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R-339 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 12-18 
(BS9) - Førstegangsbehandling 

 
Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 20/03574-19 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for næring og miljø 27.09.2022 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-339 for 

Brekkeveien 12-18 (BS9), som vist på kart datert 05.09.2022, bestemmelser 
datert 05.09.2022 og planbeskrivelse datert 05.09.2022. 
 

Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse. 

 
 

Ås, 09.09.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør Virksomhetsleder 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø, første gang  27.09.2022 

Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang  28.09.2022 
Offentlig ettersyn  
Hovedutvalg for teknikk og plan, andre gang  

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Plankart, datert 05.09.2022 
2. Bestemmelser, datert 05.09.2022 

3. Planbeskrivelse, datert 05.09.2022 
4.  Illustrasjonsprosjekt, datert 05.09.2022 

5. Landskapsplan, datert 02.09.2022 
6. Sol- skyggestudie, datert 02.09.2022 
7. Støyutredning, datert 15.08.2022 

8. Trafikk- og mobilitetsanalyse, datert 06.07.2022 
09.  Perspektiver og fjernvirkning, datert 05.09.2022 

10. Masseforvaltningsplan, datert 09.08.2022 
11.  ROS-analyse, datert 13.05.2022 



Ås kommune 

20/03574-19 Side 2 av 9 

12.  Kartlegging av naturmangfold, datert 27.04.2022 
13.  Miljøoppfølgingsplan, datert 11.08.2022 

14.  Klimagassregnskap, datert 04.08.2022 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Uttalelser til varsel om oppstart 
Miljøteknisk grunnundersøkelse 

Geoteknisk vurdering og datarapport 
VAO rammeplan 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 

 
 

 
 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Planforslaget omfatter delområde BS9 i områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde. Planområdet utgjør et areal på ca 5,1 daa og er lokalisert om lag 

300 meter fra Ås stasjon.  
 

Forslaget legger til rette for at dagens bebyggelse kan erstattes med ny 
boligbebyggelse i kvartalsstruktur, med publikumsrettet næring i første etasje 
langs Brekkeveien. 

 
Forslagsstiller er Attivo Bolig Brekkeveien AS. Fagkyndig plankonsulent er 

Arkitektene Fosse og Aasen AS. 
 
Kommunedirektøren ønsker at HNM tar særskilt stilling til næringsandelen i 

planforslaget. Kommunedirektøren ønsker at HTP tar særskilt stilling til 
byggehøyder og forholdet til Brekkeveien. 

 
Fakta i saken: 
Dagens bruk 

Eksisterende bebyggelse består av 4 trebygninger i én etasje, som leies ut til 
ulike små virksomheter innen næring og tjenesteyting. Samlet bruksareal for 

eksisterende bebyggelse er ca. 800 m2 BRA.  
 
Føringer i områdeplan for Ås sentralområde 

Planområdet omfatter felt BS9 i områdeplanen, samt tilgrensende del av 
grøntområdene G13 i øst og G16 i syd. Deler av felt BS8 tas med for å legge til 

rette for adkomst.  
 
Felt BS9 er regulert med en utnyttelsesgrad på maks 250 % BRA, og høyder 

mellom 5-6 etasjer. Feltet er regulert til sentrumsbebyggelse med krav om 
publikumsrettede funksjoner i første etasje. 
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Figur 1. Utklipp fra områdeplan for Ås sentralområde 

I områdeplanen er det regulert ny sykkelveg med fortau langs Brekkeveiens 

østre side, på strekningen forbi planområdet. Sykkelvegen skal være tre meter 
bred, og fortauet to meter bredt. På vestsiden av Brekkeveien er det regulert et 

fortau (SF7) med 7 meters bredde i nord og 2,5 meters bredde lenger syd.  
 
