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Sammendrag 
Brekkeveien 12-18 tilsvarer felt BS9 i områdeplanen og er i dag regulert til sentrumsformål. 
Foreliggende planforslag forbereder oppføring av nytt leilighetsbygg i 5-6 etasjer med arealer for 
forretninger/ næring i høy 1. etasje mot Brekkeveien. Det er lagt til rette for varierte utearealer med 
ulik grad av åpenhet og tilknytning til omkringliggende arealer. Ny bebyggelse bidrar til en utvidelse 
av sentrumsområdet mot sør. Illustrasjonsprosjektet viser ca. 112 stk. nye leiligheter og ca. 600 m2 
nytt forretningsareal. Planforslaget viser en mulig opparbeiding av det offentlige friområdet langs 
jernbanen.    
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1 Bakgrunn 

1.1 Sakens historie 
Områdeplan for Ås sentralområde ble vedtatt 23.10.2019. Vilkår for utvikling av delområder 
er at områdeplanen følges opp med detaljreguleringsplan. Attivo Bolig Brekkeveien AS 
sendte inn planinitiativ for Brekkeveien 12-18 i sept. 2021.  

 

1.2 Hensikten med planen 
Foreliggende detaljplanforslag følger opp og utfyller krav fastsatt i områdeplanen og 
forbereder bebyggelse i 5-6 etasjer på felt BS9. Planen skal bidra til en utvidelse av 
eksisterende bysentrum. Bebyggelsens utforming og funksjoner skal bidra til aktivisering av 
gaterommet.  

 

1.3 Saksgang hittil 
• Oppstartsmøte ble avholdt 03.11.2021 

• Varsel om planoppstart ble kunngjort 10.12.2021 (annonser, brev) 

• Kart- og bestemmelsesmøte 06.05.2022 

• Justering av plangrense 28.06.2022 

2 Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser / statlige planretningslinjer/-
 bestemmelser  

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

Kapittel at 4.3 har relevans for planforslaget. Retningslinjen angir at:  
I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på 
høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress 
bør det legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Samtidig bør 
hensynet til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med 
statlige normer og retningslinjer. 

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

Formålet med retningslinjene er å gi føringer som skal bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging, og bidra til at samfunnet forberedes 
på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). Det skal redegjøres for 
kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn. Ved vurdering av konsekvensene av 
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klimaendringene, skal høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til 
grunn. Det skal vurderes om klimaendringene gir et endret risiko- og sårbarhetsbilde. Det 
skal vurderes hvordan hensyn til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på 
gode helhetlige løsninger og ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med betydning for 
klimatilpasning, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til 
behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig 
overvannshåndtering. Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger 
(slik som eksisterende våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, 
kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. 

 

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

Kapittel 5 punkt a) og b) har relevans for planforslaget (krav til fysisk utforming). 
Følgende forhold skal vies spesiell oppmerksomhet: 

a) Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. 

b) I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene; er store nok og egner seg for lek 
og opphold,  gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, kan brukes av ulike 
aldersgrupper og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. 

 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) 

Formålet med retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite 
støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom å anbefale etablering av støysoner som 
skal sikre at støyutsatte områder rundt eksisterende støykilder synliggjøres, og gi klare 
anbefalinger om hvor støyfølsom arealbruk ikke bør etableres, og hvor etablering bare 
kan skje med særlige avbøtende tiltak. Kapittel 3 i T-1442 omhandler støy i 
reguleringsplaner, der tabell 3 angir krav som gjelder både på utendørs oppholdsarealer 
og fasade. For innendørs lydnivå henvises det til NS 8175, klasse C som minstekrav for å 
tilfredsstille TEK 17. Ved etablering av boliger i gul sone sier T-1442 at innendørs lydnivå 
må være tilfredsstillende, samt at boenhetene bør ha tilgang til stille side og egnet 
oppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold, det vil si at disse er i hvit sone. I rød 
sone bør ikke kommunen tillate etablering av boliger. 

 
I T1442/2021 er betegnelsen "dempet fasade" innført.  
Utdrag fra innledningen i støyrapport til planforslaget (Brekke og Strand):  
"I praktiseringen av T-1442/2016 var det vanlig at man kunne bygge seg stille side. Dvs. at 
stille side kunne oppnås ved tiltak på eller ved fasade. I ny T-1442 er definisjonen av stille 
side skjerpet. Man kan derfor ikke uten videre legge samme tolkning av begrepene til 
grunn. I ny T-1442 er det innført et nytt begrep «dempet fasade». Dette er «stille side», 
men med tiltak." 

 

2.2 Regionale planer/regionale planbestemmelser 

• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 
Planen har som overordnet mål blant annet at «Utbyggingsmønsteret skal være 
arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet 
grønnstruktur.» Planen skal bidra til å nå felles mål om at persontransportveksten skal 
tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 
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• Regional plan for handel, service og senterstruktur (25.02.2019) 
Formålet med den regionale planen er å styrke handels- og servicetilbudet i sentrum av 
byer og tettsteder, for derigjennom å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette 
for miljøvennlige transportvalg. Styrkingen av by og tettstedssentrene gjøres for å unngå 
en utvikling med byspredning. 

 

• Regional plan for masseforvaltning i Akershus (24.10.2016) 
Hensikten med regional plan for masseforvaltning er å få en mer langsiktig og helhetlig 
masseforvaltning. Relevans for denne planen omhandler i hovedsak forsvarlig håndtering 
av overskuddsmasser.  

 

• Regional plan for klima og energi i Akershus (2018) 
Planen setter mål for direkte og indirekte utslipp av klimagasser. Hovedmålet er at 
direkte klimagassutslipp fra Akershus skal reduseres med 55 % innen 2030 og med 85-90 
% innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1991. Dette vil blant annet kreve at 
klimagassutslippene fra transport reduseres med 50 % innen 2030. For å redusere 
indirekte (fra produksjon og transport av varer og tjenester utenfor det geografiske 
området der varen eller tjenesten brukes), er det blant annet satt mål for 
nullutslippsbygg, og materialgjenvinning. 

 

2.3 Kommuneplan/kommunedelplan 

• Kommuneplan 2015-2027 (03.02.2016, rev. 27.06.2017) 
Planområdet er avsatt til sentrumsformål. Underlag og rammer i områdereguleringsplan 
for Ås sentralområde skal være førende for fremtidige planforslag. 

 
Temaplaner: 

• Plan for naturmangfold i Ås kommune (23.10.2019) 
For å redusere negative effekter av vekst og fortetting i Ås kommune, må sikring av 
grønnstruktur vektlegges i planleggingen. Tilstrekkelig og godt planlagt grønnstruktur i 
tettstedene vil også ha positiv effekt for overvannshåndtering og friluftsliv. Bevaring og 
utvikling av grønn infrastruktur er et viktig tiltak for å ivareta naturmangfoldet av arter og 
økosystemfunksjoner innen et landskap eller større område, og kan bidra til å redusere 
effektene av kommende klimaendringer. 

• Sykkel- og gåstratergi 
Kommunen vil prioritere gange, sykkel og kollektive løsninger foran privatbil i 
planleggingen av nye områder, samt være pådriver for et effektivt og miljøvennlig 
transportsystem med effektiv kollektivtransport og gode gang-, sykkel- og turveier. 
Trafikksikkerhet for gående og syklende skal prioriteres. 

• Norm for overvannshåndtering 
Kommunens ambisjoner og prioriteringer: 
- Overvann skal infiltreres i grunnen, fordrøyes og de naturlige vannveiene skal 

opprettholdes så langt det er mulig. 
- Ved rehabilitering skal alt overvann som går til kommunalt overvannssystem kobles 

fra og fordrøyes/ infiltreres på en bærekraftig måte. 
- Rehabilitering av eksisterende ledningsnett. 
- Krav til renseløsninger for forurenset overvann som ikke tilfredsstiller kommunens 

renhetskrav. 
- Etablere flomveier i vassdrag og utbyggingsområder. 

   



 5 

 

2.4 Gjeldende regulering 

Gjeldende regulering er Områderegulering for Ås sentralområde, vedtatt 23.10.2019.  
Aktuelt byggeområde er felt BS9. Felt G13 tas med og programmeres som friområde. 
Forslag om fellesløsning for adkomst med tilstøtende eiendom i nord gjør at del av felt 
BS8 tas med i planområdet. Del av G16 (grønnstruktur) er tatt med fordi behovet for 
flomvei her ikke lenger er til stede.  

 
 

Planområdet består av:  

FELTNAVN FORMÅL AREAL

BS9 Sentrumsformål 3 603 m²

del av BS8 Sentrumsformål 103 m²

del av G13 Grønnstruktur 1 246 m²

del av G16 Grønnstruktur 191 m²

5 143 m²Sum arealer i planområdet
 

 
 

  
Plangrense tegnet på gjeldende områdeplan. 
 
 
 

G13: 1 246 m2 

 

G16: 191 m2 

 

BS9: 3 603 m2 

 

BS8: 103 m2 
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Generelt gjelder det at kvalitetsprogram som følger områdereguleringsplanen skal være 
retningsgivende for videre planlegging og utvikling av området. 

 
Felt BS9 (sentrumsformål)  
Hovedpunkter i områdeplanen: 
- Sentrumsformål (forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting 

og bevertning samt nødvendige grøntareal til bebyggelsen). 

- Innenfor byggeområdene tillates etablert bebyggelse med blandet formål. Første etasjer i 
bebyggelsen skal benyttes til publikumsrettet virksomhet, primært forretninger, i omfang 
som skal fastsettes i detaljplan. Første etasjer skal ha åpne fasader og ha flere innganger.   

- Utnyttelse: 250% BRA. Beregnet maks. BRA = 9 485 m2 BRA  

- Byggehøyder: 5 til 6 etasjer. For å oppnå variasjon kan inntil 15% bygges høyere enn 6 
etasjer forutsatt at maks BRA på 250% overholdes.  

- Krav til størrelse på uteoppholdsareal: 20% av samlet BRA. Opp til 10 m2 av balkong ≥ 10 

m2 kan medregnes. 50% av areal avsatt til takterrasse kan medregnes.  

- Min. 50% av uteoppholdsareal skal være solbelyst kl. 15:00 ved jevndøgn.  

Felt G13 (grønnstruktur) 

Hovedpunkter i områdeplanen: 
- Grønnstrukturen skal ha bredde som anvist på plankart, og utformes slik at det kan tas i 

bruk som del av overordnet overvannshåndtering og tjene som flomvei for tilgrensende 
områder.  

- Grønnstruktur og fellesarealer i byggeområdene skal etableres slik at møteplasser og 
grøntområder tilknyttes overordnet grønnstruktur. Det skal etableres gjennomgående 
tursti langs grønnstrukturen. 

Felt G16 (grønnstruktur) 

Feltarealet som ligger mellom BS9 og BKB2 vil ikke bli videreført i detaljplanen. 
Vurderingen er gjort etter tilbakemelding fra kommunen. Mht overvannshåndtering er det 
her ikke behov for grønnstruktur i forbindelsen mellom Brekkeveien og G13. 

Felt BS8  

Feltet er tilstøtende byggeområde nord for BS9. Et mindre areal av feltet er tatt med for 
å legge til rette for en felles adkomstvei til byggeområdene. 
 

2.5 Aktuelle politiske vedtak 

 Signaler som er gitt gjennom politisk behandling av sammenlignbare planer er tatt hensyn til i 
 planarbeidet. Aktuelle planer som det har vært naturlig å se til er: 

• BS7 Moerveien 12 

• BS5 Sentrum syd nordre del 

• BKB2 Moerjordet 
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2.6 Øvrige rammebetingelser 

Teknisk avfallsveileder (utarbeidet av Follo Ren, 2020)  
Avfallsveilederen beskriver renovasjonsløsninger som kan benyttes i kommunene som er 
tilsluttet Follo Ren IKS. Avfallsveilederen inneholder både krav og anbefalinger.  

2.7 Pågående planarbeid 

• BS7 Moerveien 12 
1.-gangs behandling i HTP 19.01.2022 
Høring gjennomført 24.03.2022. 

 

• BS5 Sentrum syd nordre del 
2.-gangsbehandling i HTP 19.01.2022 
Vedtatt i kommunestyret 09.02.2022 
 

• BKB2 Moerjordet 
1.-gangs behandling i HTP 22.06.2021 
Vedtak: Planforslaget sendes tilbake for videre bearbeiding. 
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3 Beskrivelse av planområdet  

Flyfoto under viser planområdet BS9, markert med rød stiplet strek. Omriss med 
hvit siplet strek markerer utstrekning av delområdet Ås sentrum, definert i 
områdeplanen. BS9 ligger i byvekstområde og er avsatt til sentrumsformål i 
områdeplanen.  

