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R-345 - Detaljregulering for Langbakken (B3) - 
Førstegangsbehandling 

 
Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 21/04067-11 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for næring og miljø 08.11.2022 

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-345 for 

Langbakken (B3), som vist på kart datert 19.10.2022, bestemmelser datert 
25.10.22 og planbeskrivelse datert 25.10.2022 med følgende endringer: 
 

1. Innenfor felt BBB1 tillates blokkbebyggelse eller rekkehus på 3-4 etasjer. 
2. Innenfor felt BBB3 skal det høyeste bygget i nord reduseres til 4 etasjer, 

som vist på figur 3 i saksframlegget. 
3. Innenfor felt BBB4 reduseres byggehøyder for bygg langs Langbakken til 

4-5 etasjer. 
4. Innenfor felt BKB reduseres byggehøyde til 6 etasjer. 
5. Det tillates ikke boliger under 36 m2 innenfor planområdet. 

 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 

uttalelse. 
 
Ås, 25.10.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss  Ellen Grepperud  

Kommunedirektør  Virksomhetsleder  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø, første gang  
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang  

Offentlig ettersyn  
Hovedutvalg for teknikk og plan, andre gang  

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 19.10.2022 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 25.10.2022 

3. Planbeskrivelse, datert 25.10.2022  
4. Illustrasjonshefte 
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5. Illustrasjonsplan 
6. ROS-analyse 

7. Trafikkanalyse 
8. Støyutredning 
9. Klimagassberegning 

10. Miljøprogram 
11. Naturkartlegging - biologisk mangfold 

12. Geoteknisk notat 
13. Tiltaksplan - forurensede masser 
14. Forhåndsuttalelser - forslagsstillers oppsummering og kommentarer 

15. VAO-Rammeplan 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser  

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Planforslaget omfatter delområde B3 i områdereguleringsplan for Ås  

sentralområde. Planområdet utgjør et areal på ca 20,6 daa og er lokalisert om 
lag 700 meter fra Ås stasjon.  

 
Forslaget legger til rette for at dagens bebyggelse kan erstattes med ny 
boligbebyggelse i kvartalsstruktur, samt en områdelekeplass på 1000 m2. 

 

Forslagsstiller er Ås byutvikling AS. Fagkyndig plankonsulent er DARK 

Arkitekter AS. 
 

Kommunedirektøren ber HTP være særlig oppmerksomme på at det foreslås 
avvik fra byggehøydene i områdeplanen, og vurdere om dette skal tillates. 
 

Om Planområdet: 
Dagens bruk  



Ås kommune 

21/04067-11 Side 3 av 10 

 
Figur 1. Flyfoto av dagens bebyggelse 

Planområdet ligger midt i Langbakken industriområde. Eksisterende bebyggelse 
brukes til ulike næringsformål, som dyreklinikk, bilforhandler, overflateparkering 
og parkering av trailere. Langbakken 20 huset tidligere en avdeling av Tine. Det 

er ikke registrerte kulturminner innenfor planområdet.  
 

Føringer i områdeplan for Ås sentralområde  
Planområdet omfatter felt B3 i områdeplanen, samt grøntområdet G3 i nord. Felt 
B3 er regulert til boligformål med en utnyttelsesgrad på maks 150 % BRA, og 

høyder mellom 3-6 etasjer. Det skal etableres en områdelekeplass på 1000 m² 

innenfor planområdet.  
 

Planområdet er angitt med hensynssone H390_1 – fare for forurenset grunn, 
med krav om kartlegging av grunnforhold. 
 

 
Figur 2. Utsnitt fra områderegulering for Ås sentralområde 
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I områdeplanen er det regulert ny sykkelvei med fortau langs Langbakkens  
østside. Sykkelveien skal være tre meter bred, og fortauet to meter bredt. På 

vestsiden av Langbakken er det regulert et fortau med 2 meters bredde. 
 