Hovedgrep 

Planforslaget legger til rette for oppføring av ny bolig- og næringsbebyggelse i  
kvartalsstruktur. Det reguleres uteoppholdsareal på bakkeplan mellom 

bebyggelsen, i tillegg til på tak og balkonger. Et nytt torg i det sør-vestre hjørnet 
markerer inngangen til gårdsrommet. Det skal etableres publikumsrettet næring 
i første etasje mot torget og Brekkeveien, innenfor bestemmelsesområdene #2 

og #3 i plankartet.  
 

Bebyggelse, utnyttelse og høyder  
Planområdet foreslås regulert til kombinert bebyggelse (BKB). Innenfor dette 
området kan det etableres boliger, kontor, forretninger, tjenesteyting og 

bevertning. Illustrasjonene viser et rent boligprosjekt med publikumsrettet 
næring i første etasje langs Brekkeveien og torget (f_ST).  

 
Bebyggelsen skal oppføres som en sammenhengende bygård, med maksimalt 5 
etasjer mot Brekkeveien i vest og maksimalt 6 etasjer mot jernbanen i øst. 

Gesimshøyden skal være lik for den delen av bygget som er 6 etasjer og den 
som er 5 etasjer. Denne effekten oppnås ved at det bygges en høy 1. etasje for 

næring langs Brekkeveien, som tilsvarer to boligetasjer i den østre delen av 
bebyggelsen. Østre del legges også noe lavere i terrenget.  
 

I øverste etasje skal fasaden skrås innover, slik at gesimsen fra gateplan visuelt 
framstår som en etasje lavere. Illustrasjoner av foreslåtte byggehøyder er vist på 
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side 9-18 i vedlegg 4. Det tillates også trappehus på takene, tekniske 
installasjoner og møblering av takterrasser 

 
Samlet utnyttelse for planområdet er 9.700 m² BRA. Dette tilsvarer ca 250 % 
BRA.  

Boligstørrelser og boligantall  
Planforslaget er illustrert med ca. 120 boenheter. Maksimum 40% av leilighetene 

innenfor kvartalet kan være under 45 m² BRA. Minimum 20% av leilighetene 
skal være større enn 70 m² BRA. Minstestørrelsen er 36 m² BRA. Fordelingen 
innebærer at det vil være flest toromsleiligheter i prosjektet.  

 
Uteoppholdsareal og balkonger 

Uteoppholdsarealet for boliger skal utgjøre minimum 20 % av bebyggelsens 
bruksareal. Planforslaget legger opp til uteoppholdsareal på bakkeplan, 

takterrasser og private balkonger. Vedlegg 5 viser utomhusplan for utearealene 
på tak og bakkeplan. Langs jernbanen skal det opparbeides et grøntareal som 
skal være en del av overvannshåndteringen i sentrum. Grøntarealet langs 

jernbanen kan utformes slik at det kan brukes av beboerne, men kan ikke regnes 
med i kravet om utearealer. Det skal etableres en nærlekeplass på minimum 200 

m2 innenfor planområdet.  
 
Sol- og skyggeforhold 

Sol- og skyggeforhold på utearealer er vist med illustrasjoner i vedlegg 6. 
Halvparten av uteoppholdsarealet skal ha sol ved vår- og høstjevndøgn. 

Ny bebyggelse vil kaste skygge mot nord store deler av dagen ved jevndøgn.  
Nabobebyggelsen vest for Brekkeveien vil få noe skygge på sine eiendommer om 
formiddagen som følge av ny bebyggelse.  

 
Vedlegget redegjør også for solforholdene i leiligheter som vender mot nord. 

Disse leilighetene skal utformes med karnapper i fasaden for å fange opp sollys 
på ettermiddag og kveldstid. 
 

Trafikk, adkomst og parkering 
Planområdet har adkomst fra Brekkeveien. Brekkeveien har fartsgrense 30 km/t, 

og en kombinert gang- og sykkelvei langs veiens vestside. Det er regulert ny 
sykkelveg med fortau langs Brekkeveiens østre side. 
 