 

 
Fig. 1 Oversiktsbilde. Planområdet er markert med rød stiplet strek 
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Flyfoto under viser dagens situasjon i planområdet. Arealet er lavt utnyttet og 
ligger i randsone mot sentrumsbebyggelsen og Ås stasjon.  
 

 
 

Fig. 2 Eksisterende situasjon lokalt. Planområdet er markert med sort stiplet strek 
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Fig. 3a Eksisterende situasjon. Sett mot sør fra Brekkeveien  
 

 
Fig. 3b Eksisterende situasjon. Sett mot nord fra Brekkeveien  
 

3.1 Beliggenhet, størrelse og bruk 

Fig. 1 viser at planområdet ligger i randsonen av Ås sentrum. Beliggenheten er allikevel 
svært sentral, med gangavstand til Ås stasjon og alle fasiliteter i Ås sentrum. 
Beliggenheten langs jernbanetraséen gir begrensninger i adkomstforhold og eksponering 
mot bygatenettet. All adkomst og fasade mot gate er begrenset til Brekkeveien langs 
vestsiden av planområdet.   

Avstander fra Brekkeveien til 
- Ås stasjon: 330 m/ 4 min. gange 
- Nærsenter rådhusplassen: 700 m/ 9 min. gange 
- Ås VGS og Åshallen: 870 m/ 11 min. gange 
- Campus Ås: 1,9 km/ 23 min. gange, 7 min. sykle 
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Planområdet er 5 143 m2 stort, hvorav byggeområdet er på 3 603 m2. 
Eksisterende bebyggelse består av 4 stk. trebygninger i en etasje, antas å være oppført i 
tidsrommet 1940-45. Bebyggelsen leies ut til ulike små virksomheter innen næring og 
tjenesteyting. Samlet bruksareal for eksisterende bebyggelse er ca. 800 m2 BRA. Alle 
leieavtaler er tilpasset at eiendommen skal utvikles. Ingen leieavtaler har så lang varighet 
at dette er til hinder for bygging.  
 

3.2 Omkringliggende områder / strøkets karakter 

 
 

 
Fig. 4 Skråfoto sett i retning mot nord. Planområdet er markert med rød sirkel.  
 

Fig. 4 over viser at planområdet ligger i randsone mot områder med ulik karakter. 

- Mot nord: Sentrumsbebyggelsen og Ås stasjon.  
- Mot vest: Frittliggende småhusbebyggelse (Søråsteigen boligområde).  
- Mot sør og øst: Landbruksareal (Moerjordet og Dysterjordet).  
- Mot nord-øst: Jernbanelinje, idrettsarealer og skoleområde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysterjordet 

Moerjordet 
Søråsteigen 

Sentrum/ Ås stasjon 
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3.3 Eiendomsforhold 

Ref. fig 5 under 
Forslagsstiller er hjemmelshaver til g.nr./b.nr: 54/25, 54/84, 54/52 og 54/361. 
I nord er Ås kommune hjemmelshaver til 54/360.  

 
 

 
Fig. 5 Eiendomsstruktur 

3.4 Trafikkforhold 

(Ref. trafikk- og mobilitetsanalyse ViaNova, vedlegg 09) 
Planområdet ligger sentralt i Ås, ca. 200 m sør for Ås stasjon. Eiendommen har adkomst fra 
Brekkeveien i vest, og grenser til jernbanen i øst. Brekkeveien har to kjørefelt, og gang- og 
sykkelveg/fortau langs vegens vestre side. Forbi planområdet ligger Brekkeveien i 30 km/t-
sone og er vikepliktsregulert. Veien har belysning. 

54/3 
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Kjørende har enkel adkomst til hovedvegnettet via Brekkeveien og vestover på fv. 152 
Drøbakveien til E6, eller østover på fv. 152 Sentralveien til E18. 

ViaNova utførte korttidstellinger over fire timer i mars 2022. Det er benyttet metodikk fra 
Statens vegvesens Veileder for innsamling og beregning av trafikkdata til støykartlegging 
(2011). Basert på data fra registreringene er døgntrafikken i Brekkeveien forbi planområdet 
beregnet til ca. 3.300 kjt/d med en tungtrafikkandel på ca. 7 %. 

 
Planområdet ligger rett ved ås stasjon og har god kollektivdekning med tog mot Oslo. 
Nærområder til Ås dekkes med buss og ekspressbuss, med avganger fra Ås stasjon og fra 
holdeplass ved Ås VGS ca. 600 m fra planområdet. I henhold til indeks utarbeidet av 
Transportøkonomisk Institutt ligger planområdet innenfor det som kan kategoriseres som 
god til svært god kollektivtilgjengelighet. 
 
Planområdet ligger innenfor 30 minutters gange fra det meste i Ås. Det er god tilgjengelighet 
for gående og syklende.  
 
For øvrig ble følgende tilbakemeldinger vedr. eksisterende situasjon gitt i referat fra 
oppstartsmøtet: 

- Opparbeidelse av ny sykkelvei med fortau langs Brekkeveien vil på sikt bli et prosjekt i 
regi av kommunen. Kommunen jobber med å utarbeide prinsippsnitt for gatene i 
sentrum. Brekkeveien skal opparbeides med gatebelysning. Det kan være aktuelt å sette 
av areal i reguleringsplanen til gatetrær langs Brekkeveien.  

- Parkeringsbestemmelser i områdeplanen bør benyttes som utgangspunkt for 
planområdet. 

- Det er behov for belysning på driftsvei/ gang- og sykkelvei langs jernbanen. 
 

3.5 Støyforhold og luftkvalitet 

Støy 
(Ref. støyrapport Brekke & Strand, vedlegg 08): 
Området er støyutsatt både fra jernbanen i øst og Brekkeveien i vest. I vedlagte støyrapport 
fra Brekke & Strand dokumenteres støyforhold i eksisterende og framtidig situasjon.  
Prosjektet ligger sør for Ås jernbanestasjon mellom Brekkeveien og jernbanen. Brekkeveien 
er en lokalvei med lav hastighet. Jernbanen er hovedsakelig trafikkert av persontog, og ca. 
halvparten av togene er lokaltog som stopper på stasjonen. De resterende er regiontog som 
passerer i høy hastighet. Støyberegning viser at hele tomten ligger i gul støysone når tomten 
er ubebygd. 
 
Luftkvalitet 
Det er ikke funnet opplysninger om vesentlige problemer med luftkvalitet i området i dag. 
Hovedkilde til luftforurensning antas å være fra biltrafikk. Trafikkbelastning er akseptabel og 
på det normale for sammenlignbare områder.  
 

3.6 Lokalklima 

Framherskende vindretning 
Det er ikke funnet opplysninger om særskilte vindforhold som må hensyntas. 
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Solforhold 
I dagens situasjon har BS9 svært gode solforhold. Mot nord-vest er det tilstøtende 
bebyggelse i 4 etasjer. I øvrige himmelretninger er det lav eller ingen bebyggelse rundt 
planområdet.  
 
Flom og avrenningssituasjon 

(Ref. VAO rammeplan, Multiconsult, vedlegg 07): 

• "Planområdet ligger utenfor aktsomhetsområdet for flom, og det anbefales derfor ikke 
videre vurdering av flomrisiko." 

• "Ås sentralområde ligger på utkanten av et stort nedbørsfelt som drenerer til Oslofjorden 
ved Son (Figur 8). Avrenning som oppstår i Brekkeveien 12-18 og avrenning fra en veldig 
begrenset mengde av importert avrenning fra Brekkeveien (cirka 500 m2) som renner 
gjennom eiendommen videreføres til en grøft som ligger mellom turveien øst for 
planområdet og jernbanelinjen (Figur 9). Grøften fungerer som flomvei for et nedbørsfelt i 
Ås sentrum på cirka 29 ha (Figur 10). Register fra Bane NOR indikerer at grøften dreneres 
med hjelp av flere stikkrenner som fører vannet fra vest- til østsiden av jernbanen, til den 
lukkede Hogsvetbekken" 

3.7 Landskap, natur- og rekreasjonsverdier 

Felt G13 - grønnstruktur går igjennom planområdet i øst. Feltet skal fungere som turvei ut fra 
sentrum og som del av overvannshåndteringen for sentrumsområdet. BS9 grenser mot 
dyrket mark i sør (BKB2 - Moerjordet). BS9 benyttes i dag til næringsvirksomhet og 
ubebygget areal består i all hovedsak av asfalterte flater. Landskap, natur og rekreasjonsverdi 
innenfor byggeområdet er lav.  
 

(Ref. Kartlegging av naturmangfold, Miljøfaglig utredning, vedlegg 14): 
I planområdet opptrer sterkt endrete naturtyper som ny løs fastmark (T37) og hard sterkt 
endret fastmark (T39). Det ble ikke registrert naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. 

Det ble ikke registrert rødlistearter innenfor planområdet og potensiale for dette er lavt 
siden området er bebygd og dekket med tilførte løsmasser og harde flater. I Artskart 
foreligger heller ingen registreringer av rødlistearter. 

I planområdet ble derimot en rekke fremmede arter registrert som høyrisikoartene 
alaskakornell, kanadagullris, ullborre og ikke minst balsampoppel. Sistnevnte hadde spredd 
seg med betydelig oppslag i søndre del av planområdet. 

3.8 Grunnforhold 

Områdestabilitet 
(Ref.  geoteknisk vurdering Løvlien Georåd, vedlegg 10) 
Helningsforholdene i området tilsier at områdestabilitet ikke er en aktuell problemstilling for 
tomten. Tomten er relativt flat og det er ingen utfordringer med stabilitet for dagens 
situasjon. Det er stor variasjon i dybde til berg og setningsømfintlige masser i grunnen. Det 
må derfor påregnes pelefundamentering til berg. Dybden til berg er størst mot øst. Det er 
nødvendig med geoteknisk prosjektering. Det er nødvendig med supplerende 
grunnundersøkelser. 
 
Forurensning 

(Ref. miljøteknisk grunnundersøkelse Sweco, vedlegg 13) 
Massene på området består av fyllmasser og/eller omrørte stedegne masser i øverste 
meteren på områder som er gruslagt eller asfaltert. Øvrige masser antas å være stedegne og 
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består hovedsakelig av tørrskorpeleire og leire. Det er påvist masser med lett forurensning 
ved ett av 13 borehull. Det må derfor utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurenset 
grunn ved utførelse av terrenginngrep på området. Tiltaksplanen skal tilfredsstille de syv 
kravene for tiltaksplan som er gitt i forurensningsforskriften kap. 2, § 2-6. Planområdet er i 
løpet av planarbeidet utvidet noe mot nord. I miljøoppfølgingsplanen/ tiltaksplanen 
anbefales derfor supplerende prøvetaking i utvidet område i byggesak. 

3.9 Bebyggelse og estetikk 

Eksisterende bebyggelse er oppført for næringsvirksomhet og består av 4 stk. enkle 
trebygninger ("tyskerbrakker") i en etasje med saltak. Samlet bruksareal er ca. 800 m2 BRA. 
Bygningene framstår som nøkterne og funksjonelle.  

3.10 Kulturminner og kulturmiljø 

Søk på kulturminner og kulturmiljø i kommunens kartløsning viser ingen treff i eller i 
nærheten av planområdet. 

3.11 Teknisk infrastruktur 

Vei 
(Ref. trafikk- og mobilitetsanalyse ViaNova, vedlegg 09) 
Brekkeveien går langs planområdets vestre side. Veien har to kjørefelt, og gang- og 
sykkelveg/fortau langs vegens vestre side. Forbi planområdet ligger Brekkeveien i 30 km/t-
sone og er vikepliktsregulert. Kjørende har enkel adkomst til hovedvegnettet via Brekkeveien 
og vestover på fv. 152 Drøbakveien til E6, eller østover på fv. 152 Sentralveien til E18. 
 
