen. Dette kommer til å 
bli en populær snarvei for gående og syklende, og det vil markere seg med et “lommetorg” hvor 
bebyggelsen er trukket tilbake der gatetunet møter Moerveien. Lommetorget og gatetunet knytter seg 
retningsmessig mot eksisterende gateløp ned mot stasjonen. 

Tomtens avgrensning er relativt rettvinklet og rektangulær, og bygningsstrukturen legger seg i hovedsak 
ut som et ortogonalt system innenfor dette. Men gateløpet i Moerveien er forsiktig kurvet, og for å svare 
på dette, legges det inn et lite retningsavvik. Det bidrar til å skape et naturlig forløp i Moerveien, og det 
bidrar til å redusere fasadelengden. Prosjektet faller naturlig på plass med kontinuerlige linjedannelser 
mot tilgrensende kvartaler i sør og nord. 

Dette vinkelavviket tas også med inn i gatetunet mellom BS5 og BS6, og det bidrar til at nedtrappingen av 
volumene får bedre vinkel for solinnfall på balkong og bolig. En høy tomteutnyttelse krever dype 
bygningskropper, og et slikt solinnslipp gir nettopp mulighet for ensidig leiligheter mot gatetunet (se 
Illustrasjon 17). 



  
Illustrasjon 18 Nedtrapping av volumer  Illustrasjon 19 Utsyn  

Kvartalet tegner seg som en heltrukken figur, men er variert og responderer ulikt på nabobebyggelse og 
bymessige og klimatiske forhold. Gesimsen varierer i høyde, og bidrar til å skape en rytme som gir anslag 
til småhusbebyggelse og gir en småskala rekkehuskarakter, i tråd med målsettingen i 
kvalitetsprogrammet. 

Videre er tyngden av bygningsmassen fordelt på en slik måte at de største volumene ligger mot 
Moerveien og Gatetunet, mens Tverrveien og Sagaveien møtes av mindre og lavere bygg. Dette gir 
samtidig en henvendelse mot sol og lys, og gårdsrommet vil oppleves som solfylt og luftig. Mot 
boligområdene i vest og sør trekkes byggene ned og skaper en følelse av rekkehus-typologi. 

Prosjektet spenner fra 2- 6 etasjer, og den øverste 6. etasjen ligger tilbaketrukket fra Moerveien og 
Tverrveien, men fremstår som en del av kvartalets hovedvolum. Dette bidrar til et bedre gaterom mot 
byen og skalaen på eksisterende bebyggelse i Tverrveien møtes av høyder på kun 3-4 etasjer, uten at den 
oppleves som addert eller utenpåliggende. 

6.2 Planavgrensning 

 
Illustrasjon 20 Planavgrensning 

Planområdet omfatter felt BS6 i områdereguleringen for Ås sentralområde. Feltet avgrenses av 
Moerveien i øst, Tverrveien i syd, Sagaveien i vest og felt BS5 i nord. Planavgrensningen inkluderer 
fortauet langs Moerveien, gatetunet mellom BS5 og BS6, Tverrveien og grønnstrukturen langs Sagaveien.  



Gatetunet mellom BS5 og BS6 er justert sammenliknet med områdereguleringen, for å korrespondere 
bedre med gaten på andre siden av Moerveien. 

6.3 Arealformål 
Planforslaget foreslår to felt regulert til blokkbebyggelse (BB1-2) langs Sagaveien og Tverrveien og ett felt 
regulert til kombinert formål (Bolig/Forretning/Tjenesteyting/Bevertning - BKB) mot Moerveien og 
gatetunet i nord. Planforslaget sikrer utadrettet næring i førsteetasjene mot Moerveien gatetunet i nord. 
Videre foreslår planen arealer regulert til felles uteoppholdsareal (BUT1-2), veg, (o_SV), offentlig fortau 
(o_SF)og gatetun (o_SGT).  

Parkering for ny bebyggelse løses i underjordisk p-anlegg. 

6.4 Arealoversikt 
Totalt areal for planområdet er 6.814 m2. Dette fordeler seg på følgende formål:   

Blokkbebyggelse BB1-2 1.665 m2 
Uteopphold BUT1-2 1.321 m2 
   
Kombinert formål (Bolig/Forretning/Tjenesteyting/Bevertning) BKB 2.469 m² 
   
Veg o_SV 558 m2 
Fortau o_SF 275 m2 
Gatetun o_SGT 526 m2 
   
SUM  6.814 m2 

 

6.5 Antall boliger, leilighetsfordeling og antall arbeidsplasser 
Planforslaget er illustrert med ca. 140 leiligheter. Bestemmelsene sikrer en god variasjon i boligstørrelser. 
Maksimum 30 % av leilighetene kan være under 40 m². Øvrige fordeling er mer åpen, men minimum 20 % 
av leilighetene skal være over 70 m². Minimumsstørrelsen på leilighetene er satt til 36 m².  

Det er ikke regulert inn kontor innenfor planområdet, men det vil være noen arbeidsplasser i forbindelse 
med forretning/tjenesteyting/bevertning på 1. etasje, samt i verkstedbygningen. 

6.6 Utnyttelse 
Utbyggingsareal (BRA) 
Total regulert BRA for området er 13.300 m². Arealet for bebyggelse fordeler seg på følgende formål: 

Blokkbebyggelse (BBB1-2) 4.000 m2 

Kombinert formål (Bolig/Forretning/Tjenesteyting/Bevertning) (BKB) 9.000 m² 

Oppbygg på tak og overbygget sykkelparkering, trafoer, pergolaer, 
drivhus og verksted 

300 m² 

 
Antatt antall boligenheter: ca. 140 stk. 

Utnyttelse regnet som %-BRA, innenfor hele planområdet, blir 195 %. 

Utnyttelse regnet som %-BRA, innenfor formålssonen for ny bebyggelse (inkl. Uteopphold), blir 248 %. 

Areal til parkeringskjeller, varelevering, bodareal, trapperom og tekniske rom helt eller delvis under 
terreng medregnes ikke i BRA. Eksisterende bebyggelse i planområde inngår ikke i regulert BRA.  



Oppbygg på tak og overbygget sykkelparkering, trafoer, pergolaer, drivhus og verksted kan utgjøre inntil 
300 m² BRA totalt innenfor planområdet. Dette arealet inngår ikke utnyttelsen på plankartet. 

6.7 Bebyggelsens plassering, utforming og høyde 
Bebyggelsen er plassert i randsonen av kvartalet, med et indre gårdsrom som er regulert til 
uteoppholdsareal. Bebyggelsens plassering mot samferdselsanlegg og uteoppholdsareal er sikret med 
byggegrenser. Der annet ikke er angitt, er formålsgrense lik byggegrense. 

Variasjon i byggehøyder er sikret i plankartet med både kotehøyde og antall etasjer, samt gjennom 
bestemmelser om inntrekning. De største høydene tillates mot Moerveien. Høydebegrensninger i 
plankartet regulerer en nedtrapping langs Tverrveien og o_SGT mot Sagaveien. 