Det reguleres to gatetun i planforslaget. Gatetunet i nord (f_SGT2) reguleres til 6 
meters bredde og gir adkomst til parkeringskjeller, i tillegg til det fremtidige 

byggeområdet BS8 (Hangartomta) og friområdet langs jernbanen. Gatetunet i 
syd (f_SGT1) reguleres til 4 meters bredde, og gir tilgang for fotgjengere til 
friluftsområdet langs jernbanen. Gatetunet kan også utvides inn på 

naboeiendommen i syd ved regulering av Moerjordet.   
 

Parkering for bil skal anlegges i kjelleretasjen. Parkeringsbestemmelsene følger 
makskravene i områdeplanen for bolig og næring. Til sammen utgjør dette 
maksimalt 78 parkeringsplasser. Illustrasjonsprosjektet i planbeskrivelsen viser 

57 plasser.  
 

Støy  
Planområdet er utsatt for støy fra Brekkeveien og jernbanen. Planbestemmelsene 

sikrer at alle boenheter skal ha en stille side eller dempet fasade. Det tillates ikke 
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ettromsleiligheter som kun har dempet fasade. Det tillates ikke leiligheter som 
vender ensidig mot jernbanelinjen i øst. 

 
Bevaringsverdier 
Dagens bebyggelse består av enkle trebygninger i én etasje med saltak, såkalte 

«tyskerbrakker» oppført i tidsrommet 1940-45. I kulturhistorisk stedsanalyse for 
Ås sentralområde ble det vurdert at området har stort potensiale for utvikling og 

transformasjon. Ingen av byggene ble vurdert som bevaringsverdige. 
Planforslaget forutsetter at dagens bebyggelse rives. 
 

Grunnforhold 
Innledende geotekniske undersøkelser viser at områdestabiliteten er 

tilfredsstillende. Det er behov for geoteknisk prosjektering og supplerende 
grunnundersøkelser ved byggesak.  

 
Miljøteknisk grunnundersøkelse (Sweco) har påvist lett forurensede masser ved 
ett av 13 prøvepunkter. Det skal utarbeides tiltaksplan for fjerning av masser i 

byggesak. 
 

Overvann 
Planbeskrivelsen s. 40-42 viser prinsipper for hvordan overvann skal infiltreres, 
fordrøyes og ledes til trygge flomveier. Blågrønn faktor er 0,8. 

 
Oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde 

Oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde er redegjort for i 
planbeskrivelsen fra side 42. Grep som følger opp kvalitetsprogrammet er blant 
annet åpne fasader og publikumsrettede funksjoner langs Brekkeveien, og brede 

siktlinjer mellom Brekkeveien og Dysterjordet nord og sør for bebyggelsen. 
 

Uttalelser til varsel om oppstart:  
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 10.12.2021. Det ble mottatt 5 
uttalelser til varsel om oppstart. Forslagsstillers oppsummering og kommentarer 

til mottatte uttalelser kan leses i planbeskrivelsen, fra s. 59.  
 

Statsforvalteren i Oslo og Viken påpeker at parkeringsdekningen bør være 
restriktiv, og at det er behov for å konkretisere avbøtende tiltak knyttet til støy. 
Grunnforholdene må vurderes i ROS-analysen. De har også kommentarer om 

overvannshåndtering og universell utforming.  
 

Bane NOR uttaler seg om sikring av jernbaneinfrastruktur og buffersone mot 
jernbanen, samt behov for at støyretningslinjen følges ved utforming av 
bebyggelsen. Follo Ren har kommentarer til plassering og utforming av 

avfallshåndteringen. Follo Brannvesen har kommentarer om tilgjengelighet for 
rednings- og slukkemannskap. Bendik Thorsen har uttalt seg om ønskede 

estetiske kvaliteter i prosjektet.  
  
Kommunedirektøren mener at uttalelsene er fulgt opp i planforslaget, og viser til 

utfyllende vurdering under. 
 