Vann og avløp 
(Ref. VAO rammeplan, Multiconsult, vedlegg 07) 
Eksisterende bygg i Brekkeveien 12-18 forsynes i dag med drikkevann antakeligvis gjennom 
en stikkledning koblet til kummen 26209 i Brekkeveien 10. 
Det finnes to spillvannsledninger i nærområdet. Den ene er en SP160 selvfallsledning langs 
Brekkeveien, i samme grøft som VL150. Ås kommunen har informert om at 
spillvannsledningen er allerede i dag høyt belastet og det vil ikke aksepteres ytterligere 
utslipp i den fra Brekkeveien 12-18.  
Den andre ledningen er en SP110 sørøst for planområdet som renner sør langs Østfoldbanen. 
Eksisterende bygninger i Brekkeveien 12-18 er koblet til denne ledningen i kum 22679. 
Det finnes en OV250 i Brekkeveien i samme grøft som VL150 og SP160. I dag finnes i 
eiendommen flere dreneringskummer, men det er ukjent hvor disse kummene fører vannet 
til. Det er mulig at vannet renner i kummen 26206 i Brekkeveien 10. 



 16 

 
Eksisterende vann- og avløpsnett i området (Ås kommune) 
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Energiforsyning 
Dagens situasjon: El-forsyning fra trafo utenfor nord-østre hjørne av planområdet. Ledningstrasse 
gjennom planområdet i nord.  

 
El-anlegg (ref. Geomatikk AS) 
 
Fjernvarme 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Trasse for fjernvarmeledning går 
langs Brekkeveien, vest for planområdet.  

 
Fjernvarmeanlegg (ref. Geomatikk AS)  
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3.12 Sosial infrastruktur 

Følgende tilbakemelding er gitt i referat fra oppstartsmøtet: "Det er god kapasitet når skoler er 
bygget. Åsgård barneskole er under utbygging. Barnehagekapasiteten er god."  

 

4 Beskrivelse av planforslaget  

 
Fremtidig situasjon ved full utbygging i henhold til planforslaget. 
 

Tomta grenser mot østsiden av Brekkeveien, og hovedadkomst/ kjøreadkomst blir fra 
Brekkeveien. Ved full utbygging skal det i henhold til planforslaget oppføres boligbebyggelse i 
kvartalsstruktur. Sør-vestre hjørne av kvartalet skal være åpent inn til gårdsrommet, og vil 
fungere som hoved gangadkomst til boligene. Det skal opparbeides en offentlig tilgjengelig 
plass ut mot Brekkeveien. Mot Brekkeveien har bebyggelsen en høy 1. etasje + 4 boligetasjer. 
Mot jernbanelinjen i øst har bebyggelsen 6 boligetasjer. Takflate utformes med takvinkel på 
ca. 60o ut mot plangrensen, slik at bygningsvolumet fra gateplan visuelt framstår som en 
etasje lavere. Hovedmaterialer i fasadene er tegl og tre.   
1. etasje med eksponering mot Brekkeveien og ny offentlig tilgjengelig plass skal benyttes til 
publikumsrettet virksomhet med en åpen og inviterende fasadeutforming.  
1. etasje uten eksponering mot Brekkeveien og de øvrige etasjene benyttes til bolig. Adkomst 
til boliger er i hovedsak fra gårdsrom. Takflater benyttes til felles uteopphold.  
Primære uteoppholdsarealer for beboere er; 1) egen balkong/ terrasse, 2) felles uteopphold 
på takterrasse, 3) felles uteopphold i gårdsrom 4) felles uteopphold på torg. Gårdsrommet er 
via en åpning i bygningsvolumet i nord-øst, føyet sammen med offentlig friområde langs 
jernbanen. Nytt torg mot Brekkeveien i sør-vest og gårdsrom er sammenhengende.  

  Kjelleretasje benyttes til parkering, bodarealer og tekniske rom. Innkjøring til 
 parkeringskjeller plasseres i nordøstre hjørnet av ny bebyggelse. 
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4.1 Planforslagets hovedidé og hovedgrep 

Funksjonelt og miljømessig skal ny bebyggelse utformes som en utvidelse av dagens 
sentrumsområde. Basert på et hovedprinsipp om at bebyggelsen legges ut langs 
yttergrensene på tomta med et felles gårdsrom i midten (karrèstruktur), ble det 
innledningsvis utarbeidet et antall alternativer for utforming av bebyggelsen (se 
illustrasjonsmaterialet til planinitiativet). Alternativene viser ulik grad av åpenhet til midten 
av kvartalet. Prinsippet gir mulighet for et samlende felles uteoppholdsareal på terreng, hvor 
utformingen av åpninger i bygningsmassen gir tilgang mot omgivelsene på beboernes 
premisser. Hovedgrepet gir gode muligheter til fysisk utforming av overganger mellom 
sammenhengende offentlige, halvprivate og private uterom. En variant av karrèstrukturen 
som tar hensyn til solinnfall på uteområdet i gårdsrommet i kombinasjon med ønsket om å 
lage en ny plass med urbane kvaliteter langs Brekkeveien ble valgt. Tidlig i prosessen ble det 
klart at kravet til felles uteareal delvis må oppfylles av terrasser på tak.  

 

  
 Situasjonsplan med 1. etasjeplan 
 

Situasjonsplan over illustrerer hovedgrepet med bebyggelse langs ytterkant rundt et 
skjermet gårdsrom. Kvartalet er åpnet opp mot sør-vest for å; 1) lage en ny plass langs 
Brekkeveien, 2) slippe sol inn i gårdsrommet, 3) lage sammenheng og flyt mellom 
uteområder med ulik karakter.   
 
I planarbeidet er det gjort en grundig vurdering av potensiale og fysiske forutsetninger for 
hvor stor del av bebyggelsens 1. etasje som kan settes av til publikumsrettet virksomhet. 
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Planområdet er sentralt plassert langs en hovedakse i gatenettet i Ås, noe som tilsier et godt 
potensial for stor andel næring på gateplan. Det er bl.a. vurdert et hevet gårdsrom: Flere 
begrensende faktorer kan antageligvis overkommes, men da vil det gå på bekostning av 
kvaliteten på utearealer, adkomstforholdene for boliger, sammenhengen med 
byromsnettverket, og bygningens estetiske kvaliteter. Etter en samlet vurdering av 
forskjellige alternativer hvor ulike hensyn er veiet mot hverandre, har vi kommet fram til at 
gårdsrommet bør ligge på nivå med Brekkeveien og at publikumsrettet virksomhet legges til 
de delene av 1. etasje som er direkte eksponert mot Brekkeveien (blå skravur på planen 
over). For prosjektet som helhet vil dette være en optimal løsning.  
Følgende faktorer har vært avgjørende i vurderingen: 
- Tomtas ensidige orientering mot bygatestrukturen (Brekkeveien). 
- Unngå lukkede og monotone fasader. En forutsetning for åpne og inviterende (aktive) 

fasader er direkte eksponering mot bygaterommet og publikum.   
- Størrelse. Tomta er for liten til at bygatestrukturen kan utvides rundt byggeområdet.  
- Terrengforhold. Fall på over 2 meter fra Brekkeveien ned til formålsgrense mot G13 

vanskeliggjør direkte adkomst fra bakkeplan til 1. etasje rundt hele bygget uten å måtte 
ty til svært store og uhensiktsmessige etasjehøyder. Fasade mot øst blir svært høy og 
uten meningsfulle forutsetninger for en åpen og inviterende utforming. 

- Tilgjengelighet og sammenheng mellom utearealene. Hevet gårdsrom vil utgjøre en 
barriere og hindre flyt og sammenheng i utearealene.  

 

4.2 Planavgrensning  

Avgrensning omfatter hele felt BS9 i områdeplanen som utgjør byggeområdet. I samråd med 
kommunen er del av G13 tatt med, slik at arealet kan programmeres og utvikles som offentlig 
friområde i sammenheng med utvikling av BS9. Underveis i planarbeidet har vi besluttet å 
utvide planområdet med ca. 3 meter mot nord. Med utvidelsen sikres en rasjonell 
opparbeiding av felles adkomst til BS9 og BS8. 

 
 

 
 Opprinnelig varslet planavgrensning tegnet på områdeplanen 
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 Justert plangrense. Utvidet for å få med hele bredden av planlagt akomstvei i nord. 
 

BKB2 

BS8 
 

BS9 
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Fig. over viser reguleringsforslag lagt inn i områdeplanen. Sør for planområdet vises foreløpig 
plankart til pågående regulering av felt BKB2.  

4.3 Arealformål  

Planområdet reguleres med følgende formål: 

• Bebyggelse- og anlegg - Kombinert bolig/ forretninger/ offentlig eller privat 
tjenesteyting/ kontor/ bevertning (felt BKB) 
Omfatter byggeområdet. Innenfor formålet tillates det etablert bebyggelse med 
blandingsformål. På kartet angir bestemmelsesområde #1 at garasjekjeller, der den ligger 
under terrengnivå, kan strekke seg ut over byggegrense og formålsgrense mot BUT og ST. 
#2 og #3 angir krav om plassering av publikumsrettet virksomhet i 1. etasje. #4 angir 
plassering av avfallscontainere. #5 angir plassering av åpen gangforbindelse mellom BUT 
og GF. 

• Bebyggelse- og anlegg - Uteoppholdsareal (felt BUT) 
Arealet skal opparbeides til felles uteopphold for beboere på felt BKB. 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Torg (felt ST) 
Arealet skal opparbeides til et felles torg. Torget skal være åpent for allmenheten. Det 
tillates kjøreadkomst for renovasjon og varelevering  inn på torget.  
 
 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Gatetun (felt SGT1 og SGT2) 
Arealet skal opparbeides for felles adkomst til bebyggelse på felt BKB, samt til 
naboeiendom i nord, felt BS8. Feltene skal også gi adkomst for allmenheten til det 
offentlige friområdet langs jernbanen (G13 i områdeplanen). SGT1 reguleres i 4 meters 

BKB2 (FORELØPIG) 

PLANFORSLAG 
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bredde og forbinder Brekkeveien og nytt torg med friområdet langs jernbanen. SGT1 kan 
benyttes av servicekjøretøy. SGT2 reguleres i 6 meters bredde og vil fungere som 
kjøreadkomst til p-kjeller for beboere på felt BKB. SGT2 er også tenkt som en 
adkomstløsning for framtidig bebyggelse på felt BS8 i nord.  

• Grønnstruktur - Friområde (felt o_GF) 

Omfatter del av det offentlige friområdet langs jernbanelinjen øst for byggeområdet. 
Formål fra områdeplanen videreføres, og forslag til opparbeiding er utarbeidet i 
planforslaget. Forutsatt at kapasitet til håndtering av overvann fra omkringliggende 
områder ikke påvirkes negativt kan feltet benyttes til overvannshåndtering for 
byggeområdet.  

 
         Forslag til plankart 
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4.4 Arealoversikt  

 Planforslaget omfatter følgende arealer fordelt etter formål: 

 
 

4.5 Antall boliger, leilighetsfordeling og antall arbeidsplasser 

Planforslaget er illustrert med 112 stk. leiligheter. Maksimum 40% av leilighetene innenfor 
kvartalet kan være under 45 m² BRA. Minimum 20% av leilighetene skal være større enn 70 
m² BRA. Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 kvm BRA. Leilighetsfordelingen 
tillater at hovedvekt legges på 2-roms leiligheter, men også et fornuftig antall større 
leiligheter. Leilighetsfordelingen foreslås ut fra tomtas plassering i sentrum nært 
kollektivknutepunkt, og gjeldende fordelingsnøkler i nærområdet. Det tillates ikke leiligheter 
som er ensidig orientert mot jernbanelinjen i øst.  

Næringsarealene i 1. etasje vil gi et mindre antall arbeidsplasser som foreløpig er uavklart. 

4.6 Utnyttelse  

Utnyttelse angis som maksimalt tillatt bruksareal for bebyggelse på tomta. Forslag til maks. 
BRA settes til 9 700 m2 BRA. Tenkte plan, areal under balkonger og garasjekjeller samt øvrige 
arealer under bakken skal ikke medregnes i BRA. 

For BS9 angis det i områdereguleringen en tillatt utnyttelse på 250% BRA. I tillegg tillates det 
at G16 som benyttes til uteopphold medtas i beregningen. Beregningsgrunnlaget blir da 
følgende arealer:  
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FELTNAVN FORMÅL AREAL

BS9 Sentrumsformål 3 603 m²

del av G16 Grønnstruktur 191 m²

3 794 m²Beregningsgrunnlag utnyttelse =

 

Etter områdeplanen blir da beregnet maks. BRA i byggeområdet:  

3 794 m2 x 2,5 = 9 485 m2 BRA. 