Om planforslaget: 

Bebyggelse, utnyttelse og høyder  
Planområdet foreslås regulert til boligformål. Det foreslås hovedsakelig 

blokkbebyggelse i kvartalsstruktur, samt ett felt avsatt til konsentrert 
småhusbebyggelse nordvest i planområdet (BKS). Det avsettes også ett felt til 
kombinert bebyggelse (BKB), hvor det kan etableres en frittstående boligblokk 

med felleslokaler eller tjenesteyting i første etasje.  
 

Regulerte byggehøyder ligger mellom 3-8 etasjer, og fordeler seg som vist på 
side 26 i illustrasjonsheftet. Bebyggelsen skal utformes med variasjon i 

gesimshøyde, etter prinsippene som vist på side 29-30 i illustrasjonsheftet. I felt 
BKB tillates det trappehus og tekniske installasjoner på taket, innenfor den 
regulerte høyden i kartet.  

 
Samlet utnyttelse for planområdet er 27.300 m² BRA. Utnyttelsen tilsvarer ca 

150 % BRA. 
 
Boligstørrelser og boligantall  

Planforslaget gir rom for ca. 8 rekkehus, 260-280 leiligheter og 90-110 enheter i 
bokollektiv. Totalt mellom 360 og 400 boliger innenfor planområdet.  

 
For rekkehusene er det sikret en minimumsstørrelse på 120 m². For 
leilighetsbebyggelsen foreslås det en størrelsesfordeling hvor maksimum 30 % 

av leilighetene kan være under 45 m² og minimum 25 % skal være større enn 
70 m². Minstestørrelsen for leiligheter er 36 m² BRA, med unntak av leiligheter i 

bokollektiv i felt BBB4. Innenfor BBB4 foreslås det en minstestørrelse på 18 m² 
per enhet, pluss fellesareal. 
 

Uteoppholdsareal og balkonger 
Vedlegg 5 viser utomhusplan for utearealene på tak og bakkeplan. Det skal 

opprettes en områdelekeplass sentralt i planområdet (o_BLK) som skal være 
offentlig. Det er i tillegg regulert utearealer for beboerne internt i 
gårdsrommene, på tak og på balkonger. I felt BBB3 gis det mulighet for at 250 

m² av uteoppholdsarealet kan etableres som klimatisert oppholdsareal 
(vinterhage). 

 
Grønnstruktur 
Planforslaget viderefører regulert grønnstruktur (G3) i områdeplanen, nord i 

planområdet. Grønnstrukturen skal være en del av overvannshåndteringen i 
området, og kan i tillegg inngå i beregningen av uteoppholdsareal for 

planforslaget. 
 
Langs jernbanen er det regulert et grøntareal i områdeplanen (B2), som skal 

være en del av overvannshåndteringen i sentrum, og som skal opparbeides med 
en tursti. Dette arealet er ikke regulert i planforslaget, men er sikret som 

rekkefølgekrav.  
 

Sol- og skyggeforhold  
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Sol- og skyggeforhold på utearealer er vist med illustrasjoner i vedlegg 4, s. 14-
16. Halvparten av uteoppholdsarealet skal ha sol ved vår- og høstjevndøgn, 

inkludert halvparten av områdelekeplassen. Dette er i henhold til kravene i 
områdeplanen. Den laveste bebyggelsen er lagt mot vest, slik at solen slipper inn 
i uteområdene på ettermiddags- og kveldstid.  

 
Trafikk, adkomst og parkering 

Planområdet har adkomst for bil fra Myrveien i nord, og fra gatetunet f_SGT4 i 
syd. Langbakken har fartsgrense 30 km/t, og har en kombinert gang- og 
sykkelvei langs veiens østside. Planforslaget regulerer et fortau på 2 meter langs 

veiens vestside. Sykkelvei med fortau langs østsiden av Langbakken er ikke 
regulert i planforslaget, men sikres i rekkefølgebestemmelsene.  