Kommunedirektørens vurdering: 
Plangrep og utforming 
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Kommunedirektøren mener det foreslåtte plangrepet gir en god utnyttelse av 
tomta. Det vurderes som positivt å etablere en mer lukket struktur mot 

jernbanen, som vil skjerme gårdsrommet mot støy. Åpningen i bebyggelsen mot 
sørvest gir godt med sollys inn i gårdsrommet, og gir rom for et torg som kan bli 
et samlingssted for nabolaget. Planforslaget bidrar positivt til aktivitet i sentrum 

ved å etablere publikumsfunksjoner mot Brekkeveien og torget. 
 

Kommunedirektøren mener at det er mange gode estetiske kvaliteter som vises i 
illustrasjonsprosjektet, og at disse er sikret i bestemmelsene så langt som mulig. 
Det er blant annet lagt inn bestemmelser om takform, materialbruk, åpne 

førsteetasjer, og variasjon i fasadeutformingen. 
 

Byggehøyder 
Angitte maksimale kotehøyder gir rom for en høy næringsetasje på ca 5,8 meter 

langs Brekkeveien, i tillegg til fem boligetasjer. Langs jernbanen i øst er det 
tilrettelagt for seks boligetasjer innenfor de samme høydene. De foreslåtte 
byggehøydene er i tråd med høydene som er regulert i områdeplanen, på 5-6 

etasjer.  
 

Kommunedirektøren er opptatt av at byggehøydene langs Brekkeveien tilpasses 
eksisterende bebyggelse i 4-5 etasjer på vestsiden av veien. Kommunedirektøren 
er i utgangspunktet skeptisk til den foreslåtte høyden på næringsetasjen langs 

Brekkeveien, som bidrar til at bygget blir høyere enn det som er vanlig for et 5 
etasjers bygg. Den skrå takformen i femte etasje bidrar til gjengjeld til at 

høydene oppleves som lavere. Å begrense høydene i næringsetasjen vil ha 
ringvirkninger for hele prosjektet, ettersom det vil kreve at én av boligetasjene i 
øst kuttes. Kommunedirektøren vil derfor ikke anbefale dette. Forholdet til 

eksisterende bebyggelse vest for Brekkeveien er vist på snitt i vedlegg 4, side 
10. Punktet der femte etasje i ny bebyggelse skrår innover ligger ca 2 meter 

høyere enn gesimsen på motsatt side av Brekkeveien. Forholdet er også vist på 
med perspektiver i vedlegg 9.  
 

Terrengfallet innenfor planområdet tilsvarer nesten en hel boligetasje fra 
Brekkeveien til jernbanen. Kommunedirektøren er derfor opptatt av at 

bebyggelsen må tilpasses godt til terrenget langs jernbanen, slik at det ikke 
fremstår som høyere enn 6 etasjer sett fra øst. Kommunedirektøren mener dette 
er godt løst i illustrasjonsprosjektet ved bruk av beplantning og 

terrengbearbeiding, i tillegg til at kjelleretasjen får samme fasadebekledning som 
første etasje. Inngangspartiene i øst er også senket 20 cm lenger ned i terrenget 

enn inngangspartiene i vest.  
 
Næringsandel 

Kommunedirektøren mener planområdet ligger godt plassert for å ha en større 
næringsandel enn det som nå ligger inne i reguleringsplanen. Planområdet ligger 

i utkanten av den etablerte sentrumskjernen, og har kort avstand til 
togstasjonen. Planområdet er støyutsatt, noe som gjør boligbygging mer 
krevende. Planområdet er også ett av få områder som er avsatt til 

sentrumsformål i områdeplanen. Kommunedirektøren mener derfor at 
planområdet kan egne seg godt for kontorbygg eller større handelskonsepter 

som Ås sentrum har lite av i dag. 
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Tiltakshaver har vurdert hvor store arealer i første etasje som kan settes av til 
publikumsrettet næring, inkludert potensialet for en sokkeletasje (se 

planbeskrivelsen, s. 20). Tiltakshaver mener det vil være krevende å fylle større 
deler av første etasje med næring, fordi planområdet kun har én side som 
vender mot det etablerte gatenettet (Brekkeveien). De mener også at etablering 

av en sokkeletasje vil gå på bekostning av kvaliteten på utearealene, som da må 
heves opp en etasje. Utearealet i bakgården er tenkt som adkomst til boliger og 

skal være åpent for gjennomgang mellom Brekkeveien og grøntarealet langs 
jernbanen. Etablering av kontorbygg er ikke vurdert.  
 