Illustrasjonsprosjektet viser 648 m2 BRA næring + 8 816 m2 BRA bolig + 82 m2 trappehus til 
tak = 9 546 m2 BRA totalt, dvs. på ca. maks utnyttelse i henhold til områdeplanen. I tillegg må 
det tas høyde for noe areal til takoppbygg for tekniske rom/ installasjoner på tak. Vi foreslår 
derfor at utnyttelse settes til maksimalt 9 700 m2 BRA.   

 
 Arealoversikt illustrasjonsprosjekt: 

Forretning Bolig SUM

1. etg 648 m² BRA 979 m² BRA 1 627 m² BRA

2. etg 989 m² BRA 989 m² BRA

3. etg 1 712 m² BRA 1 712 m² BRA

4. etg 1 712 m² BRA 1 712 m² BRA

5. etg 1 712 m² BRA 1 712 m² BRA

6. etg 1 712 m² BRA 1 712 m² BRA

Tak 82 m² BRA 82 m² BRA

SUM 648 m² BRA 8 898 m² BRA 9 546 m² BRA

Bruksareal bebyggelse - felt BKB

 
 

4.7 Bebyggelsens plassering, utforming og høyde 

 

 
Snitt gjennom ny planlagt bebyggelse 
 

Snitt over viser ny bebyggelse i henhold til forlag til bestemmelser og plankart. 
Bygningsvolumene er lagt ut mot ytterkant i byggeområdet. Mot Brekkeveien i vest og mot 
friområde G13 i øst kan fasaden plasseres i formålsgrensen. Mot BS8 i nord og mot BKB2 i sør 
benyttes byggegrense for å angi tilstrekkelig byggeavstand til framtidig nabobebyggelse.   
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Maksimal gesimshøyder er angitt i plankartet med kotehøyder. I de øverste 4 meter av 
maksimal byggehøyde tillates kun trappehus, tekniske installasjoner og møblering av 
takterrasser. Bygningens hovedgesims vil dermed ligge 4 meter under angitt maksimal 
kotehøyde. Mot Brekeveien tillates 5 etasjer, mot jernbanen tillates 6 etasjer. Angitte 
maksimale kotehøyder gir rom for en høy 1. etasje mot Brekkeveien tilpasset 
næringsvirksomhet. Garasjekjeller ligger delvis under terreng pga. fallforhold på tomta. 
Gårdsrommet ligger på lokk over garasjekjeller, med tilstrekkelig jorddybde for beplantning. 
Maks kotehøyder gir rom for utforming av takflater til felles uteopphold med dekketykkelse 
dimensjonert for god jorddybde og beplantning.  

 
 

 
Fasade mot Brekkeveien 
 
 

 
Gatesnitt eksisterende bebyggelse Moerveien 16 og Brekkeveien 12-18 
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Snittanvisning Moerveien 16 og Brekkeveien 12-18 
 
Gatesnitt over viser snitt gjennom gaterommet mot nabobebyggelse i Moerveien 16. Kotehøyde på 
eksisterende bebyggelse i Moerveien 16 er hentet fra kommunens kartløsning på nett som viser en 
byggehøyde på c+109,4. Illustrasjonsprosjektet viser at gesims mot Brekkeveien ligger på c+111,6.  
 
Gesims for framtidig bebyggelse på felt BS7 nord for planområdet får en maksimal byggehøyde på 
c+117, 6,4 meter høyere enn gesims mot Brekkeveien i vist illustrasjonsprosjekt. 
 

 
Gatesnitt framtidig bebyggelse Moerveien 12 og Brekkeveien 12-18 

Moerveien 16 
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Snittanvisning Moerveien 12 og Brekkeveien 12-18 
  

Utforming av gesims på deler av bygget ut mot plangrensen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt til venstre viser prinsipp for 
utforming av fasade i toppetasjen på 
deler av ny bebyggelse ut mot 
Brekkeveien. Takvinkel skal være i 
mellom 55o – 65o.  

Plan til venstre viser med rød skravur 
hvor på bygget fasaden skal utformes 
med mansardtak, etter prinsippet vist 
på snittegning over. 

Moerveien 12 
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4.8 Estetisk redegjørelse  

Planforslaget sikrer et kvartal med variasjon i byggehøyder og fasadeutforming. 
Fasadematerialer vil i hovedsak bestå av tegl og tre, som vil gi et varmt og taktilt inntrykk. En 
åpen fasade mot Brekkeveien, ny plass foran en stor åpning inn til gårdsrom og en åpen 
forbindelse fra gårdsrom til friområde virker inviterende. Plass, gårdsrom og takterrasser 
sikres et grønt preg, med variert vegetasjon.  
 

 
Perspektiv sett mot nord-øst. Ny bebyggelse ut mot Brekkeveien 
 

 
Perspektiv gateplan, sett mot nord-øst 
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Perspektiv sett mot sør-vest. Ny bebyggelse ut mot friområdet langs jernbanen. 
 

4.9 Boligmiljø/bokvalitet 

Alle boliger får direkte tilgang til felles uteoppholdsarealer med et grønt preg. På utearealene 
opparbeides lekeplass og sitteplasser. Det settes av plass til hagearbeid og treningsaktivitet. 
Alle leiligheter får egen balkong. Leiligheter som vender mot nord ved SGT2 får karnapp i 
fasaden som fanger sol på ettermiddag og kveld store deler av året, se egen solstudie for 
disse leilighetene. Takterrassene får svært gode solforhold gjennom hele dagen. 
Bygningsvolumene er utformet for solinnfall i gårdsrom på ettermiddagen. Alle beboere får 
tilgang til sykkelparkering, og det settes av plass til sykkelvask/ reparasjon. Det legges til rette 
for en variert boligsammensetning, tilpasset ulike aldersgrupper. Plassering nært sentrum og 
kollektivknutepunkt gjør at prosjektet kan være særlig attraktivt for de yngste og eldste 
aldersgruppene. Karrèstrukturen er godt egnet for å utvikle bokvaliteter og bomiljø tilpasset 
en bysituasjon. Fellesskapet i gården rundt et skjermet gårdsrom med kontrollerte 
overganger mot det offentlige byrommet er et klassisk grep i en urban setting. Byggeområdet 
er gunstig plassert fordi beboerne får direkte tilgang til offentlige byrom med ulik karakter og 
kvaliteter. Mot vest, det travle bygaterommet og mot øst et framtidig parkdrag (felt GF). 
Forslagsstiller ønsker å opparbeide GF i sammenheng med utbygging av BKB.   
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4.10 Utearealer 

 
Utomhusplan bakkeplan (Haug landskap AS) 
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Utomhusplan takterrasser (Haug Landskap AS) 
 

Utomhusplaner i planforslaget er utarbeidet av Haug Landskap AS og illustrerer en mulig 
opparbeiding av utearealene. Det er utarbeidet en bakkeplan og en takplan. Bakkeplanen 
inkluderer en mulig opparbeiding av offentlig friområde (G13 i områdeplanen).  
Bakkeplanen viser at offentlige, felles og private uterom er sammenhengende. Arealene er 
utformet med varierte dekketyper, vegetasjon og møblering. Lekeplass for beboere anlegges 
i gårdsrom. Takterrassene får et grønt preg, og det legges til rette for aktiviteter og 
rekreasjon. Takplan viser sitteplasser, areal for trening og bordtennis og kjøkkenhager. 
Behovet for tilstrekkelige jorddybder på lokk over garasjekjeller og på takterrasser er tatt 
hensyn til i planforslaget. Det foreslås en bestemmelse om min. 1 meter jorddybde på 60% 
av utearealet i gårdsrommet. Bestemmelsen sikrer en variert vegetasjon med bl.a. trær, 
samtidig som det gis fleksibilitet i utformingen av arealer i gårdsrom som ikke skal beplantes 
(gangveier, lekeplass, terrasser).  

 

Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være 20% av BRA bolig.   

Illustrasjonsprosjektet viser 8 816 m2 BRA bolig 

Minste uteoppholdsareal for illustrasjonsprosjektet blir 8 816 m2 BRA x 0,2 = 1 763 m2 MUA. 
 
 



 33 

På terreng På balkong/ terrasse På tak

 ( 10m² pr. balkong)  (50% av målt areal) SUM

1. etg 1 060 m² 110 m² 1 170 m²

2. etg 190 m² 190 m²

3. etg 190 m² 190 m²

4. etg 190 m² 190 m²

5. etg 180 m² 180 m²

6. etg 60 m² 60 m²

Tak 640 m² 640 m²

SUM 1 060 m² 920 m² 640 m² 2 620 m²

Uteoppholdsareal illustrasjonsprosjekt - felt BKB, BUT, ST

 
 

Illustrasjonsprosjektet viser et samlet uteoppholdsareal på 2 620 m2,  
dvs. en overdekning på 2 620 m2 - 1 763 m2 = 857 m2. 

Områdeplanen angir at minst 50% av samlet uteoppholdsareal skal ha direkte sol ved 
jevndøgn kl. 15. Sol-/ skyggestudie av illustrasjonsprosjektet viser at kravet dekkes med god 
margin av solbelyst areal på terreng og tak (se vedlegg 05 ). 

• Krav til illustrasjonsprosjektet: 1 763 m2 MUA x 0,5 = 882 m2 solbelyst areal 

• Vist i illustrasjonsprosjektet: 1 223 m2 solbelyst fellesareal (på terreng og tak) 

Konklusjon:  Illustrasjonsprosjektet viser at krav til solbelyst areal ivaretas, med en 
overdekning på: 1 223 m2 - 882 m2 = 341 m2 
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4.11 Parkering  

 
Fig. over viser plan parkeringskjeller for illustrasjonsprosjektet 

 
Parkering anlegges i bebyggelsens kjelleretasje. Illustrasjonsprosjektet viser 57 stk. p-plasser 
for bil. Maksimalt tillatt antall p-plasser for bil oppnås ikke i vist prosjekt. 

 
For bilparkering angir bestemmelsene et makskrav på 0,2 for ettroms leiligheter, 0,6 for 
toroms og 0,8 for treroms. Beregnet krav til maks antall bilplasser for illustrasjonsprosjektet 
er 81 stk. p-plasser.  
 
Krav til sykkelparkering i vist prosjekt er minimum 278 stk plasser. Hovedandelen av plassene 
anlegges i parkeringskjeller. Ute på terreng anlegges et mindre antall ved innganger til boliger 
og på nytt torg ved Brekkeveien. Antallet plasser ute må tilpasses areal som er til rådighet og 
avklares endelig i byggesak.  
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4.12 Kjøreatkomst 

(Ref. trafikk og mobilitetsanalyse, ViaNova, vedlegg 09) 
Det etableres ny biladkomst til eiendommen med avkjørsel fra Brekkeveien og nedkjøring til 
parkeringskjeller. Adkomsten legges på nordsiden (samlokalisert med BS8). Innkjøring fra 
Brekkeveien innebærer kryssing av planlagt sykkelvei og fort  au, og avkjørselen må tilpasses 
dette. Illustrasjonsprosjektet viser ønsket adkomstløsning fra Brekkeveien. Bredde på 
adkomstvei er regulert 6 meter og stigning ca. 1:8. Adkomstveien er lagt med midtlinje i 
eiendomsgrense mot BS8 og adkomsten er tenkt som en fellesløsning med nabo i nord. 
Løsningen er avhengig av avtale om opparbeiding med naboeiendom. Alternativt kan hele 
adkomstvei legges inn på felt BKB, dette vil imidlertid være en mindre rasjonell løsning med 
mer asfaltert flate enn nødvendig. Det legges til rette for at servicekjøretøy kan kjøre inn på 
torget i sørvest, felt ST. Dette vi i første rekke gjelde for renovasjonskjøretøy som henter 
avfall fra beboere i nedgravde containere plassert i bestemmelsesområde #4 på plankartet. I 
sør reguleres et gatetun (SGT1) fram til friområdet som kan opparbeides til kjøreadkomst for 
servicekjøretøy.  

4.13 Gang- og sykkelveier 

For beboere er det direkte tilgang til gang- sykkelvei langs østsiden av Brekkeveien.  

4.14 Tekniske planer 

Overordnet vann- og avløpsplan 
(Ref. VAO rammeplan, Multiconsult, vedlegg 07) 

• Utbygging vil ikke kreve omlegginger av offentlige ledninger.  

• Oppgradering av brannvannskapasitet i området er allerede planlagt/ pågående, og 
kapasitet vil bli tilstrekkelig for Brekkeveien 12-18. 

• For forbruksvann antas behovet for Brekkeveien 12-18 å bli 300 PE. Forbruksvann skal 
forsynes fra en ny kum i Brekkeveien (VK1) til tekniskrom i bygget gjennom en privat 
stikkledning.  