 
Det reguleres gatetun inn til områdelekeplassen fra nord, syd og øst. Gatetunet 

o_SGT1 skal være offentlig, for å sikre allmenn tilgjengelighet til 
områdelekeplassen fra Langbakken.  
 

Parkering for bil skal anlegges i kjeller under planområdet. 
Parkeringsbestemmelsene følger maksbestemmelsene i områdeplanen. Til 

sammen utgjør dette mellom 209 og 296 parkeringsplasser maksimum, avhengig 
av størrelsen på leilighetene, pluss 36 gjesteparkeringsplasser. 
Illustrasjonsprosjektet legger til grunn 215 p-plasser totalt. 

 
Støy  

Planområdet er utsatt for støy fra jernbanen i vest og Langbakken i øst. 
Støyutredningen (vedlegg 8) viser at fasadene mot Langbakken, og deler av 
fasadene mot jernbanen vil bli liggende i gul støysone. Boligene som ligger med 

støyutsatt fasade mot Langbakken vil kunne oppnå kvalitetskriteriene for støy 
ved at boenhetene får tilgang til stille side.  

 
Trinnvis utvikling 
Forslagsstiller ønsker å gjennomføre prosjektet i fire byggetrinn, som vist i 

planbeskrivelsen, side 28. Planbestemmelsene sikrer at halvparten av 
områdelekeplassen opparbeides ved byggetrinn 2. 

 
Grunnforhold 
Gjennomførte grunnundersøkelser vurderer at områdestabiliteten er 

tilfredsstillende innenfor planområdet. 
 

Det er avdekket små funn av forurensede masser enkelte steder innenfor 
planområdet, hvorav ett punkt har forurensing som er i konflikt med generelle 
akseptkriterier. Forurensede masser som fjernes fra eiendommen må leveres til 

godkjent mottak. Det er utarbeidet en overordnet tiltaksplan for forurensede 
masser som er vedlagt planforslaget. 

 
Overvann 
Blågrønn faktor for området er regulert til 0,7. Vedlagte VAO-rammeplan viser 

hvordan overvann skal håndteres i planområdet. 
 

Oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde  
Oppfølging av kvalitetsprogrammet er redegjort for i planbeskrivelsen fra side 

30.  
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Uttalelser til varsel om oppstart 

Det ble mottatt 6 uttalelser til varsel om oppstart.  
 
Statsforvalteren i Oslo og Akershus påpeker viktige overordnede hensyn som 

skal inngå i planarbeidet, samt konkrete utredninger som forventes gjennomført. 
Herunder barn og unges interesser, vurdering av områdestabilitet og overvann, 

tiltak mot støy, grunnforurensning, og biologisk mangfold langs Hogstvetbekken.  
 
Viken fylkeskommune uttaler seg om medvirkning, krav til trafikkanalyse, 

trafikksikkerhet, parkering, sykkel og gange. De ber om at planforslaget vurderer 
og illustrerer fjernvirkningene av ny bebyggelse for kulturlandskapet og 

verneverdig bebyggelse rundt, særlig fra Kajaområdet og Gamleveien. 
 

Bane NOR minner om at alle byggetiltak innen 30 meter fra nærmeste spors 
midtlinje krever tillatelse fra Bane NOR jf. jernbanelovens § 10. Støyforholdene 
for boligene må ivaretas. Jernbanen må sikres mot naturfare gjennom krav om 

geotekniske vurderinger, overvannshåndtering og klimatilpasning. 
 

Follo Brannvesen og Follo Ren viser til veiledere og relevante krav som må følges 
opp i planforslaget. Elvia fremmer ønske om konkrete bestemmelser og et ønske 
om avklaring av effektbehov underveis i planprosessen.  

 
Forslagsstillers oppsummering og kommentarer til mottatte uttalelser ligger i 

vedlegg 14. 
 