Kommunedirektøren ber HNM og HTP ta stilling til om næringsandelen i 
prosjektet er tilstrekkelig. Kommunedirektøren ser for seg to muligheter dersom 

næringsandelen i prosjektet skal økes. En mulighet er å sette av bebyggelsen 
nærmest jernbanen til kontorformål. En annen mulighet er å sette av hele første 

etasje til publikumsrettet detaljhandel i en sokkeletasje. Begge alternativene 
krever at planforslaget sendes tilbake og omarbeides. Det medfølger en risiko for 
at planarbeidet og gjennomføringen blir utsatt, frem til det er aktører som ønsker 

å etablere næringsbebyggelse på tomta. Kommenedirektøren har formulert 
alternative innstillinger på dette. 

 
Støy 
Planområdet er utsatt for støy fra både vei og jernbane, og krever at det gjøres 

avbøtende tiltak for leilighetene som blir liggende med fasade i gul støysone. 
Kommunedirektøren mener at tiltakene som er lagt inn i planforslaget gir 

tilstrekkelig støydemping til at alle leilighetene vil få tilfredsstillende bokvalitet. 
Etablering av kvartalsbebyggelse gjør at det kan opparbeides et skjermet uterom 
i midten av bebyggelsen, og de fleste leilighetene kan få en stille side, som vist i 

illustrasjonsmaterialet. Det tillates ikke ensidige leiligheter vendt mot 
jernbanelinjen i øst. Kommunedirektøren forutsetter at hjørneleilighetene blir 

store nok til at de får en stille side, som vist i illustrasjonsmaterialet.    
 
Leilighetsfordeling 

Planbestemmelsene sikrer variasjon i leilighetsstørrelser, samtidig som det åpnes 
for en ganske stor andel leiligheter under 45 m2. Kommunedirektøren mener det 

kan aksepteres et høyt antall små leiligheter i prosjektet, ettersom planområdet 
ligger svært sentralt og vil være godt egnet for førstegangsetablerere og små 
husholdninger. På side 4-5 i sol- og skyggestudien er det redegjort for 

solforholdene i leiligheter som vender mot nord. Kommunedirektøren mener det 
er sikret tilstrekkelige solforhold i disse leilighetene ved etablering av karnapper, 

som vist på illustrasjonsmaterialet. 
 
Trafikk og parkering 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse som er vedlagt planforslaget. Analysen 
konkluderer med at biltrafikken vil kunne øke med om lag 348 biler i døgnet som 

følge av utbyggingen i planforslaget. Kommunedirektøren mener det reelle tallet 
trolig vil være langt lavere, med tanke på at analysen ikke tar hensyn til antall 
parkeringsplasser i prosjektet, størrelsen på boligene eller planområdets sentrale 

beliggenhet. 
 

Planområdet ligger svært godt til rette for at daglige reiser kan gjennomføres 
uten bruk av bil. Med parkeringsdekningen som er illustrert i skisseprosjektet vil 

omtrent halvparten av leilighetene få tilgang til egen parkeringsplass. 
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Kommunedirektøren er positiv til at det foreslås lavere parkeringsdekning enn 
makskravene i områdeplanen tillater. Dette bidrar også til å holde biltrafikken 

nede. 
 