• Utbygging vil ikke kreve omlegging av offentlige spillvannsledninger. 

• Oppgradering av kapasitet på eksisterende spillvannsledninger må påregnes. 
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 Overordnet vann- og avløpsplan, Multiconsult, vedlegg 07 
 
 

Energiforsyning 
Ved behov oppføres ny nettstasjon utendørs på felt BKB eller felt GF. Nettstasjon kan også 
etableres i eget rom i bygg. Plassering og utforming må avtales med leverandør. 

 
Fjernvarme 
Planen ligger innenfor konsesjonsområdet og skal tilknyttes fjernvarme. Fjernvarme ligger i 
henhold til kartgrunnlag i eiendomsgrense mot Brekkeveien.    

4.15 Universell utforming  

Ny bebyggelse og utearealer utformes etter gjeldende regelverk om universell utforming. Det 
er ikke funnet forhold innenfor planområdet som tilsier at det vil oppstå vanskeligheter med 
å oppfylle kravene.  

4.16 Grønnstruktur  

Vedlagte utomhusplaner viser en betydelig forbedring av grønnstrukturen i området, i 
byggeområdet og på offentlig friareal langs jernbanen. I dag er det stort sett asfalterte, 
gruslagte, eller lignende flater i byggeområdet, og kun gressplen i grønnstrukturen langs 
jernbanen. Planen legger til rette for variert vegetasjon i hele planområdet. Grønnstrukturen 
utformes for å fungere som en vesentlig del av overvanns-håndteringen. I byggeområdet 
sikres tilstrekkelige jorddybder for variert vegetasjon på lokk over garasjekjeller og på tak.   
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4.17 Sol-/skyggeforhold  

Vedlagte sol-/ skyggestudier (vedlegg 05) viser at 620 m2 av totalt 1 060 m2 uteareal  på 
bakkeplan er solbelyst kl. 15 ved jevndøgn. Felles uteareal på tak får svært gode solforhold 
hele dagen. Byggegrenser sikrer at avstand til framtidig nabobebyggelse mot nord og sør er 
tilstrekkelig til å gi normalt gode solforhold for areal mellom bebyggelsen i en bysituasjon.  

 

  
Figur over viser sol-/ skyggestudie ved jevndøgn, kl. 15. Torg ved Brekkeveien har nær 100% 
sol, gårdsrom har ca. 60% sol, takterrasser er har nær 100% sol.  

4.18 Støyskjerming  

Støysonekart viser at fasade mot Brekkeveien og fasade mot jernbanen er støyutsatt. 
Utearealer i gårdsrom er ikke støyutsatt. Tiltak for å oppnå demping i fasaden vil være aktuelt 
for enkelte leiligheter. Det er utarbeidet forslag til tiltak og bestemmelser vedr. dempet 
fasade i støyrapporten.  
 
Fra støyutredning (Brekke og Strand, vedlegg 08): 
"Tiltaket ligger utsatt til for støy både fra Brekkeveien og jernbanen. Brekkeveien er imidlertid 
en lokalvei med lav hastighet. Her forventes støysjenansen vil være relativt lav. For jernbanen 
vil støybelastningen være knyttet til enkeltpasseringer. Med de hastighetene toget har vil 
hver enkelt passering være fra 3 sekund og opp til 10 sekund. Godstog har lenger 
passeringstid. Tomten er regulert til sentrumsformål og det må derfor påregnes en viss 
støybelastning. Dette må hensyntas ved utforming av bestemmelser for tomten. 
Bestemmelsene må da tillate at noen rom er mer støyutsatt enn det som er ideelt. 
Bestemmelsene vil likevel gjenspeile det som er eksempel i T- 1442." 
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 Støysonekart før tiltak. Samlet støybelastning i tomten tilsier at hele tomten ligger i gul 
 støysone når tomten er ubebygd. 
 

 
 Støysoneart veitrafikk, etter utbygging. 
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 Støysonekart jernbane, etter utbygging.  
 
 

4.19 Bevaringsverdier 

Ikke relevant. Det er ingen registrerte bevaringsverdige bygninger i planområdet. 

4.20 Arkeologiske registreringer 

Kulturminneloven vil være gjeldende, og det er krav om stans i arbeid og innmelding av 
eventuelle funn.  

4.21 Miljøprogram 

(Ref. miljøprogram, Sweco vedlegg 15) 
Overordnet miljømål er at det ikke skal oppstå skader på mennesker, materiell eller miljø, og 
ivareta myndighetskrav når det gjelder ytre miljø. Det vil si krav i gjeldende lover, forskrifter, 
retningslinjer og Ås kommunes miljømål og -krav i kommuneplanbestemmelsene.  
 
Oppfølging av miljømål fram mot byggesak og under oppføring gjøres av forslagsstiller og 
valgt entreprenør for byggeprosessen. 
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Miljørisiko i planforslaget oppsummert: 

 
 Risikomatrise for planforslaget, Sweco 29.04.2022) 
 

Det anbefales tiltak vedr: Trafikksikkerhet i anleggsperioden, forurensning av jord, 
avfallshåndtering i anleggsperioden og tiltak mot spredning av fremmede arter i 
anleggsperioden. Det anbefales supplerende prøvetaking av utvidet planområde i nord.  

 

4.22 Klimatilpasning 

Håndtering av overvann – flom og styrtregn 
(Ref. VAO rammeplan, Multiconsult, vedlegg 07) 
Multiconsult har i VAO rammeplan til planforslaget utarbeidet stratergi for 
overvannshåndtering. Stratergien er implementert i planforslaget med utomhusplaner 
utarbeidet av Haug landskap. Overvannstiltakene er organisert ifølge tretrinnsstrategien. 
Strategien har følgende inndeling og er illustrert i Figur 17 i rammeplanen:  

 
1. Infiltrere nedbør fra normalregnet og mindre regn.  
2. Forsinke og fordrøye større nedbørsmengder lokalt. 
3. Sikre trygge flomveier eller oversvømmelsesarealer for de største nedbørsmengdene 
(ekstremregn). 
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Blå-grønt tak med fordrøyningskapasitet (fra VAO-rammeplan, Multiconsult) 
 
 

 
Eksempel på permeabel flate i gårdsrom over garasje (fra VAO-rammeplan, Multiconsult) 
 
 

 
Overvannsplan, Multiconsult 
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Figur 17. Overvannshåndtering i tretrinnsstrategien. Kilde: Multiconsult 

4.23 Forutsetninger og tidsplan for gjennomføring  

Det er ikke behov for erverv av grunn. Prosjekteringsarbeid for rammesøknad igangsettes når 
planen er endelig vedtatt. 

4.24 Prosjektøkonomi  

Forslagsstiller mener det er tilfredsstillende økonomi i prosjektet slik planen foreslås.  

4.25 Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen er videreført i forslaget. I tillegg foreslås 
bestemmelse om ferdigstillelse av uteområder, samt sikring av oppgradering av 
spillvannsledning i henhold til anbefaling i VAO rammeplan.  

4.26 Oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde  

Planområdet ligger i delområde 2 - Nordre Moer.  

Delområde 2 er videre underdelt i;   
A - nordlig del 
B - mellom Brekkeveien og Moerveien 
C - Moerjordet øst og vest for Askeveien  

Planområdet er lokalisert i delområde 2 A (nordlig del). 
 

I det følgende kommenteres først de momentene som trekkes fram som spesielt viktige for 
delområde 2A (ref. s. 46 i kvalitetsprogrammet). Deretter går vi igjennom 
kvalitetsprogrammets generelle del, pkt. A) til pkt. N).  

 
Fra kvalitetsprogrammet om delområde 2A:  "Dette området er den sørlige enden av 
dagens sentrumsområde, der det fortsatt er et rimelig stort utbyggingspotensial. 
Områdereguleringen legger opp til sentrumsformål med fortetting/utvikling i middels til 
stor skala." 
 
Vår kommentar: Planforslaget legger til rette for bebyggelse som utvider sentrumsområdet 
mot sør.  
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Følgende tema framheves som spesielt viktige for A - nordlig del: 

Byrom og blågrønn struktur 
1) Fra kvalitetsprogrammet: "Brekkeveien får sykkelvei med fortau og blir strukturerende 

for bebyggelsen. I nord har gata karakter som en strøksgate, mens den lengre sør får et 
grønt preg. Området deles videre inn i kvartaler med tverrforbindelser øst-vest mellom 
Brekkeveien/Askeveien og Østfoldbanen. Kryssinger mellom tverrforbindelser og 
Brekkeveien skal opparbeides med fokus på sikkerhet med god frisikt."  
 
Vår kommentar:  
Ny planlagt bebyggelse underordnes Brekkeveien og rammer inn gaterommet. 
Potensialet som strøksgate utnyttes ved at bruksareal i 1. etasje som er eksponert mot 
Brekkeveien benyttes til forretning og   publikumsrettet virksomhet. Det etableres en 
mindre plass mot Brekkeveien i det sør-vestre hjørnet av kvartalet. Plassen er koblet til 
gang og sykkeltrafikk langs Brekkeveien, til butikklokaler i 1. etasje, til utearealet i 
gårdsrommet og til gang-/ sykkeltrafikk i tverrforbindelsen sør for BS9 mot 
grønnstrukturen langs jernbanen. Plassen har potensiale til å bli et aktivt byrom. Via 
plassen kommer man inn i gårdsrommet som vil få en mer halvprivat karakter. 
Møblering/ bygningsmessige elementer/ terrengbehandling synliggjør overgang fra 
offentlig byrom mot mindre offentlig byrom. I gårdsrommet etableres en mindre 
lekeplass, i første rekke beregnet for beboere. Plassering av plass, og åpning inn til 
gårdsrom gir solforhold som tilfredsstiller krav i områdeplanen. Byggeområdet har høy 
utnyttelse og får et urbant preg. Tverrforbindelser fra Brekkeveien er lagt nord og sør for 
BS9, planområdet kan romme ett kvartal og er ikke stort nok til ytterligere 
tverrforbindelser. Forbindelsene fungerer som adkomst til grønnstruktur langs 
jernbanelinje (G13) og kjøreadkomst til bebyggelsen (hovedadkomst i nord). 
Adkomstveier har god frisikt. Bebyggelsesstruktur er ivaretatt med byggegrenser i 
plankartet.  

Forholdende over er dokumentert i illustrasjonsmaterialet. 
Utomhusplan utarbeidet av Haug Landskap AS er vedlagt planforslaget. 

 
2) Fra kvalitetsprogrammet: "I henhold til områdereguleringsplanen skal det etableres én 

områdelekepass og én offentlig plass i området (begge i delområde C). Disse bør utfylle 
hverandre og derfor ha ulik karakter, og begge skal plasseres og utformes slik at 
området tydelig inviterer til bruk. I tillegg legges det opp til et parkbelte som kobles 
sammen med Brekkeveien."  

 
Vår kommentar:  
Områdelekeplass og offentlig plass skal lokaliseres et stykke utenfor planområdet, i 
delområde C, som er Moerjordet ved Askveien . Nærmere oppfølging er i utgangspunktet 
ikke relevant i denne planen. Planforslaget omfatter imidlertid et nytt torg langs 
Brekkeveien. Torget vil være et tilskudd til formelt krav i områdeplanen.  

 
3) Fra kvalitetsprogrammet: "Når området transformeres vil mye permeabelt areal bli 

bebygget. Det er derfor viktig å håndtere overvann på tak, i gårdsrom og i utforming 
av veiareal. Overvann som ikke kan håndteres lokalt kan om nødvendig videreføres 
langs langsgående grønnstruktur langs Østfoldbanen og fordrøyes sør i området." 

 Vår kommentar: 
 Overvannshåndtering er fulgt opp og dokumentert med landskapsplan og VAO-

utredning. Landskapsplan viser håndtering av overvann på tak, i gårdsrom, regnbed/ 
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vannspeil ved Brekkeveien og i grønnstruktur langs Østfoldbanen (felt G13). Krav til 
overvannshåndtering og blågrønn faktor er ivaretatt i bestemmelsene.  

 
Belysning 
Fra kvalitetsprogrammet: "Det bør være ett belysningskonsept langs Brekkeveien. 
Belysningen må ikke være til sjenanse for boliger eller naturmiljø." 