På hjørnet mot Sagaveien/Tverrveien, er bebyggelsen trappet ned til to etasjer for å møte tilstøtende 
villabebyggelse. Planen sikrer også at kun 60 % av fasaden mot Sagaveien kan ligge i byggegrensen. Øvrig 
fasadeliv må trekkes minimum 3,0 meter tilbake.  

Det tillates en begrenset 4 etasje i BB1 som er trukket 5,0 m tilbake fra formålsgrensen mot Sagaveien. På 
5. etasje skal minimum 30 % av fasaden mot Tverrveien være minimum 8,0 meter inntrukket fra 
byggegrense/ formålsgrense.  

Mot Moerveien er en oppbrutt struktur sikret gjennom minimum to vertikale spalter i volumene. Disse 
kan benyttes til balkonger. 

Innenfor de øverste 4,0 m tillates kun takoppbygg for trappe- og heisrom til takterrasser, samt 
nødvendige tekniske installasjoner, plantekar, pergolaer, drivhus, sol- og vindavskjerming og rekkverk. 

 
Illustrasjon 21 Fasade mot syd (Tverrveien) 

 

 
Illustrasjon 22 Fasade mot nord (o_GT) 



 
Illustrasjon 23 Fasade mot øst (Moerveien) 

6.8 Estetisk redegjørelse 
Bygningsvolumene er utformet slik at de fremstår solide og tydelige. Med unntak av hjørnet mot nordøst, 
trekkes byggene som grunnregel ned til bakken, og kombinert med en kvalitetsmessig og solid 
materialitet, gir dette et harmonisk preg. Planforslaget er illustrert med en gjennomgående sandfarget 
tegl med større innslag av treverk mot Sagaveien, samt i ledd og gjennomganger i kvartalet. Planforslaget 
sikrer bruk av tegl som hovedmateriale i bebyggelsen, med innslag av tre som sekundærmateriale. 

Det skal benyttes innslag av ulike tegltyper, mørtel eller forband for å skape variasjon i fasaden. Det kan 
også benyttes innslag av tre. Balkonger skal gis en utforming og ha material-/fargebruk som inngår i en 
arkitektonisk helhet. Det skal brukes materialer som er robuste og har lang levetid. 

Utadrettede næringsarealer skal ha en åpen karakter med utstrakt bruk av glassfasade. Mot Moerveien 
og o_GT skal førsteetasjene differensieres i detaljering fra øvrige etasjer. 

Rekkverk for takterrasser skal være en uttrykksmessig forlengelse av fasaden, enten som en direkte 
forlengelse av fasadelivet eller utføres i en materialitet som gir transparens, som f.eks. glass eller 
spilerekkverk. 

Gjerder, støyskjermingstiltak, skilting, belysning mv. skal ha et helhetlig preg og ha høy kvalitet. 

Innenfor kvartalet er det jobbet med å skape gjenkjennbare enheter som repeteres. Mot Sagaveien og 
Tverrveien legges det opp til mindre enheter enn mot Moerveien og gatetunet. Den oppbrutte strukturen 
er sikret gjennom byggegrenser i plankartet, samt gjennom reguleringsbestemmelser.  

 
Illustrasjon 24 Fasade mot Sagaveien (vest)  

6.9 Boligmiljø/bokvalitet 
Bebyggelsen er utformet for å slippe mye lys ned i gårdsrommet, og for at også boligene på bakkeplan 
skal få utsyn mot himmelen.  

Alle boligene vil ha tilgang på et felles uteoppholdsareal i gårdsrommet. I tillegg vil boligene ha tilgang på 



en stor felles takterrasse med mulighet for både opphold og dyrking.  

Med unntak av enkelte mindre 2-roms leiligheter, vil alle leilighetene ha tilgang på enten hage, terrasse 
eller balkong. 2-roms leiligheter vil kunne ha fransk balkong. Det vil legges til rette for parsellhager. 

Planen legger det til rette for en variasjon i boligstørrelser, hvor ca. 20-30 % er 2-roms, ca. 45 % er 3-roms 
og ca. 35 % er 4-roms. Leilighetssammensetning gir mulighet for en variert sammensetning av beboere, 
med leiligheter av tanke på alder, økonomi og husholdningstyper.  

 
Illustrasjon 25 Leiligheter mot nordvest (gult) og øst (grønt) 

Det legges ikke opp til ensidige leiligheter mot nord, men enkelte leiligheter er henvendt mot nordvest 
(vist med gult på plantegning), langs o_SGT. Her er bebyggelsen trinnet slik at bebyggelsen åpner seg mot 
vest, og leilighetene og balkongene vil få gode solforhold fra vest, illustrert under.  

   

   
Illustrasjon 26: Kveldssol kl. 17:00-19:00 i en nordvestvendt leilighet 01.05 (øverst) og 21.06 (nederst).  

I tillegg har planforslaget ca. 15 leiligheter med ensidig henvendelse mot øst (vist med grønt på 
plantegning). Dette vil være mindre 2- og 3-roms leiligheter, hvor 2-roms leiligheter vil få fransk balkong 
mot Moerveien, mens 3-roms leiligheter vil få balkonger som krager inntil 1 meter ut over fortauet, og 
dermed også vil fange solen fra syd. 

6.10 Utearealer 
Planforslaget sikrer at egnet areal til lek, aktivitet og uteoppholdsareal skal utgjøre minimum 20 % av 
samlet BRA. Balkongareal og private takterrasser kan medregnes opp til 10 m² per balkong, dersom 
balkongen eller takterrassen er minimum 10 m². Areal til felles takterrasser kan medregnes i 
uteoppholdsarealet for inntil 50 % av arealet avsatt til takterrasse. Uteareal brattere en 1:3 eller smalere 



enn 8 m bredde skal ikke regnes med. Felt BUT2 kan medregnes i uteoppholdsareal.  

 
Illustrasjon 27 Uteoppholdsarealer 

Illustrasjonsprosjektet har følgende arealer avsatt til uteoppholdsareal: 

Krav 2.230 m² 
  
Balkonger 860 m² 
Felles takterrasse 337 m² 
Terreng 1.297 m² 
SUM 2.494 m² 

 

Illustrasjonsprosjektet har romslige balkonger og private takterrasser, i tillegg til felles takterrasse og 
areal på terreng. 

Landskapsutforming skal ta utgangspunkt i å styrke de naturlige og sosiale kvalitetene. Dette skal gjøres 
ved å vektlegge en sosial og blågrønn strategi, basert på naturbaserte designprinsipper.  

For at prosjektet skal være sosialt bærekraftig vil landskapsutformingen tilrettelegge for å involvere og å 
gi rom for deltakelse og tilhørighet i nabolaget, dette kan gjøres ved fellesdyrkning, parsellhager og 
delings- og sirkulærløsninger.  