Forholdet til Brekkeveien 

Planforslaget legger opp til at ny bebyggelse får fasader som ligger helt inntil 
fortauet langs Brekkeveien (se illustrasjonsmaterialet). Dette gir en bymessig 

fasade som er i tråd med føringene i områdeplanen. Lenger syd, langs 
Moerjordet, regulerer områdeplanen en grønnstruktur mellom fortauet og 
bebyggelsen. Kommunedirektøren har vurdert om det er mulig å anlegge en 

grønnstruktur foran bebyggelsen også i dette planforslaget, men har vurdert at 
dette ikke er ønskelig. Planområdet er smalt i den nordlige enden, og en 

grønnstruktur her vil gi mindre plass til boliger og utearealer for beboerne. Det 
er også mulig å sikre at Brekkeveien får et grønt preg, ved å opparbeide 

gatetrær og beplantning på torget (f_ST) og langs veiens vestside, der det er 
avsatt 7 meter bredde til fortau (se figur 1. Feltet inkluderer dagens 
grønnstruktur). 

 
Uterom  

Kommunedirektøren mener den foreslåtte kvartalsstrukturen gir gode utearealer 
i gårdsrommet, som er skjermet for støy fra jernbanen. Gårdsrommet skal 
beplantes med støydempende vegetasjon for å minimere støy fra lek og opphold 

inn i leilighetene. Det skal også benyttes støydempende fasadematerialer inn 
mot gårdsrommet. Åpningen av bebyggelsen mot sydvest gjør at utearealene får 

gode solforhold.  
 
I sydvest trekkes bebyggelsen tilbake fra Brekkeveien, slik at det gis plass til 

etablering av et torg. Kommunedirektøren mener dette er et svært fint grep, 
som tilrettelegger for aktivitet og opphold langs Brekkeveien i tilknytning til 

næringsarealene i prosjektet. 
 
Tilpasning til nabobebyggelsen  

Nord og syd for planområdet er det avsatt områder til ny utbygging i 
områdeplanen, BS8 (Hangartomta) og BKB2 (Moerjordet). Bebyggelsen på disse 

tomtene er foreløpig uavklart. Planforslaget legger til rette for areal til gatetun i 
nord og syd som kan brukes som felles adkomst for disse områdene. 
Byggegrensene er også trukket 5 meter tilbake fra formålsgrensen i nord og syd, 

for å gi god avstand til ny bebyggelse, og gi rom for brede siktlinjer mellom 
Brekkeveien og Dysterjordet øst for jernbanen. 

 
Langs Brekkeveien vil ny bebyggelse oppleves som tilnærmet lik i byggehøyder 
til eksisterende bebyggelse på motsatt side av veien. Ny bebyggelse vil også 

kunne tilføre liv og aktivitet til gaterommet, gjennom nytt torg og nye 
næringslokaler.  

 
Bevaring av dagens bebyggelse 
Dagens bebyggelse vurderes ikke som bevaringsverdig og har lav utnyttelse. Det 

legges derfor ikke opp til at noe av bebyggelsen reguleres til bevaring.  
 

Oppfølging av kvalitetsprogrammet  
Planforslaget vurderes å følge opp kvalitetsprogrammet på en god måte. 

Kvaliteter som er særlig viktige for delområdet er sikret i planbestemmelsene, 
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bl.a. høye førsteetasjer og publikumsrettet næring mot Brekkeveien, 
overvannshåndtering, og variert og pollinatorvennlig vegetasjon. Bestemmelsene 

sikrer at materialbruken hovedsakelig skal bestå av tegl med innslag av tre. 
Oppføring av en felles områdelekeplass syd for planområdet er sikret med en 
rekkefølgebestemmelse som gir grunnlag for utbyggingsavtale. 

 
Alternativer: 

Dersom det skal etableres en større næringsandel i prosjektet bør planforslaget 
sendes tilbake for videre bearbeiding. Følgende innstilling kan benyttes, med 
tilleggspunkt 1. eller 2.  

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å ikke fremme forslag til reguleringsplan R-339 Brekkeveien 12-18 (BS9), 
som vist på kart datert 05.09.2022, bestemmelser datert 05.09.2022 og 

planbeskrivelse datert 05.09.2022. Planforslaget sendes tilbake for videre 
bearbeiding.  
 

1. Det skal avsettes areal til et kontorbygg langs jernbanen. 
 

2. Hele førsteetasje skal avsettes til publikumsrettet næring. 
 

 

Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget sendes på høring og offentlig 

ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