Vår kommentar: 
Belysningskonsept bør være enhetlig langs hele Brekkeveien. Det er naturlig at konseptet 
utvikles i sammenheng med planlegging og realisering av områderegulering for Brekkeveien. 
Forslag til lokal belysning av uteområder på BS9 ivaretas i utomhusplan til rammesøknad. Det 
stilles krav i bestemmelsene om at belysning skal rettes mot bakken. 
 
Særpreg og tilpasning 
Fra kvalitetsprogrammet: "Med ny utvikling av området vest for Moerveien (delområde 
3) er det få kulturhistoriske hensyn i tilliggende bebygde områder. Det viktigste hensynet 
er da til utsyn/gløtt mot Dysterjordet." 

Vår kommentar: 
Hensyn til gløtt/ utsyn fra Brekkeveien mot Dysterjordet er ivaretatt med byggegrenser i 
plankartet. Nord og sør for BS9 vil det etableres ubebygde korridorer på ca 15 m bredde som 
gir utsyn mot Dysterjordet.  
 
 
 
Arkitektur og uterom  
Fra kvalitetsprogrammet: "Ut mot sentrumsgater bør det legges opp til åpne fasader i 
førsteetasje og mulighet for publikumsrettede funksjoner på gateplan. Dersom det skal 
bygges boliger i områdene må det sikres gode uteoppholdsareal som blant annet er 
skjermet for støy fra jernbanen." 

Vår kommentar: 
Del av ny bebyggelse plasseres med fasadeliv i formålsgrense mot Brekkeveien for å styrke 
gateløpet og bygge opp under funksjonen som strøksgate. Bruksareal i 1. etasje langs 
Brekkeveien benyttes til publikumsrettet virksomhet og er derfor åpen og eksponert mot 
gateløpet.  
Illustrasjonsprosjektet viser bebyggelse lagt ut langs tomtens yttergrenser med et skjermet 
gårdsrom på terreng i midten. Bebyggelsen har form av en tradisjonell carrè. Det sør-vestre 
hjørnet er åpent og danner en liten plass mot Brekkeveien. Uteoppholdsarealet i 
gårdsrommet er skjermet mot støy fra jernbanen og fra trafikk i Brekkeveien. Forholdene er 
dokumentert i illustrasjonsmaterialet og i egen støyrapport. Krav om åpne fasader langs 
Brekkeveien samt støyskjerming av uteområder er ivaretatt i bestemmelser og indirekte 
gjennom byggegrenser i plankartet.  

 
 
KVALITETSPROGRAMMET, GENERELL DEL: 
Under hvert punkt besvares dokumentasjonskravene som er angitt i kvalitetsprogrammet. 

 
A) BYROM, MØTEPLASSER, LEK OG AKTIVITET 

• Offentlige rom, lek og aktivitet. Sammenheng med byromsnettverket: 

Lokalisering av planområdet gir muligheter til varierte byrom og overganger fra offentlig 
mot privat. Ny bebyggelse underordnes Brekkeveien og rammer inn det offentlige 
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gaterommet. Potensialet som strøksgate utnyttes ved at bruksareal i 1. etasje mot 
Brekkeveien benyttes til forretning og   publikumsrettet virksomhet. Det etableres en 
mindre offentlig tilgjengelig plass mot Brekkeveien i det sør-vestre hjørnet av kvartalet. 
Plassen vil være et sted det kan være naturlig å stoppe opp og møtes for fotgjengere på 
tur lags Brekkeveien. Næringsareal i ny bebyggelse eksponeres mot plassen. Via plassen 
kommer man inn i gårdsrommet via en bred åpning i carrèbebyggelsen. Gårdsrommet vil 
få en mer halvprivat karakter, møblering/ bygningsmessige elementer/ 
terrengbehandling synliggjør overgang fra offentlig byrom i Brekkeveien mot mindre 
offentlig gårdsrom. Primærfunksjoner i gårdsrommet er møteplass, lek og uteopphold for 
beboere. Langs byggeområdets østside løper et 16 m bredt offentlig parkbelte, som 
starter ved Ås stasjon i nord og ender opp ca. 600 meter mot sør ved Heggveien. 
Gårdsrom og offentlig parkbelte sammenføyes med en åpen gangforbindelse i det nord-
østre hjørnet av den nye bebyggelsen. Det avsettes plass til lek og aktivitet i gårdsrom, og 
på takterrasser. I gårdsrom opparbeides lekeplass på ca. 200 m2, med egnet dekke og 
lekeapparater for de minste. På tak avsettes plan til treningsapparater og dyrking. 
Friområdet i øst er direkte tilknyttet byggeområdet og har stort potensiale for 
uteopphold og rekreasjon på stedet og som en grønn ferdselsåre videre ut av sentrum.  

• Haug Landskap AS har utarbeidet utomhusplan for illustrasjonsprosjektet. Planen viser 
forslag til opparbeiding av uteopphold på terreng og takterrasser.  

 
 Utomhusplan. Uteopphold på terreng (Haug Landskap AS, vedlegg 03) 
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Utomhusplan. Uteopphold på takterrasser (Haug Landskap AS, vedlegg 03) 
 
Utomhusplanen viser forslag til varierte typer vegetasjon i planområdet (gras, busker, 
stauder, vegetasjon til regnbed, trær). De ulike typene vegetasjon er ikke artsbestemte på 
dette stadiet. Krav til blågrønn faktor i bestemmelsene sikrer utstrakt bruk av vegetasjon i 
byggesak. Utomhusplanen viser sitteplasser på ny plass ved Brekkeveien, i gårdsrom og på   
takterrasser (dyrking, treningsaktivitet og hvile). Landskapsplanen viser mulig utnyttelse og 
møblering av grønnstrukturen langs jernbanen G13. 

• Sol- og skyggestudie viser solforhold på tomta ved jevndøgn, 1. mai og midtsommer kl. 9, 12, 
og 18. % solbelyst areal på bakkeplan er ca. 70% ved jevndøgn kl. 15 og nær 0% 1. mai kl. 18. 
Inkluderes takterrassene vil % solbelyst felles uteareal være betydelig høyere. Takterrasser 
gjør at det alltid vil finnes et oppholdssted med sol for beboerne.  

 

Jevndøgn kl. 15 
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1. mai kl. 18. Takterrasser har  

Bebyggelsen er utformet som en carrè med åpning i ett hjørne. Åpningen er lagt mot sør-vest 
og slipper ettermiddagssol inn i gårdsrommet. Bygningsformen danner et delvis lukket 
gårdsrom som gir et gunstig mikroklima og god skjerming mot vind på bakkeplan.   

• Snittegning under viser forholdet mellom bebyggelse og Brekkeveien, bebyggelse og 
gårdsrom, bebyggelse og friområde (G13), samt bebyggelse og ny plass langs Brekkeveien.  

 

 
Snitt gjennom ny planlagt bebyggelse 

Snittegning viser forretningslokaler med åpne fasader mot Brekkeveien og den nye plassen. 3 
av 4 hovedinnganger til boligene er plassert mot gårdsrommet. Gårdsrom og grønnstruktur 
langs jernbanelinjen (G13) er forbundet med en passasje/ trapp i bebyggelsens nord-østre 
hjørne. Boliger i 1. etasje får markterrasse mot gårdsrom. Alle boliger i øvrige etasjer har 
balkong. Det etableres store felles takterrasser for beboerne.s 
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 Snitt gaterommet mot nabobebyggelse i Moerveien 16 
 

 
 
B) BLÅGRØNN STRUKTUR 

 

• Overvannsplan fra Multiconsult viser flomveier mot regnbed på ny plass langs 
Brekkeveien og mot friområdet langs jernbanen.  

 
 Overvannsplan, Multiconsult 
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Utomhusplaner for bakkeplan og takflater viser 
utstrakt bruk av grønt og permeable flater i 
uteområdene. Overvann fordrøyes og ledes fra tak og 
gårdsrom til vadi på GF. Løsningen innebærer null 
påslipp til overvannsnettet.   
 

• Redegjørelse for blågrønn faktor. 

Haug Landskap AS har beregnet blågrønn faktor til 
0,81 for illustrasjonsprosjektet. I forslag til 
bestemmelser angis et krav på 0,8. 

 
 
 

• Rammeplan for vann-, avløp- og overvannshåndtering. 

Multiconsult AS har utarbeidet rammeplan for planforslaget. Konklusjon i rapporten er at 
planlagt utbygging vil gi en betydelig forbedring av dagens situasjon mht. grøntareal og 
permeable flater, som videre vil bedre overvannshåndtering og redusere avrenning 
betraktelig.  

           
Fra rapporten: "Overvannshåndteringen omfatter en høy bruk av grønne arealer, permeable 
dekker og blågrønne tak. Beregningene viser at i tillegg vil det kreves et åpent 
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fordrøyningsvolum på 40 m3. Rapporten anbefaler å skape det sistnevnte volumet i en åpen 
forsenkning i G13 (en vadi) på 230 m2, som vil integreres i den grønne strukturen av G13, og 
et regnbed på 20 m2 ved Brekkeveien. Løsningene bidrar med en tilfredsstillende åpen 
fordrøyning på 50 m3 og innebærer null påslipp til overvannsnettet. Planlagt utbygging vil 
øke andel grøntarealer og permeable flater som vil bedre overvannshåndteringen og 
betraktelig redusere avrenning sammenlignet med dagens situasjon." (Multiconsult 
08.04.2022) 

 

• Utomhusplanen viser at det legges til rette for en økning av variert vegetasjon.  
 

• Behovet for tilstrekkelige jorddybder på lokk over garasjekjeller og på takterrasser er tatt 
hensyn til i planforslaget. Det foreslås en bestemmelse om min. 1 meter jorddybde på 60% 
av utearealet i gårdsrommet. Bestemmelsen sikrer en variert vegetasjon bl.a. trær, samtidig 
som det gis fleksibilitet i utformingen av arealer i gårdsrom som ikke skal beplantes 
(gangveier, lekeplass, terrasser).   
 

 
C) MOBILITET 

• Mobilitetsplan: ViaNova AS har utarbeidet en trafikk- og mobilitetsanalyse for planforslaget. 
Plasseringen i Ås, 2 min. fra Ås stasjon legger til rette for mer persontransport med gange/ 
sykkel/ kollektiv. Det er direkte tilgang til sykkelveinettet langs Brekkeveien. 

• I mobilitetsplanen redegjøres det for tiltak i planen som bidrar til mål om nullvekst i 
biltrafikken: 
- Høy arealutnyttelse med tett bebyggelse;  

- Restriktiv parkeringsdekning inviterer beboere til å leve uten bil;  

- Kort avstand til skoler og trygg skolevei tar vekk behovet for å bringe og hente barn til  
- skolen med bil;  
- Nærhet til fritidsaktiviteter og idrettsanlegg reduserer behovet for kjøring;  

- Kort avstand til rekreasjon med turveger direkte fra planområdet;  

- Korte avstander til det meste av Ås gjør det attraktivt å velge gange eller sykkel på f.eks. 
arbeidsreiser;  

- Kort avstand til dagligvarebutikker og andre serviceformål gir mulighet til å foreta reiser 
med gange og sykkel;  

- God til svært god kollektivtilgjengelighet, med korte og sikre gangforbindelser til 
kollektivknutepunktet Ås stasjon;  

- Reisetidsforhold mellom tog og bil mellom Oslo og Ås gjør det attraktivt å velge kollektiv.  

• Sykkelparkeringsplasser opparbeides i henhold til forslag til bestemmelser når antall 
boenheter er endelig avklart i byggesak. Det skal opparbeides mellom 1 - 2,5 sykkelplasser pr. 
boenhet, avhengig av størrelse. Min. 50% av plassene skal være under tak og 10% av 
plassene skal ha lademuligheter.  

• Bestemmelsene angir makskrav for antall p-plasser for bil. Beboerparkering legges til 
garasjekjeller. Det skal etableres infrastruktur for tilkobling av elbilladere til samtlige 
parkeringsplasser i parkeringskjeller 

 
D) SÆRPREG OG TILPASNING 

• Vedlagte perspektiver viser forslag til ny bebyggelse i eksisterende situasjon i nærområdet. 
Ny bebyggelse er utformet for å passe inn i et bylandskap og for å utvide sentrumsområdet 
mot sør. Gaterommet strammes opp og videreutvikles. Høyder er tilpasset eksisterende 
bylandskap, i henhold til områdeplanen.    
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E) ARKITEKTUR 

• Vedlagte illustrasjonsprosjekt og beskrivelser i foregående kapitler redegjør for hvordan 
bebyggelsen henvender seg til gater og byrom og bidrar til byliv, og hvilke 
førsteetasjefasader som skal være åpne. Inkl. funksjoner, etasjehøyde, avstand mellom 
inngangsdører og kantsone foran innganger.  