Kommunedirektøren mener at uttalelsene er fulgt opp i planforslaget, og viser til 

vurderingen under. 
 

Kommunedirektørens vurdering: 
Plangrep 
Kommunedirektøren mener det foreslåtte plangrepet gir en god og bymessig 

utforming av planområdet. Plangrepet vurderes å gi en god fordeling mellom 
private og felles utearealer i gårdsrommene, samtidig som alle deler av 

planområdet har tilgang til en sentralt plassert områdelekeplass som er allment 
tilgjengelig. Oppbygningen fra lavere bebyggelse i vest til høyere bebyggelse i 
øst, vurderes som gunstig med tanke på sol og skjerming mot støy fra 

jernbanen.  
 

Kommunedirektøren mener det er positivt at bebyggelsen innenfor BKB er 
trukket tilbake fra Langbakken, slik at fasaderekken langs veien brytes opp, og 
det skapes en forplass som fremstår som inviterende. 

 
Områdelekeplass 

I henhold til kvalitetsprogrammet skal områdelekeplassen plasseres og utformes 
slik at den tydelig inviterer til bruk. Kommunedirektøren mener dette er ivaretatt 
på en god måte, ved at lekeplassen blir tilgjengelig gjennom gatetun eller 

grønnstruktur fra alle himmelretninger. Det er særlig lagt vekt på å sikre et 
offentlig gatetun fra Langbakken, som samsvarer med den regulerte snarveien 

videre østover til idrettsplassen.  
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Områdelekeplassen er tilbaketrukket fra vei og jernbane, og er dermed godt 
skjermet mot støy og trafikk. Kommunedirektøren mener dette er en god 

plassering av lekeplassen, men er samtidig opptatt av å unngå at lekeplassen 
privatiseres. Bygningene rundt lekeplassen skal derfor bidra til å gi området et 
offentlig preg. Det er sikret ved at deler av førsteetasjen i BKB skal brukes til 

fellesarealer eller tjenesteyting og at 50 % av fasaden skal være transparent. 
Balkonger som etableres mot områdelekeplassen skal ikke krage mer enn én 

meter ut fra fasaden.  
 
Områdelekeplassen skal utformes etter kommunens veileder for 

områdelekeplasser, som ble vedtatt i februar 2022. I veilederen karakteriseres 
denne lekeplassen som en Tumle-rumle-lekeplass, som primært skal være rettet 

mot småbarnsfamilier. Kommunedirektøren følger opp dette i forhandlingene om 
utbyggingsavtale.  

 
 
 

Byggehøyder  
Byggehøydene i planforslaget er vist i vedlegg 4. Planforslaget inneholder ett 

bygg på 8 etasjer, som utgjør et avvik fra høydene i områdeplanen. Resten av 
byggehøydene er i tråd med områdeplanens føringer, og ligger mellom 3-6 
etasjer. 

 
Kommunedirektøren mener det er positivt at det er sikret stor variasjon i høyder, 

takform og skala i planforslaget, noe som gir lysinnslipp på utearealene og 
skaper estetiske kvaliteter i prosjektet. Kommunedirektøren er imidlertid 
skeptisk til byggehøyder opp mot 6 etasjer langs Langbakken, på tross av 

foreslåtte variasjoner i takform som skal gi inntrykk av lavere bebyggelse sett fra 
gateplan og vil anbefale at byggehøydene for langsgående bebyggelse langs 

Langbakken reduseres til maks 5 etasjer. 
 