I utforming av gårdsrommet er det fokus på å skape oppholdsverdi og aktiviteter for alle aldersgrupper. 
Det skal tilrettelegges for lek, opphold, rekreasjon, uformelle møteplasser for naboene, med høy 
attraktivitet og egenart. Flott og frodig visuelt uttrykk og størst mulig biologisk mangfold. En offentlig 
tverrforbindelse gjennom kvartalet skal innpasses på en sånn måte at den inngår i en del av 
oppholdsarealene for beboere samtidig som den ivaretar private oppholdssoner for beboere. 



 
Illustrasjon 28 Snitt gjennom gårdsrom, sett mot øst 

Illustrasjonsplanen viser et frodig gårdsrom med gode oppholds kvaliteter og et frodig uttrykk. Det 
vektlegges stor variasjon i beplantning, både for å skape variasjon og attraksjon gjennom hele sesongen, 
og for å fremme lokalt artsmangfold.  

Med utgangspunkt i stedets romligheter og med referanser til områdets stedegne arter og vekstvilkår, 
etableres vegetasjon som skal gi de ulike rommene forskjellig karakteristikk.  

• Beplantning blir en del av den aktive overvannshåndteringen. 
• Det etterstrebes en beplantning med lite krav til skjøtsel og vedlikehold. 
• Allergifremmende arter skal utelukkes så langt mulig. 
• Oversikt og trygghet skal vurderes ved valg av planter. 
• Det skal forsikres om at ingen uønskede fremmed arter etablerer seg,  

f.eks. i forbindelse med tilføring av masser. 
• Det skal etterstrebes bruk av stedegent plantemateriale for å styrke genetisk diversitet. 

Planforslaget sikrer også etableringen av et gatetun nord for bebyggelsen, mellom Moerveien og 
Sagaveien, samt en tilbaketrekning av bebyggelsen i den nordøstre delen av planområdet, som knyttes 
sammen med gatetunet. Dissevil bli soner for opphold både for beboere og besøkende til området. 

6.11 Parkering 
Planforslaget tillater kun parkering i parkeringskjeller etter norm gitt i bestemmelsene. Bestemmelsene 
er i tråd med områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 

Med leilighetsfordelingen i illustrasjonsprosjektet, vil man iht. reguleringsbestemmelsene kunne 
tilrettelegge for inntil 118 parkeringsplasser for bil, inkludert gjesteparkeringsplasser. I 
illustrasjonsprosjektet er det illustrert 70 parkeringsplasser for bil.  

For sykkel er det lagt til grunn et minstekrav, som med illustrasjonsprosjektets leilighetsfordeling vil gi 
334 sykkelparkeringsplasser. Planen sikrer at areal til sykkeloppstilling legges ved inngangspartier eller 
innendørs, og at minst 50 % av sykkeloppstillingsplassene skal være overdekt. Minst 10 % av 
sykkelplassene skal tilrettelegges for lastesykler. Det skal tilrettelegges for lading av elsykler, samt 
avsettes nødvendig areal for vasking og reparasjoner. Utendørs sykkelstativer skal ha mulighet for 
rammelås. Den største andelen av sykkelparkeringsplassene vil lokaliseres i parkeringskjelleren. 

Bestemmelsene sikrer mulighet for lading av el-bil for samtlige parkeringsplasser. Det kan i videre 
planlegging bli vurdert muligheten for bildeling. Dette vil bidra til et enda grønnere bysentrum samt et 
tilbud for unge og studenter som ikke har mulighet for egen bil. 

6.12 Kjøreatkomst 
Planområdet har kjøreadkomst fra østre del av Tverrveien. Adkomsten er lagt i Tverrveien for å kunne 



utnytte hele arealet på første etasje mot Moerveien til utadrettet virksomhet, også hjørnearealene. 
Adkomsten er fra offentlig veg og direkte inn til rampe ned til parkeringskjeller. Selve kjørerampen er lagt 
i ett av portrommene, og ligger dermed utendørs, men overdekket. Rampen fremstår dermed som en del 
av bygget, men stenger ikke for gløttet man får fra Tverrveien og inn mot gårdsrommet. 

6.13 Gang- og sykkelveier 
Planforslaget sikrer et gatetun i nordre del av planområdet, mellom områdereguleringens BS5 og BS6. 
Gatetunet reguleres med 6 meter bredde. Gangvegen er i dimensjoner i tråd med regulert løsning i 
områdereguleringen for Ås sentralområde, men retningen er justert mot sørvest for å få en bedre 
tilknytning til gaten på andre siden av Moerveien. Gatetunet skal opparbeides som sambruksarealer, og 
det vil tillates kjøring til eiendommer, varelevering og nyttetrafikk. Det tillates etablert beplantning, 
gatemøblering, areal til lek, e.l. 

Regulerte vegsnitt i områdereguleringen muliggjør etablering av sykkelfelt i Moerveien. Fortauet langs 
Moerveien er regulert til 4,0 meter. 

6.14 Tekniske planer 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og planen sikrer tilknytning til 
fjernvarmenettet. 

Planforslaget sikrer at renovasjonsanlegg etableres i felles anlegg, fortrinnsvis som nedgravde 
avfallsbrønner. Hentepunktet er plassert i felt BKB, med tilkomst for renovasjonsbil fra o_SGT i 
planområdets nordre del. 

Utbygging av veg, vann og avløp innenfor planområdet skal skje i samsvar med tekniske detaljplaner.  

6.15 Universell utforming 
Planforslaget sikrer universell utforming på utearealer innenfor hele planområdet. Tiltak som gir god 
tilgjengelig skal integreres i utforming av inne- og uterom på en måte som gjør at de naturlig benyttes av 
alle.  

Alle gangforbindelser inn i, og gjennom prosjektet, er planlagt med stigningsforhold tilpasset krav om UU.  

6.16 Grønnstruktur 
Planforslaget sikrer BGF=0,7 for  utbyggingsområder og utearealer og BGF=0,3 for kommunale 
vegområder, hvilket vil bidra til å ivareta og øke innslaget av forskjellige blågrønne kvaliteter i uterom, 
slik som åpen overvannshåndtering og bevaring/planting av trær.  
Langs planområdets vestre del (Sagaveien) sikrer planforslaget et uteoppholdsareal (BUT2) som skal 
utformes som del av den overordnede overvannshåndteringen og tjene som flomvei for tilgrensende 
områder. Grønnstruktur skal opparbeides som forhager til bebyggelsen, og kan inngå i beregning av 
uteoppholdsareal. 