• Illustrasjonsmaterialet redegjør for volum og høyder, fasader og tak og hvordan utformingen 
bidrar til kommunens ambisjon om høy arkitektonisk kvalitet, variasjon og helhet. 

 
F) BOLIGTILBUD OG BOLIGTYPER 

• Bestemmelsene angir krav til leilighetssammensetning. Illustrasjonsprosjektet viser en mulig 
fordeling av leilighetstyper og størrelser.  

• Bestemmelsene åpner for en variert leilighetssammensetning, med hovedvekt på mindre og 
mellomstore leiligheter. Bestemmelsene angir krav til MUA i henhold til overordnet plan.  

• Kommunen planlegger for at hovedandelen av nye boliger (66%) skal komme innenfor Ås 
sentralområde. Planforslaget ligger innenfor det prioriterte vekstområdet og vil bidra til å 
realisere målet om vekst og utvikling sentralt, nært kollektivknutepunkt.  

 
G) UTEOPPHOLDSAREAL BOLIG 

• Størrelse og romlige kvaliteter i felles uteoppholdsareal er redegjort for i 
illustrasjonsmateriale og i foregående kapitler i beskrivelsen. 

• Utomhusplan laget av Haug Landskap AS er vedlagt. 

• Vedlagte sol-/ skyggestudier redegjør for solbelyst felles uteoppholdsareal i henhold til 
kriterier angitt i overordnet plan.  

• Blågrønn faktor er redegjort for i beregninger fra Haug Landskap og i VAO-rammeplan fra 
Multiconsult. Tema er omtalt i foregående kapitler i beskrivelsen.  

 
H) BELYSNING 

• Belysningsplan utarbeides i sammenheng med utforming av utomhusplan i rammesøknaden. 
Belysning skal planlegges for å skape trygghet og fremkommelighet for alle 
befolkningsgrupper hele året.  

• Bestemmelsene stiller krav til at utendørs belysning skal rettes mot terreng. 
 
I) UNIVERSELL UTFORMING 

• Bebyggelse og utearealer i illustrasjonsprosjektet utformet i henhold til krav til universell 
utforming.  

• Gjeldende regelverk sikrer at universell utforming ivaretas ved detaljering av prosjektet mtp 
materialvalg, kontraster, tekstur, utforming på dekke, valg av planter som ikke gir allergiske 
reaksjoner mm. 

 
J) KLIMAGASSREGNSKAP 

• Klimagassregnskap iht. NS 37:20:2018, metode for klimagassberegninger for bygninger er 
vedlagt i planforslaget (Rambøll, vedlegg 12) 

   
K) ENERGIFORSYNING OG ENERGIEFFEKTIVITET 
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• Forventet energibehov etter ferdigstillelse antas å ligge på det normale for denne typen 
bebyggelse. Bebyggelsen oppføres etter gjeldende krav om energibruk for ny bebyggelse. 

• Ny bebyggelse er sikret tilkobling til fjernvarme. 

• De fleste leiligheter forventes å få energikarakter A, med mulig noen få som får B. 
 
L) MATERIALBRUK 

• Klimagassutslipp fra materialbruk er redegjort for i vedlagte klimagassregnskap (Rambøll, 
vedlegg 12).  

• Materialvalg og konsekvenser for klimagassutslipp er foreløpig uredet i klimagassregnskapet. 
Oppdatering kan gjøres i senere fase når flere detaljer om mengder og materialer foreligger.   

 
M) AVFALL 

• Utomhusplanen i illustrasjonsprosjektet viser en mulig avfallsløsning der nedgravde 
avfallsbrønner er plassert ved ny plass nær Brekkeveien. Løsningen er dimensjonert i 
henhold til retningslinjer fra Follo Ren for ca. 120 boliger. Det er lagt til rette for at søppelbil 
kan bruke plassen til å vende ut på Brekkeveien. Det er avholdt et innledende møte med 
Follo Ren. Tilbakemeldinger fra møtet har vært styrende for forslag til løsning som må 
gjennomgås og godkjennes av Follo Ren før realisering. I utgangspunktet var det ønskelig å 
plassere avfallscontainerne ved port inn til p-kjeller, men pga krav til manøvreringsareal, 
snumuligheter og terrengforhold har en slik løsning vist seg vanskelig å få til. En plassering i 
sammenheng med nytt torg vil gi tilstrekkelig manøvreringsareal for renovasjonskjøretøy.  

Avfallsstasjon er vist på vedlagte utomhusplan 

  
Utsnitt av utomhusplan, Haug Landskap AS. 

 
N) ANLEGGSPERIODE 

• Miljøprogram, miljøoppfølgingsplan og miljørisikovurdering er utarbeidet av Sweco og 
vedlagt planforslaget. Planforslaget sikrer krav til oppdatert miljøoppfølgingsplan i 
forbindelse med rammesøknad. Planen vil omtale miljømessige forhold i mer detaljert 
omfang i forbindelse med gjennomføring av planforslaget.  

8 stk. nedgravde 
avfallscontainere 
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5 Virkninger av planforslaget 

5.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)  

Henning Larsen AS har utarbeidet ROS-analyse for planforslaget. 
Analysen viser at det er identifisert to tema i rød kategori: Geotekniske forhold og forurenset 
grunn.  
Innledende geotekniske undersøkelser viser at områdestabilitet er tilfredsstillende. 
Sonderingen indikerer mulighet for sprøbruddsmateriale i området. Geoteknisk prosjektering 
og supplerende grunnundersøkelse i forbindelse med byggesak ivaretar dette forholdet. 
Miljøteknisk grunnundersøkelse (Sweco) har påvist lett forurensede masser ved ett av 13 
prøvepunkter. Massene består av fyllmasser med innhold av teglstein i øverste 30 cm av 
terrenget. Det utarbeides tiltaksplan for fjerning av masser i byggesak.  

5.2 Barn og unge  

 
Dagens situasjon (flyfoto over) har ingen arealer som er spesielt avsatt og opparbeidet for lek 
og opphold for barn og unge. Det er imidlertid mye fritt tilgjengelig og åpent ubebygget areal 
som kan være attraktivt for tilfeldig og improvisert bruk. Situasjon etter utbygging endrer 
uteområdenes karakter betydelig, men det sikres mye tilgjengelig og variert uteareal og 
planen vil etter vår vurdering ikke kreve erstatningsareal. Tilgjengelighet rundt og gjennom 
planområdet er ivaretatt. 
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Mulige ruter fra planområdet til Åsgård skole (ViaNova - trafikk og mobilitetsanalyse) 

Ref. trafikk- og mobilitetsanalyse, ViaNova: Planområdet sokner til Åsgård barneskole, som 
har en gåavstand på ca. 650 meter. Mellom planområdet og skolen kan man velge flere ruter 
(se illustrasjon fra ViaNova over): via Brekkeveien, via Moerveien eller via Sagaveien fram til 
Skoleveien. Hele området ligger i sone 30 km/t, og fartsnivået antas derfor å være lavt. På 
ruten via Brekkeveien/Moerveien og Skoleveien er det gjennomgående anlegg for gående 
med fortau, men det bør etableres gangfelt over Brekkeveien ved planområdet. Det er ikke 
registrert trafikkulykker med fotgjengere eller syklister involvert de siste 10 år i området, og 
skolevegen vurderes som trafikksikker. 

5.3 Grønnstruktur/friluftsliv  

Areal avsatt til grønnstruktur i områdeplanen (G13) videreføres uendret i detaljreguleringen 
(felt GF). Forslag til opparbeiding er vist i utomhusplanen utarbeidet av Haug Landskap. 
Funksjon, sammenheng og påkobling til struktur utenfor planområdet er uendret.  

5.4 Naturmangfold 

Ref. kap. 5 og 6 i vedlagte miljøfaglige utredning (vedlegg 14):  
"Utbyggingen vil delvis skje i et tidligere næringsområde med mye strekt endret mark. Det er 
ikke påvist naturverdier etter Miljødirektoratets instruks (2022) og utbyggingen vil ikke 
medføre miljøskade for omradet, jf. Miljødirektoratets veileder. 

Det ble ikke registrert naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (2022). Ingen rødlistearter 
er heller registrert. Den samlede belastningen på naturtyper i området er ubetydelig. 

I forbindelse med en eventuell utbygging sa bør det iverksettes tiltak slik at ikke fremmede 
arter 
spres i forbindelse med bortkjøring av masser." 
 
Avbøtende tiltak mht spredning av fremmede arter i forbindelse med utbygging ivaretas med 
miljøoppfølgingsplan. 
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5.5 Stedets karakter og visuelle kvaliteter 

Bebyggelse utformes for å passe inn i, videreutvikle og utvide sentrumsområdet i Ås. 
Bebyggelsen strammer opp gateløpet i Brekkeveien og aktiviserer byrommet med 
næringsvirksomhet i 1. etasje og en plassdannelse langs Brekkeveien. Det legges vekt på å 
oppnå gode visuelle kvaliteter mht materialitet, variasjon og sammenheng mellom 
uterommene samt visuell variasjon i utforming av fasadene. Planområdet får et grønt preg, 
med variert vegetasjon på ny plass og i grønnstrukturen langs jernbanen.  

5.6 Universell tilgjengelighet 

Ny bebyggelse og utearealer vil etableres med tilgjengelighet i henhold til gjeldende teknisk 
forskrift. Det er ikke funnet forhold i planområdet eller forhold i planforslaget som 
vanskeliggjør universell utforming.  

5.7 Folkehelse 

Vår vurdering er at forslaget bygger opp under flere av hovedpunktene i kommunens 
folkehelsesatsning.  
Plassering nær stasjonen med god kollektivdekning og nærhet til alle sentrumsfunksjoner 
oppmuntrer til bærekraftig reiseadferd som vil gi bedre folkehelse. Tilgang på nye boliger, 
nye møteplasser og nye sentrumsfunksjoner virker positivt på utvikling av lokalsamfunnet. 
Det legges opp til en variert boligsammensetning med hovedvekt på mindre/ mellomstore 
leiligheter. Direkte tilgang til friområde. 

5.8 Landskap 

Grønnstruktur i planområdet videreutvikles som friområde og som del av 
overvannshåndtering, i henhold til overordnet plan. I byggeområdet dekkes det meste av 
opprinnelig terreng med bebyggelse.   

5.9 Eksponering/fjernvirkning 

 

 
Ny bebyggelse sett fra Brekkeveien i retning mot sør 
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Ny bebyggelse sett fra Brekkeveien i retning mot nord 
 
 
 

 
Ny bebyggelse sett fra Hogstvetveien i retning mot vest 
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Nærvirkning: Perspektiv sett fra nord i retning mot sør 

5.10 Sikring av jordressurser (jordvern) 

Planforslaget berører ikke dyrket mark. Planområdet grenser mot dyrket mark på eiendom 
54/3 (Moerjordet). I områdeplanen er 54/3 avsatt til byggeområde for 
bolig/forretning/kontor. 

5.11 Kulturminner og kulturmiljø 

 Planforslaget berører ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø. 

5.12 Skole-, barnehage og institusjonsbehov 

I henhold til barnehagebehovsplan 2019-2022 er det overkapasitet på barnehageplasser i Ås. 
Tilbakemelding fra kommunen er at skolekapasitet i Ås er god. Det forventes ikke at 
planforslaget utløser behov ut over eksisterende/ planlagt kapasitet. Det er kort vei til 
idrettsfasiliteter.  

5.13 Transportbehov 

I henhold til trafikkberegninger utført av ViaNova kan det forventes at 19% av personreisene 
til/fra boligene vil være til fots, 3% på sykkel, 17% kollektivt og 59% med bil (bilfører + 
passasjer). Økning i biltrafikk som følge av utbyggingen er beregnet til å bli ca. 300 kjt/d. 

   

5.14 Trafikksikkerhet 

Adkomst for bil 
Ref. trafikk og mobilitetsanalyse ViaNova: Adkomst til planområdet med bil krysser sykkelvei 
og fortau langs østsiden av Brekkeveien. Brekkeveien har lave trafikkmengder og det er et 
lavt volum av kjøretøy som skal svinge inn/ut av adkomsten. Brekkeveien har rett kurvatur 
med tilstrekkelig sikt i avkjørslene. I trafikk- og mobilitetsanalysen anbefales det at det 
utarbeides et gjennomgående prinsipp for kryssing av sykkelvei med fortau for alle avkjørsler 
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langs Brekkeveien, for å sikre et system som er trafikksikkert og oversiktlig for alle 
trafikanter. 