Kommunedirektøren er positiv til at plangrepet hvor det er foreslått ett høyt 

bygg sentralt i området som vil fungere som et landemerke med tydelig 
markering av inngang til områdelekeplassen i området. Kommunedirektøren er 

imidlertid skeptisk til at et slikt bygg skal etableres med høyde på hele 8 etasjer 
innenfor planområdet, der det vises til områdeplanens bestemmelse om at det 
kan vurderes avvik for inntil 15 % av byggehøydene. Dersom 

avviksbestemmelsen skal benyttes, mener kommunedirektøren at dette er et 
eksempel på god gjennomføring, der det høyeste bygget inngår i et større 

område som ellers består av varierte byggehøyder og bygningstyper. 
Kommunedirektøren er likevel skeptisk til at avvik skal tillates i området, og vil 
anbefale at byggehøyden for det sentrale bygget reduseres til 6 etasjer og 

fortsatt fremstår som ett av de høyeste byggene i området. 
 

Kommunedirektøren anbefaler videre at byggehøydene syd og vest for 
områdelekeplassen reduseres. Det anbefales at hele felt BBB1 reguleres med 
høyder på 3-4 etasjer. Innenfor felt BBB3 anbefales det at høyeste bygg i nord 

reduseres til 4 etasjer. Byggene er markert på figur 3 under. Endringene 
anbefales for å sikre mer sol på områdelekeplassen og for å skape mer ensartede 

kvartaler. En lavere og smalere bygningstype i BBB1 kan også forbedre siktlinjen 
gjennom planområdet, fra Idrettsplassen til Åsmåsan. 
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Figur 3. Forslag til endringer i byggehøyder og bygningstype, jf. kommunedirektørens innstilling.  

Estetikk og utforming 
Kommunedirektøren mener at det er mange gode estetiske kvaliteter som vises i 

illustrasjonsprosjektet. For å sikre kvalitetene er det lagt inn bestemmelser om 
variasjon i gesimshøyder, takform, materialbruk, farger og fasadeutforming. Det 
er sikret at hovedmaterialene i fasadene skal være tre, puss, tegl eller 

skjermtegl, samt at de høyeste volumene rundt områdelekeplassen skal ha en 
felles materialbruk i varme toner, som vist i illustrasjonsmaterialet.  

 
Boligtyper 
Planforslaget legger til rette for en god variasjon av boligtyper, med både 

rekkehus og leiligheter av ulike størrelser. Planbeskrivelsen opplyser om at det 
kan etableres ca. 18 rekkehus. Kommunedirektøren bemerker at det kun er 8 av 

de illustrerte rekkehusene som ligger innenfor felt BKS og dermed er sikret i 
planforslaget. Innenfor felt BBB1 kan det etableres blokkbebyggelse på 3-4 
etasjer i tillegg til ett høyere bygg på 6 etasjer. Kommunedirektøren mener det 

bør vurderes om større deler av felt BBB1 kan reguleres til konsentrert 
småhusbebyggelse før andregangsbehandling. 

 
Kommunedirektøren er skeptisk til forslaget om bokollektiv med leiligheter ned til 

18 m2. Kommunedirektøren mener det ikke er redegjort godt nok for hvordan 
denne delen av prosjektet skal organiseres, både med tanke på størrelsen og 
bruken av fellesarealene, antall boliger per kollektiv og totalt, eierform og 

målgrupper. Kommunedirektøren er skeptisk til å legge til rette for et så stort 
omfang av leiligheter i bokollektiv uten å se en mer konkret prosjektidé med 

tilpassede bestemmelser. Dersom det er politisk ønskelig om å legge til rette for 
bokollektiv, ber kommunedirektøren om at HTP tar stilling til hvilke føringer som 
skal følges opp for denne delen av planforslaget. 
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Kombinert formål BKB 

Kommunedirektøren er positiv til at det tilrettelegges for en liten andel lokal 
tjenesteyting eller fellesfunksjoner innenfor planområdet, som kan støtte opp om 
bruken av områdelekeplassen og gatelivet i Langbakken.   

 
Sol og skygge 

Kommunedirektøren mener det er sikret gode solforhold på utearealene i 
planforslaget. Åpningen av bebyggelsen mot vest gjør at områdelekeplassen får 
tilstrekkelige solforhold til å oppfylle minimumskravene i områdeplanen. 