 
Illustrasjon 29 Overvannsprinsipp 

Regnvannet inngår som en del av landskapsopplevelsen i området.  Kvartalets overvann håndteres lokalt 
ved åpne og naturbaserte overvannsløsninger, permeable overflater og tilstrekkelige jorddybder. 
Overvannet fra gårdsrom føres ut via flomveier til regnbed. Ved detaljutforming og prosjektering av tiltak 
skal lokal og åpen overvannshåndtering legges til grunn. Håndtering av overvann skal fortrinnsvis foregå 
gjennom fordrøyning på tak, torg og gater, infiltrasjon i grunnen i den utstrekning det er mulig, og åpne 
vannveier, eller på annen måte utnyttes som en ressurs. Vannets estetiske egenskaper skal utnyttes der 
det er mulig. Flerfunksjonelle løsninger og flerbruk av areal skal etterstrebes. 

Planforslaget sikrer variert beplantning i ulike høyder og en gjennomsnittshøyde på 80 cm i 
gårdsrommet, som vil gi gårdsrommet et grønt preg. Det tillates bruk av alternative for å oppnå 
tilsvarende vekst- og fordrøyningskapasitet. I gårdsrommet vil det stedvis benyttes SIM/SEM 
jordsubstrater til plantebedoppbygning. På den måten skapes der ett grønt og frodig gårdsrom uten at 
det er behov for så mye jorddybde. Med denne jorden kan vi spare på vekt uten å gå ned på 
fordrøyningskapasitet og jordens øvrige gode hydrauliske egenskaper.  

 
Illustrasjon 30 Prinsippsnitt av oppbygging med jordsubstrater 

Dersom det etableres felles takterrasser, skal det etableres uttak for vann, for å tilrettelegge for takhager. 



Utformingsbestemmelsene om balkonger langs Sagaveien muliggjør beplantning av høye trær langs 
Sagaveien for å skape et grønt preg i gaten. 

6.17 Sol-/skyggeforhold 
Planforslaget er organisert som ett sammenhengende kvartal, med én vertikal åpning i det sydvestre 
hjørnet.  Bebyggelsen har de største høydene i nordøst, og de laveste høydene i sørvest. Dette bidrar til 
at sol får slippe inn i gårdsrommet, og på takterrassene som oppstår der bygningsvolumene trinnes. I 
tillegg til den generelle nedtrappingen fra vest til øst, er etasjehøyden senket mot sørvest for å slippe inn 
mer sol, og for å gi utsyn til leilighetene som vender inn mot gårdsrommet. Disse nedtrappingene er 
sikret i kart og bestemmelser. 

 
Illustrasjon 31 Perspektiv fra gårdsrommet, sett mot syd 

Planforslaget sikrer at arealer som inngår i beregning av krav til lek, aktivitet og uteopphold skal ha sol 
ved vår- og høstjevndøgn kl. 15.00 på minst halvparten av arealet.  
 

Krav til uteoppholdsareal 2.230 m² 
50 % solbelyst 21. mars kl. 15:  1.115 m² 

 
Dette er ivaretatt i illustrasjonsprosjektet, med lekearealet plassert i den delen av gårdsrommet som vil 
få mest sol.  



 
Illustrasjon 32 Solbelyst areal 21. mars kl. 15.00 

6.18 Støyskjerming 
Planområdet ligger utenfor støysone for bane, og er lite støyutsatt fra vegtrafikk.  

 
Illustrasjon 33 Støy fra vegtrafikk 

Fasadesimuleringer viser at fasaden mot Moerveien, samt deler av fasadene mot Tverrveien får beregnet 
støynivå over grenseverdi Lden 55 dB. Erfaringer fra andre prosjekter har vist at det kan være avvik 
mellom beregnet og målt lydnivå fra trafikk med lav hastighet (< 50 km/t). Det kan antas at faktisk lydnivå 
ved fasader er lavere enn beregnet, muligens under grenseverdi. Det må gjennomføres målinger for 
verifikasjon dersom dette skal legges til grunn. 

Mot Moerveien åpner bestemmelsene for bruk av fasadetiltak som f.eks. lokal støyskjerm foran 
luftevindu, bruk av spesialvindu med støyreduksjon i lufteposisjon eller balkongløsninger som reduserer 
støy på bakenforliggende fasade for å oppnå krav til støynivå utenfor luftevindu. 



Takterrasser og uteoppholdsareal i gårdsrom er ikke støyutsatte. 

6.19 Bevaringsverdier 
Det er regulert hensynssone bevaring for eksisterende verkstedbygning innenfor eiendom 42/175. Bygget 
kan flyttes fra dagens posisjon og plasseres innenfor hensynssone H570.  Verkstedbygningen er regulert 
med nåværende form, men åpning for innslipp av lys i fasaden tillates.  

Øvrig eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er forutsatt revet. 

6.20 Arkeologiske registreringer 
Det er ikke gjort arkeologiske registreringer i området. Planen sikrer at dersom det under anleggsarbeider 
treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og kulturminne-
myndigheten varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8. 

6.21 Miljøprogram 
Det er utarbeidet et miljøprogram i forbindelse med reguleringsplanen, som er vedlagt saken. 
Planforslaget sikrer også at det ved søknad om rammetillatelse skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan. 
Det skal også foreligge klimagassregnskap og energiregnskap ved søknad om rammetillatelse. 

6.22 Klimatilpasning 
Planforslaget sikrer at overvann håndteres/fordrøyes lokalt, ved åpne overvannsløsninger, permeable 
overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk av vegetasjon på tak og utearealer. Avrenning skal ikke føres 
direkte til vassdrag via rør.  

6.23 Forutsetninger og tidsplan for gjennomføring 
Forslagsstiller ønsker å realisere prosjektet Fredheimkvartalet så raskt som mulig. Planområdet har en av 
de mest sentrumsnære beliggenhetene i Ås.  

Planforslaget har en detaljeringsgrad som gjør at innsendelse av søknad om rammetillatelse vil kunne 
skje snarlig etter vedtak av planforslaget. Planforslaget er tenkt realisert i ett til to byggetrinn.  

6.24 Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene sikrer etablering av samferdselstiltak definert i områdeplanen for Ås 
sentrumsområde. felles uteoppholdsareal og blå/grønnstruktur, samt tilstrekkelig vannforsyning, 
herunder slokkevann. Videre sikrer rekkefølgebestemmelsene at samferdselsformål innenfor 
planområdet (o_SGT, o_SF) samt overvannsanlegg skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 

7 Kvalitetsprogrammet 
Vi vil her gjennomgå de konkrete tiltakene som planforslaget ivaretar gjennom kart og bestemmelser og 
som skal videreføres i oppfølgingsplaner. Oppfølgingsplanene skal ved søknad om rammetillatelse 
opprette spesifikke kvalitets- og miljømål og- tiltak. Planene skal i tillegg vurdere og dokumentere 
måloppnåelse. Dokumentasjonen vil bestå av redegjørelser og tegninger som vedlegg til 
oppfølgingsplanene, knyttet til temaene beskrevet i kvalitetsprogrammet til områdereguleringen.  