5.15 Vann og avløp  

Ref. VAO rammeplan, Multiconsult, vedlegg 07: 

• Utbygging vil ikke kreve omlegginger av offentlige ledninger.  

• Oppgradering av brannvannskapasitet i området er allerede planlagt/ pågående, og 
kapasitet vil bli tilstrekkelig for Brekkeveien 12-18. 

• For forbruksvann antas behovet for Brekkeveien 12-18 å bli 300 PE. Forbruksvann skal 
forsynes fra en ny kum i Brekkeveien (VK1) til tekniskrom i bygget gjennom en privat 
stikkledning.  

• Utbygging vil ikke kreve omlegging av offentlige spillvannsledninger. 

• Oppgradering av kapasitet på eksisterende spillvannsledninger må påregnes. 

5.16 Energibehov og -forbruk  

Energibehov og -forbruk vil avklares med leverandører før rammesøknad.  

5.17 Forurensning 

Ref. klimagassregnskap, Rambøll, vedlegg 12: 
Klimagassutslipp over et livsløp på 60 år er beregnet 1 660 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippet 
er hovedsakelig forbundet med materialer og energibruk i drift. Følgende tiltak anbefales 
vurdert nærmere i senere fase av prosjekteringen: 
- Velge mindre karbonintensive materialer for bygningsdelene innervegger, bærende 

yttervegger, frittbærende dekker og bjelker, som står for de største bidragene av utslipp 
forbundet til materialer.  

- Legge til rette for energiforsyning med lavt klimagassutslipp og byggetekniske løsninger 
som reduserer energiforbruket.  

 
Ref. miljøteknisk grunnundersøkelse, Sweco, vedlegg 13: 
Påviste forurensede masser må fjernes før bygging av boliger. Tiltaksplan utarbeides og 
sendes inn sammen med rammesøknad.  

Ref. MOP, Sweco 11.08.2022, vedlegg 15: 
Behov for supplerende prøvetaking i utvidet planområde er tatt med i tiltaksplanen. Krav om 
tiltaksplan i byggesak er ivaretatt i bestemmelsene § 3.12. 

5.18 Sol-/skyggeforhold 

Sol-/ skyggestudie viser at ny bebyggelse vil få svært liten negativ påvirkning for 
nabobebyggelse. I nord hvor påvirkning blir størst tyder foreløpige signaler på at det ikke vil 
bli planlagt for boligbebyggelse.  

5.19 Støy og luftkvalitet 

Det planlegges ikke for støyende virksomheter. Ny bebyggelse vil bidra til å skjerme området 
vest for planen mot støy fra jernbanen.  
Fortetting i sentrum, nær kollektivknutepunkt vil på sikt kunne bidra til bedre luftkvalitet i 
sentrumsområdet.  
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5.20 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planen vil ha en positiv virkning for næringsinteresser, med nye næringslokaler mot 
Brekkeveien og økt kundegrunnlag for butikkene i sentrum. Det er rimelig å anta at terskelen 
for å reise med bil til et handlesenter utenfor Ås sentrum vil være noe høyere når det er 
gangavstand til alle fasiliteter i nærområdet. 

5.21 Grunnervervsbehov 

Ingen. 

5.22 Interessemotsetninger 

Det er pr. i dag ikke registrert interessemotsetninger.  

5.23 Alternativer  

Planforslaget omfatter ikke alternative løsningsforslag. Innledningsvis i planarbeidet er flere 
ulike grep skissemessig utarbeidet (ref. planinitiativet). Andel næringsareal er vurdert.  

5.24 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen  

Bestemmelsene angir dokumentasjonskrav i forbindelse med byggesaken.  

6 Medvirkning/forhåndsuttalelser/innspill til planarbeidet 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Østlandets Blad 10.12.2021 og på kommunens 
nettsider. Varslingsbrev ble samtidig sendt pr. post/ e-post til naboer og til høringsinstanser på 
liste fra Ås kommune. 

I sammenheng med justering av plangrense ble det gjennomført en begrenset varsling og 
kunngjøring på kommunens nettside 28.06.2022. Det er ikke innkommet merknader etter denne 
varslingen.  
 
Etter varsling 10.12.2021 ble det mottatt merknader fra: 
1. Statsforvalteren i Oslo og Viken 
2. Bane NOR 
3. Follo Ren 
4. Follo Brannvesen 
5. Bendik Thorsen 
 
Sammendrag og våre kommentarer til innspillene: 
1. Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.01.2022 

Sammendrag:  
a) Det bør legges vekt på restriktiv parkeringsnorm samt trafikksikre adkomster og 

strukturer for gående og syklende. 
b) Planområdet er støyutsatt, særlig fra jernbanen. For de fasader som er støyutsatt kan 

det aksepteres bruk av avbøtende tiltak for dempet fasade. Støyrapporten må vise 
hvilke tiltak det planlegges for, og hvilken effekt de har. Det må begrunnes hvorfor man 
har valgt disse avbøtende tiltakene. Dette for at kommunen, og andre, skal kunne 
vurdere bokvaliteten. Reguleringsbestemmelsene skal være entydige og konkrete, og 
tilpasses planen og støysituasjonen. Det må spesifikt bestemmes hvilke tiltak som 
aksepteres. Det må også vurderes kompenserende tiltak som tilgang til sol og lys, utsikt, 
gode uteoppholdsarealer, rekreasjonsområder og andre faktorer som fremmer trivsel 
og helse. 
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c) Grunnforholdene skal vurderes spesielt, og vi forventer at dette vurderes i ROS-
analysen. Områdestabiliteten skal vurderes på reguleringsplannivå. 

d) Det bør benyttes naturbaserte løsninger for håndtering av overvann. Håndtering av 
overvann og bevaring/ etablering av naturelementer/ utearealer bør ses i sammenheng 
slik at man kan etablere overvannsløsninger som også bidrar positivt til naturmangfold 
og et spennende utemiljø. 

e) Vi ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming. 
 

Våre kommentarer: 

Ad pkt a) Gjeldende parkeringsnorm i Ås videreføres i forslaget 

Ad pkt b) Forslag til avbøtende tiltak for dempet fasade er beskrevet i støyrapport til planen 
og forslag til bestemmelser er tatt inn i planen. 

Ad pkt c) Grunnforhold og områdestabilitet er vurdert i ROS-analyse og geoteknisk rapport.  

Ad pkt d) Overvannsløsninger er beskrevet i landskapsplan og VAO-rammeplan. Løsningene 
følger i stor grad innspillet fra Statsforvalter. 

Ad pkt e) Tiltaket utformes etter gjeldende regelverk om universell utforming. 
 

2. Bane NOR 04.01.2022 
Sammendrag: 
a) Vi forutsetter at gjeldende områderegulering for Ås sentralområde legges til grunn for 

planarbeidet og at regulert grønnstruktur G13 videreføres som en buffersone mot 
jernbanen. 

b) Sikring av jernbaneinfrastrukturen mot økt fare for flom-, erosjons-, setning- og/eller 
skredfare må ivaretas i planarbeidet gjennom geotekniske vurderinger, 
overvannshåndtering og klimatilpasning for planlagt byggetiltak langs jernbanen. 

c) I områder utsatt for støy fra jernbanen bør en ny bebyggelse lokaliseres og utformes på 
en måte som gjør at hensynet til støy blir tilfredsstillende ivaretatt. Det er derfor viktig at 
de til enhver tid gjeldede støyretningslinjene blir lagt til grunn i utforming av 
planbestemmelser knyttet til støy. 

d) Vi minner om at jernbaneloven § 10 som fastsetter at alle byggetiltak innen 30 meter 
regnet fra nærmeste spors midtlinje krever tillatelse fra Bane NOR uansett om det 
foreligger reguleringsplan med annen byggegrense. 

 
Våre kommentarer: 

Ad pkt a) Områderegulering er lagt til grunn og G13 videreføres som buffersone mot 
jernbanen. 

Ad pkt b) Geotekninske vurderinger er gjennomført i planarbeidet.  

Ad pkt c) Overvannshåndtering og klimatilpassning er ivaretatt gjennom VAO-rammeplan og 
landskapsplan. 

Ad pkt d) Gjeldende støyretningslinjer legges til grunn i byggesak.  

Ad pkt e) Byggegrense er lagt 30 meter fra nærmeste spors midtlinje. 
 

3. Follo Ren 07.01.2022 
Sammendrag: 
a) Dimensjonering av avfallsmengder oppgis i innspillet 
b) Etablering av nedgravde avfallsbrønner anbefales 
c) Krav til plassering, adkomst og kjørbar vei beskrives 
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Våre kommentarer: 

Ad pkt a) På utomhusplanen er det vist avfallsbrønner i henhold til Follo Rens krav til 
dimensjonering. 

Ad pkt b) I illustrasjonsprosjektet er det vist nedgravd løsning  

Ad pkt c) Krav til plassering, adkomst og kjørbar vei er fulgt opp i illustrasjonsprosjektet. 

For øvrig er det i planarbeidet gjennomført ett møte med Follo Ren hvor forslag til 
renovasjonsløsning ble gjennomgått. Endelig utforming av renovasjonsløsning må 
godkjennes av FolloRen i byggesak. 

 
4. Follo Brannvesen 13.01.2022 

Sammendrag: 
01 Tilgjengelighet for Follo Brannvesens rednings- og slukkemannskap med nødvendig 

utstyr må ivaretas i hele planområdet. 
02 Byggverk inntil 8 etasjer må ha tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskap (brannbil 

utstyrt med maskinstige eller snorkel) slik at alle etasjer og brannseksjoner kan nås. 
03 Tek 17 åpner opp for at brannceller i byggverk i risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer kan ha 

utgang til ett trapperom utført som rømningsvei. Dette forutsetter at hver boenhet har 
minst ett vindu eller balkong som er tilgjengelig for rednings- og slukkeinnsats. 

04 I henhold til preaksepterte ytelser etter TEK 17 må brannkum eller hydrant plasseres 
innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei, samt at det må være 
tilstrekkelig antall brannkummer eller hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes. 
Videre følger det av preaksepterte ytelser at slokkevannskapasiteten må være minst 
1200 liter per minutt i småhusbebyggelse eller minst 3000 liter per minutt, fordelt på 
minst to uttak, i annen bebyggelse. 

 
Våre kommentarer: 

Ad pkt a) Ny bebyggelse er tilgjengelig fra Brekkeveien og fra interne adkomstveier nord og 
sør for bygget (SGT1 og SGT2 på plankartet). 

Ad pkt b) Planen legger til rette for kjøreadkomst på tre sider av bygget.  

Ad pkt c) Det planlegges for at alle oppganger skal ha to trapperom. 

Ad pkt d) Brannvannskapasitet og plassering av uttak er behandlet i VAO-rammeplan for 
planforslaget. Brannvannskapasitet vil bli tilstrekkelig for Brekkeveien 12-18 etter at planlagt 
oppgradering av eksisterende ledningstraseer. Det må etableres to nye brannvannsuttak i 
Brekkeveien med stikkledning fra den ene til evt automatisk slokkeanlegg. 

Merknaden tas til etterretning og følges opp i videre prosjektering fram mot byggesak.   
 

5. Bendik Thorsen 17.12.2021 
Fra innspillet: 
" Jeg sender denne mailen med et håp og et inderlig ønske om at dere kan bygge noe annet 
enn alt annet som bygges i dag. Alt for mye som bygges er grått, trist og veldig likt. Håper 
ikke dette prosjektet ender opp med å ligne på det som blir bygget på Løren, Ensjø og 
Vollebekk. For ikke å snakke om det planlagte prosjektet 'Rådhushagen' i Ski." 
 
Våre kommentarer: 
I bestemmelsene til forslaget er det satt krav til utforming, materialer og kvaliteter. 
Illustrasjoner til planforslaget viser et forslag til utforming av ny bebyggelse. Illustrasjonene 
er ikke bindende, men viser i hovedtrekk hvordan ny bebyggelse vil framstå. Illustrasjonene 
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legges ut på høring i løpet av planprosessen og vi oppfordrer til å sende inn uttalelse til 
materialet. 
 
 

Vedlegg 

R-339  Forslag til reguleringsplankart 05.09.2022 

R-339  Forslag til reguleringsbestemmelser 05.09.2022 
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15 MOP 11.08.2022, Sweco 
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