Kommunedirektørene mener likevel at byggehøydene bør reduseres syd og vest 
for områdelekeplassen, slik at solforholdene kan forbedres ytterligere. Dette er 

redegjort for over.  
 

Støy 
Planområdet er utsatt for støy fra både vei og jernbane, og det må gjøres  
avbøtende tiltak for leilighetene som blir liggende med fasade i gul støysone. 

Planbestemmelsene sikrer at alle leilighetene får tilgang til stille side, med 
unntak av enkelte leiligheter i felt BKB og BBB4 som må løse støykravene 

gjennom tiltak for dempet fasade. Kommunedirektøren mener hensynet til støy 
er tilstrekkelig ivaretatt med disse bestemmelsene. 
 

Områdelekeplassen er plassert tett på ny boligbebyggelse, og kan på dager med 
mye aktivitet oppleves som en støykilde. Kommunedirektøren har vært opptatt 

av å sikre at lekeplassen skal utformes med støydempende materialer, for å 
begrense lydnivået.  
 

Trafikk 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som er vedlagt planforslaget. Trafikkanalysen 

konkluderer med at kapasiteten i krysset Langbakken/fv. 152 fortsatt vil være 
god, selv med trafikken som genereres fra dette planområdet og utbyggingen 
lenger nord i Langbakken (B1) sammenlagt. Utbedring av krysset ligger inne som 

rekkefølgekrav, slik at det kan opparbeides når den samlede belastningen gjør 
det nødvendig.  

 
Bevaring av trær 
Det er ikke foreslått bevaring av trær innenfor planområdet. Planbeskrivelsen 

redegjør for at det er mulig å bevare en rekke med bjørketrær i vestre ende av 
f_GBG1 som kan inngå som en del av grønnstrukturen. Bjørketrær er ikke i 

henhold til bestemmelsen om allergivennlig beplantning, og kommunedirektøren 
har derfor ikke innstilt på at disse skal bevares.  
 

Tilpasning til nabobebyggelsen  
Nord og syd for planområdet er det avsatt områder til ny utbygging i  

områdeplanen. Planforslaget setter av areal til gatetun i  
syd som kan brukes som felles adkomst med felt BAA1, dersom det blir aktuelt.  
 

Øst for planområdet ligger Ås stadion, idrettshallen og modulskolen. 
Fjernvirkninger og siktlinjer fra idrettsplassen er illustrert på s. 23-24 i 

illustrasjonsvedlegget. Kommunedirektøren mener planforslaget kan bidra til en 
god innramming av idrettsplassen, gitt at det estetiske uttrykket som er illustrert 

opprettholdes.  
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Fjernvirkninger fra Gamleveien og fra Kaja er også studert. Planforslaget er ikke 

synlig fra disse ståstedene på grunn av eksisterende bebyggelse og beplantning. 
Om vinteren kan planforslaget være synlig fra Kaja-området. 
 

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

som følger opp kvalitetsprogrammet er blant annet å sikre variasjon i boligtyper, 
byggehøyder, fargebruk, takform og fasadeutforming. Overordnet grønnstruktur 
og områdelekeplass er ivaretatt i plankartet.  

 
I henhold til kvalitetsprogrammet skal det sikres en siktlinje gjennom 

planområdet fra idrettsplassen til Åsmåsan. Siktlinjene i planforslaget er illustrert 
på s. 23-24 i illustrasjonsvedlegget. Kommunedirektøren mener hensynet kun er 

delvis ivaretatt, ettersom siktlinjene kun er synlige fra enkelte ståsteder. Dersom 
kommunedirektørens innstilling om endringer i byggehøydene vedtas, bør det 
ses på om også siktlinjene kan forbedres med lavere og smalere bygg. 

 
Konklusjon: 

Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget sendes på høring og offentlig 
ettersyn, med noen endringer i byggehøyder og minstestørrelse på boliger. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 