7.1 Byrom, møteplasser, lek og aktivitet 
Planen sikrer opparbeidelse av et offentlig gatetun mellom BS5 og BS6. Gatetunet bidrar til å skape en 
forbindelse mellom Moerveien/Ås stasjon og Sagaveien. Gatetunet skal opparbeides med materialer som 
er robuste og har lang levetid, som f.eks. naturstein og metall, og det skal sikres avrenning av overvann.  

Det tilrettelegges for handelsfunksjoner mot Moerveien, og delvis inn i Tverrveien og gatetunet. Dette 
bidra til å aktivisere Moerveien og skape en attraktiv bygate.  

Planen sikrer et uteoppholdsareal i gårdsrommet, som vil være tilgjengelig for allmennheten gjennom 
åpninger og smett i bebyggelsen, samtidig som det skal tydeliggjøres hva som er offentlig og privat. 



Uteoppholdsarealet skal utformes som et frodig parkrom, og det skal opparbeides areal for lek og 
opphold, deriblant en nærlekeplass på minimum 200 m². Arealene skal ha en god funksjon, ha gode 
solforhold, være skjermet for vind og være attraktive møteplasser for aktiviteter og opplevelser. 

Det skal brukes variert og romdannende vegetasjon, med både trær, busker og stauder, og det det skal 
tas i bruk pollinatorvennlig beplantning. 

Det vil også tilrettelegges for dyrking, både i gårdsrommet og på takene, som vil oppmuntre til 
fellesskapsbygging og et godt bomiljø. 

7.2 Blågrønn struktur 
Både takflater, gårdsrom og uteoppholdsareal langs Sagaveien benyttes som del av overvanns-
håndteringen, og fortauet langs Moerveien brukes for å håndtere overskudd av overvann og flom. 
Overvannstiltak fremkommer av vedlagt illustrasjonsplan og utregningsark for blågrønn faktor. 

Bestemmelsene sikrer tilstrekkelig vekst- og fordrøyningskapasitet der parkeringskjeller legges under 
uteoppholdsareal ved bruk av gjennomsnittlig 0,8 meter jordsmonn mellom kjeller og terreng, eller 
alternative vekstmedier for å oppnå tilsvarende vekstvilkår. 

Planen sikrer bruk av variert vegetasjon og av pollinatorvennlige planter. 

7.3 Mobilitet 
Prosjektets plassering i nærhet til Ås stasjon oppfordrer til bruk av kollektive transportmidler, samtidig 
som byggets utforming og plassering av inngangspartier gir god tilgang til gang- og sykkelforbindelser i 
området.  

Smett og åpninger i bebyggelsen gjør at prosjektet bidrar til et fremtidig sammenhengende og finmasket 
nettverk med mange kryssingsmuligheter i Ås sentrum. 

Planen er koblet på fremtidig sykkelveinett i Moerveien, som gjør det enkelt og trygt å komme seg til og 
fra viktige målpunkter som skoler, store arbeidsplasser, handel, fritidstilbud og kollektivtilbud. 

Sykkelparkeringen plasseres lett tilgjengelig i kjelleren, samtidig som det etableres sykkelparkering på 
terreng i tilknytning til inngangspartier.  Bestemmelsene sikrer tilrettelegging for lastesykler, lading av 
elsykler, samt avsettes nødvendig areal for vasking og reparasjoner. Utendørs sykkelstativer skal ha 
mulighet for rammelås. 

7.4 Særpreg og tilpasning 
Områdets plassering som en buffersone mellom sentrum og småhusområdene i vest og sør er trukket 
frem i kvalitetsprogrammet, og det skal legges opp til en tilpasning i skala både 

mot småhusmiljøene og mot sentrumsbebyggelsen, samtidig som det benyttes gjenkjennelig 
materialbruk til å myke opp overgangen (f.eks. trevirke).  

Dette er ivaretatt i planen ved at høydene trappes ned fra 5-6 etasjer mot Moerveien ned til 2-3 etasjer 
mot Sagaveien. Det legges også opp til større innslag av tre i fasadene mot Sagaveien. 

Planen sikrer en grønn karakter, og det er lagt inn et uteoppholdsareal med beplantning langs Sagaveien 
som også vil benyttes til håndtering av overvann.  

Den eksisterende bebyggelsen på eiendommene vil rives, med unntak av et verkstedbygg tilhørende 
Moerveien 7, som vil plasseres i gårdsrommet. Dette vil bidra til å bevare noe av særpreget fra den 
eksisterende bebyggelsen, samtidig som det muliggjør en god helhetlig løsning.  

7.5 Arkitektur 
Kvalitetsprogrammet fremhever nordre del av Moerveien som en fremtidig sentrumsgate, med behov for 
blandet arealbruk, åpne fasader i førsteetasje og mulighet for publikumsrettede funksjoner på gateplan. 
Dette er ivaretatt i planen, med utadrettede funksjoner på første etasje mot Moerveien, og delvis inn i 
Tverrveien og gatetunet. Bestemmelsene sikrer at fasader på gateplan mot Moerveien og gatetunet skal 



ha en utforming som skiller seg fra de øvrige etasjene.  

Det er ikke lagt opp til rekkehus i prosjektet, med den nedskalerte og oppbrutte strukturen vil gi noe av 
den samme karakteren. 

Bebyggelsen er oppbrutt i høyde, og den øverste etasjen mot Moerveien er trukket tilbake fra gatelivet. 
Bestemmelsene sikrer også et vertikalt sprang i fasaden langs Moerveien for å bryte opp den lange 
fasaden. Bestemmelsene sikrer også at balkonger som krager ut over Moerveien og gatetunet skal krages 
minimum 1,0 meter over byggegrense/formålsgrense og ha minimum fri høyde over fortau på 4,2 meter, 
for å unngå en oppfattelse av privatisering av offentlige uterom. 

Takene behandles som del av byens taklandskap og tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk, og tekniske 
anlegg som heisoppbygg, ventilasjonsanlegg med mer vil integreres i den arkitektoniske utformingen. 
Rekkverk for takterrasser skal være en uttrykksmessig forlengelse av fasaden, enten som en direkte 
forlengelse av fasadelivet eller utføres i en materialitet som gir transparens, som f.eks. glass eller 
spilerekkverk. 

Planforslaget gir et godt gårdsrom med grønn karakter og gode solforhold, i tråd med 
kvalitetsprogrammet. 

7.6 Boligtilbud og boligtypologier  
Planen tilrettelegger for varierte boligtyper, med leiligheter av ulik størrelse, med både små leiligheter 
rettet mot førstegangskjøpere og større leiligheter rettet mot familier og godt voksne.  

Bebyggelsen er utformet slik at både leiligheter og uteoppholdsarealer får gode solforhold. 

Det planlegges for fellesfunksjoner, både utvendig og innvendig, som fest-/utleierom, verksted for sykler, 
samt drivhus og annen dyrking for å styrke naboskapet.  

Det er ikke ensidige nordvendte leiligheter i prosjektet, men enkelte ensidige leiligheter mot nordvest og 
mot øst. Disse leilighetene er sikret gode lysforhold. 

7.7 Uteoppholdsareal bolig 
Planen tilrettelegger for et romslig sentralt gårdsrom, i tillegg til felles uteoppholdsareal på tak. 
Uteoppholdsarealet skal ha et utformes som et frodig parkrom, og det skal opparbeides areal for lek og 
opphold. Arealene skal ha en god funksjon, ha gode solforhold, være skjermet for vind og være attraktive 
møteplasser for aktiviteter og opplevelser. Uteoppholdsarealet er organisert slik at det gis plass til 
plasskrevende fysisk aktivitet og lek, og arealet avsatt til lek er sikret gode solforhold. 

Uteoppholdsarealet skal utformes med tydelig skille mellom felles og private uteoppholdsarealer med 
ulike funksjoner. Det legges også til rette for at deler at uteoppholdsarealet skal være allment tilgjengelig, 
deriblant det eksisterende verkstedsbygget som bevares og plasseres i gårdsrommet. 

Inngangene til boligene er lagt til uteoppholdsarealet for å styrke sosial kontakt og naboskap. 

 I tillegg til felles uteoppholdsareal skal alle boliger skal ha privat uteareal i direkte tilknytning til boligens 
oppholdsareal, enten som hage, terrasse eller balkong. For 2-roms leiligheter tillates fransk balkong. 

7.8 Belysning  
Belysning skal brukes for å skape trygghet og fremkommelighet for alle befolkningsgrupper hele året. 
Bestemmelsene sikrer at belysning skal ha et helhetlig preg og høy kvalitet. 

7.9 Universell utforming 
Prosjektet skal utformes i tråd med kravene i TEK17, som sikrer at universell utforming ligger til grunn for 
utforming av både ute- og innearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet, skal integreres i utforming av 
inne- og uterom slik at de naturlig kan benyttes av alle.  

Bestemmelsene sikrer bruk av varige materialer, og tilrettelegging av uteoppholdsarealer for ulike 
aldersgruppers behov, herunder barn, ungdom, voksne og eldre. 



7.10 Klimagassregnskap 
Planforslaget stiller krav til klimagassregnskap og energiregnskap ved søknad om rammetillatelse.  

7.11 Energiforsyning og energieffektivitet  
Planforslaget sikrer tilknytning til fjernvarme. Bygget skal preges av effektivitet og fleksibilitet over tid, og 
ha et lavt energiforbruk. Prosjektet skal tilrettelegges for at det blir mer attraktivt og effektivt å gå, sykle 
og kjøre kollektivt. Øvrige mål for energiforsyning og energieffektivitet fremkommer av det vedlagte 
miljøprogrammet. 

7.12 Materialbruk 
Prosjektet skal benytte materialer som medfører minst mulig miljøbelastning i framstilling, i drift og ved 
avhending, og det skal brukes solide og robuste materialer med minst mulig klimafotavtrykk, som tåler 
forventede klimaendringer og har god varighet. Prosjektets øvrige mål for materialbruk fremkommer av 
det vedlagte miljøprogrammet.  

7.13 Avfall  
Prosjektet skal tilrettelegge for at både beboere og næringsdrivende skal kunne håndtere avfallet sitt på 
en miljømessig god og forsvarlig måte. Bestemmelsene sikrer at det etableres nedgravde avfallsbrønner 
innenfor felt BKB, langs o_SGT.  Avfallsløsningene skal være trafikksikre og med god estetisk utforming.  

Ved riving skal så mye av betongkonstruksjoner, asfalt mv som mulig gjenvinnes. Gjenvinning innenfor 
utbyggingsområdet skal prioriteres for å unngå unødig transport.  
 
Prosjektets øvrige miljømål fremkommer av det vedlagte miljøprogrammet. 

7.14 Anleggsperiode 
Anleggsfasen skal gjennomføres med minst mulig belastning for mennesker og miljø. 

I byggeperioden skal vibrasjoner begrenses så langt det er mulig og skal i minst mulig grad påvirke drift av 
nærliggende virksomheter (dataservere, arbeidsforhold i kontorbygg, barnehage etc.)  

Naboer skal holdes informert om anleggsvirksomheten og tilhørende konsekvenser i form av støy, trafikk 
og annen fare.  

Støv fra anleggsplass og inn/utkjøringsveier skal begrenses så langt det er mulig, og det skal utarbeides 
plan for støy i byggeperioden.  

Prosjektets mål for anleggsperioden fremkommer av det vedlagte miljøprogrammet. 

8 Virkninger av planforslaget 

8.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Det er gjennomført en ROS-analyse for planforslaget. I denne er det ikke identifisert noen konkrete 
hendelser som medfører endrede risiko eller sårbarhetsforhold en følge av planforslaget. 

Følgende momenter fra rapporten er sikret i bestemmelsene: 

- Det skal utarbeides rapport fra geotekniske undersøkelser og geoteknisk prosjektering for 
tiltaket til søknad om rammetillatelse for bebyggelse. Rapporten skal identifisere 
grunnarbeider som krever geoteknisk kontroll av gjennomføring. Plan for geoteknisk kontroll 
av kritiske og vanskelige forhold/ grunnarbeider skal være utarbeidet før igangsettingstillatelse 
gis. 

- Planen skal ivareta en helhetlig løsning for vannforsyning, spillvann og overvannshåndtering, 
samt sikre tilstrekkelig brannvannsuttak. 

8.2 Barn og unge 



Planområdet er i dag i liten grad i bruk av barn og unge, utover noen hager tilhørende private boliger.  

Planområdet vil representere et attraktivt botilbud for barnefamilier med trygge leke- og 
oppholdsarealer. Planforslaget skaper et tydelig og avskjermet indre gårdsrom som vil bli et rom som 
egner seg godt til lek for barn. I tillegg til tilrettelegging i gårdsrommet for lek for ulike aldersgrupper, 
legger planforslaget til rette for felles dyrkingsformål.  

Planforslaget sikrer også etablering av fortau langs Moerveien og gatetun i nordre del av planområdet.  

8.3 Grønnstruktur/friluftsliv 
Planområdet er ikke avsatt til grønnstruktur i kommuneplanen. I områdereguleringen for Ås 
sentralområde er det regulert grønnstruktur som et overvannstiltak langs Sagaveiens østside. Disse 
arealene er videreført i planforslaget.  

Planforslaget sikrer et frodig gårdsrom, og spalter og portrom i bebyggelsen gir allmennheten muligheten 
til å ferdes gjennom gårdsrommet, slik at dette kan bli et grønt oppholdsrom for byen, så vel som 
beboerne. Gårdsrommet er utformet slik at det fremstår tydelig hva som er privat og offentlig. 

 
Illustrasjon 34 Perspektiv fra gårdsrommet, sett mot nordøst 

8.4 Naturmangfold 
Det er ikke registrert naturverdier innenfor planområdet i dagens situasjon. Naturmangfoldloven §§ 8-12 
er dermed ikke aktuell i videre vurdering av planforslaget.  

Etablering av takhager og tilrettelegging for urban dyrking vil kunne bidra til økt biologisk mangfold. 

8.5 Stedets karakter og visuelle kvaliteter 
Planforslaget er i tråd med intensjonene i områdeplanen for Ås sentralområde. Planforslaget legger opp 
til å bevare det eksisterende verkstedbygget i Moerveien 7, noe som vil bidra til å bevare noen av de 
positive elementene fra dagens situasjon.  

Selv om planforslaget tilrettelegger for en høyere utnyttelse enn i dagens situasjon, vil planforslagets 
utforming, med nedtrapping og en mer oppbrutt struktur mot eksisterende villabebyggelse tilpasse seg 
stedets karakter. Planforslaget sikrer også denne tilpasningen gjennom materialbruk.  

Mot Moerveien tilpasser planforslaget seg den mer urbane karakteren på bebyggelsen langs østsiden av 
Moerveien, med bebyggelse i opptil 6 etasjer. Utadrettet næring på første etasje bidrar til å skape et 



aktivt gaterom langs Moerveien. 

 
Illustrasjon 35 Perspektiv fra Sagaveien 

8.6 Universell tilgjengelighet 
Planforslaget er utarbeidet i tråd med prinsipper om universell tilgjengelighet.  

Planområdet har en høydeforskjell øst-vest på ca. 2 meter, mens det i nord-syd-retning er tilnærmet flatt. 
Høydeforskjellene tas opp i gårdsrommet, der inngangene til leilighetene ligger med tilgang fra tilliggende 
terrenghøyder og tilkomst direkte til heis/leiligheter.  

Alle gangstier skal utformes i tråd med prinsipper om universell tilgjengelighet.  

8.7 Folkehelse 
Planforslaget sikrer offentlige møteplasser i gatetunet (o_GT) som vil være tilnærmet bilfritt, samt en 
tilbaketrekning av volumet der gatetunet møter Moerveien som vil gi plass til et lite «lommetorg». 
Sammen med gårdsrommet, vil dette gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og oppholde seg i området. Det 
tilrettelegges også for lekeareal i gårdsrommet, som vil være positivt for folkehelsen i planområdet. 

8.8 Landskap 



 
Illustrasjon 36 Landskapsplan 

Kvartalet er organisert rundt et indre gårdsrom som er felles for beboerne i kvartalet. Gårdsrommet vil 
fremstå grønt og frodige, med variert beplanting, og gode soner for opphold og aktivitet.  

Buffersone i form av en” høyde” med frodig beplantning danner overganger mellom private uteareal på 
bakkeplan og felles gårdsrom, og bidrar til en romlig inndeling av utearealet.  

Det er lagt til rette for sosiale møteplasser og arealer til lek, aktivitet og rekreasjon. Dette danner 
rammene for at et godt naboskap kan oppstå. Arealet til lek skal inngå som en naturlig del av 
gårdsrommet, med varierte muligheter for å utforske, balansere, klatre og rulle, i sambruk med 
oppholdsarealer for beboerne. Variasjon i terreng og vegetasjon, samt naturelementer som grus, 
trestammer og steiner kan utnyttes til lek og aktivitet 

Fellesrommene mot gårdsrommet blir sosial arena for alle beboere og besøkende. Felleshuset er 
flerfunksjonelle rom. Her kan man se for seg felles bespisning, møter, temakvelder, filmaften, kokkekurs, 
barnebursdager, konfirmasjonsfest, juletrefest og 17.mai-fest etc.  

Det er ikke lagt opp til kjøring innenfor gårdsrommet. Dette gjør utearealene trygge for små barn og gir 
mulighet for gode vekstvilkår for vegetasjonen. 

Mens gårdsrommet er et felles møtested for hele kvartalet, kan fellestakhagene inndeles i flere 
forskjellige soner; mindre oppholdsrom med semiprivat eller privat karakter.  



 
Illustrasjon 37 Takplan 

Mens gårdsrommet er et felles møtested for hele kvartalet, kan fellestakhagene inndeles i flere 
forskjellige soner; mindre oppholdsrom med semiprivat eller privat karakter. Utforming av takhagene vil 
følge designprinsipper for gårdsrommet slik at stedet identitet forsterkes.  

Programmering kan tilpasses behov av forskjellige brukergrupper, men her skal beboerne oppmuntres til 
å delta aktivt sammen i fellesdyrkning, parsellhager og delings- og sirkulærløsninger. Taket skal også være 
rom for avslapping, rekreasjon og tilbaketrekning med diverse benker og bord, solstoler og utekjøkken.  
Takhagene blir tilgengelig med heis / trappeoppgang og blir til et fredelig, solfylt sted med fantastisk 
utsikt.  

I tillegg til de sosiale aspektene til fellestakhagen gir takets beplantning en rekke økosystemtjenester. 
Beplantningen skal bidra til økt biologisk mangfold, styrke den økologiske verdien av tomten og sørge for 
forsinking av regnvannet som faller på takarealene. 

8.9 Eksponering/fjernvirkning 
Nedtrappingen fra øst til vest som ligger i planforslaget, sammen med den oppbrutte strukturen, gjør at 
prosjektet vil tilpasse seg sine omgivelser godt. Mot krysset Sagaveien/Tverrveien i sydvest vil prosjektet 
møte omkringliggende bebyggelse kun med to etasjer.   



 
Illustrasjon 38 Fjernvirkning fra Sagaveien (syd) 

 
Illustrasjon 39 Fjernvirkning fra Sagaveien (nord) 

I den nordlige delen av BB1 tillates et mindre volum i 4 etasjer. Dette volumet er trukket 5 meter tilbake 
fra formålsgrensen mot Sagaveien, men er av et så begrenset omfang at det i liten grad vil oppfattes fra 
gateplan. Volumet bidrar imidlertid til å binde bebyggelsen i Sagaveien sammen med bebyggelsen langs 
gatetunet, og vil gi mulighet for å utnytte takene for opphold. 



 
Illustrasjon 40 Perspektiv fra Sagaveien, mot øst 

 
Illustrasjon 41 Perspektiv fra gatetunet, mot øst 



 
Illustrasjon 42 Fjernvirkning fra Moerveien (syd) 

 
Illustrasjon 43 Fjernvirkning fra Moerveien (nord) 



 
Illustrasjon 44 Fjernvirkning fra Raveien, mot syd 

 
Illustrasjon 45 Fjernvirkning fra Brekkeveien 



 
Illustrasjon 46 Fjernvirkning fra Ås stasjon 

8.10 Sikring av jordressurser (jordvern) 
Planområdet omfatter ikke landbruksareal. 

8.11 Kulturminner og kulturmiljø 
En gjennomføring av planforslaget forutsetter riving av all eksisterende bebyggelse innenfor 
planområdet. I detaljreguleringen er eksisterende bebyggelses verdi vurdert opp mot verdien av 
bymessig fortetting nært kollektivknutepunkt. Bevaring av flere enkeltbygg innenfor planområdet 
vanskeliggjør gode helhetlige løsninger, og en utnyttelse i tråd med nasjonale og regionale føringer, 
og med sentrumsplanen. 

Det gamle verkstedbygget i Moerveien 7 reguleres til bevaring, og forutsettes flyttet innenfor 
planområdet. Dette bygget vil tilføre en verdi til det nye bygningsmiljøet, og være et bindeledd til den 
historiske bebyggelsen i planområdet. 

Det eksisterende bygningsmiljøet langs Sagaveien ivaretas ved at bebyggelsen nedskaleres, og det legges 
opp til utstrakt bruk av treverk i fasadene mot Sagaveien.  

8.12 Skole-, barnehage og institusjonsbehov 
Planforslaget er i tråd med områderegulering for Ås sentralområde. Åsgård skole skal utvides til 4-
parallell skole med ferdigstillelse i 2023. Skolekapasiteten skal i henhold til avdeling for oppvekst og 
opplæring være tilstrekkelig. 

8.13 Transportbehov 
Planområdet ligger midt i Ås sentrum med kort vei til de fleste servicefunksjoner. Ås stasjon er også kun 
ett kvartal unna. Fremtidige beboere behov for å bruke bil vurderes derfor til å være moderat. De fleste 
daglige gjøremål vil kunne gjøres til fots, og kollektivtrafikk vil være attraktivt som alternativ til bil.  

8.14 Trafikksikkerhet 
Trafikkanalysen viser en beskjeden økning i trafikk, som er forventet å gi ubetydelige problemer knyttet 
til trafikksikkerhet. Tiltakene for gående og syklende i områdereguleringen for Ås sentralområde sikrer 
god tilrettelegging for gående og syklende for å håndtere den lille, beregnete trafikkøkningen. 



I dagens situasjon er det 4 avkjørsler til planområdet, to fra Moerveien og to fra Sagaveien. I 
planforslaget er dette redusert til én avkjørsel fra Tverrveien. Avkjørselen skal etableres med tilstrekkelig 
sikt, slik at trafikksikkerheten ivaretas.  

 
Illustrasjon 47 Illustrasjon fra Moerveien mot Tverrveien 

8.15 Vann og avløp 
Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til oppgradering av vannledninger og vannforsyning i Ås sentrum 
før igangsettingstillatelse. Planområdet antas å ville kunne påkobles vann og avløp i Moerveien. 
Påkoblingspunkter må undersøkes nøyere i neste fase av prosjektet i samarbeid med kommunen. 

Ved detaljutforming og prosjektering av tiltak skal lokal og åpen overvannshåndtering legges til grunn. 
Takhager og gårdsrom vil benyttes for å forsinke og fordrøye regnvann i planområdet. Vann fra 
gårdsrommet og andre overflater på terrengnivå skal føres via åpne vannveier til regnbed med overløp til 
et fordrøyningsmagasin. Endelig plassering av fordrøyningsmagasin vil skje i detaljprosjekteringen, men 
reguleringsplanen tillater etablering av fordrøyningsmagasin under bakken i felt o_SGT. 

8.16 Energibehov og -forbruk 
Bebyggelsen vil tilknyttes fjernvarmeanlegget. Det skal også utarbeides en energiplan som beskriver 
valgte energikilder, og det skal vurderes tiltak for energiøkonomisering og muligheter for å utnytte flere 
energisystemer. Energibehov og -forbruk vil avklares med Elvia før rammesøknad. 

8.17 Forurensning 
Prosjektet skal bidra til at det blir mer attraktivt og effektivt å gå, sykle og kjøre kollektivt. 
Miljøprogrammet redegjør for tiltak som skal sikre at utslipp fra byggeplass og fra ferdig bygg i bruk ikke 
vil medføre økt lokal forurensning.  

8.18 Sol-/skyggeforhold 
Planforslagets plassering og høyder vil gi mest skygge mot Moerveien og den planlagte bebyggelsen på 
BS5. Bebyggelsens høyder mot Sagaveien gjør at skyggevirkningen mot den eksisterende villabebyggelsen 
vil være lite problematisk.  

Internt i bebyggelsen gjør bebyggelsens oppbrutte struktur og nedskaleringen mot syd/vest at 
gårdsrommet og leiligheter med henvendelse mot dette får gode solforhold. 
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8.19 Støy og luftkvalitet 
Planområdet er noe støyutsatt fra vegtrafikk fra Moerveien i øst. Planforslagets utforming gjør at 
uteoppholdsarealene i gårdsrommet blir skjermet mot støy fra vegen. 

Støy i anleggsperioden reguleres av «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-
1442/2021), tabell 4, tabell 5 og tabell 6, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter 
disse, gjeldende. 

Vibrasjoner i byggeperioden vil begrenses så langt det er mulig og skal i minst mulig grad påvirke drift av 
nærliggende virksomheter (dataservere, arbeidsforhold i kontorbygg, barnehage etc.). Naboer vil holdes 
informert om anleggsvirksomheten og tilhørende konsekvenser i form av støy, trafikk og annen fare. 

8.20 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planforslaget stiller krav om forretning/tjenesteyting/bevertning på gateplan mot Moerveien. Arealene 
vil være et tilskudd til handels- og tjenestetilbudet i Ås, og bidrar til et utadrettet bygg som åpner seg mot 
sentrum.  

8.21 Grunnervervsbehov 
Planforslaget medfører ikke behov for grunnerverv. 

8.22 Interessemotsetninger 
Det er ingen interessemotsetninger i prosjektet. 

8.23 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen 
Planforslagets stiller dokumentasjonskrav i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Det stilles krav 
om VAO-rammeplan, miljøoppfølgingsplan, redegjørelse for behandling av fremmede arter, redegjørelse 



for håndtering av masser, klimagassregnskap, energiregnskap og geoteknisk undersøkelse. 

 

9 Medvirkning/forhåndsuttalelser/innspill til planarbeidet 
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort 02.06.2021 med frist for forhåndsuttalelser satt til 4 uker. 
Forslagsstillers oppsummering og kommentarer til mottatte uttalelser er vedlagt planforslaget.  

Uttalelser fra offentlige myndigheter var først og fremst henvisninger til overordnede planer og 
retningslinjer, uten noen direkte innvendinger. Fylkeskommunen og Fortidsminneforeningen etterlyste 
vurdering av kulturminne/kulturmiljø og hvordan dette vil hensyntas i planforslaget. Det er mottatt én 
uttalelse fra naboer i Sagaveien som omhandlet tilpasning til eksisterende bebyggelse og hensyn til 
naboer under gjennomføring av prosjektet.  
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