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R-345 «Langbakken B3» – oppsummering av forhåndsuttalelser og forslagsstillers 
kommentarer 
 
 
Oppstart av detaljregulering for «Langbakken B3» ble kunngjort 27.04.2022 med frist for forhåndsuttalelse satt til 

25.05.2022. Totalt fem uttalelser ble mottatt i forbindelse med kunngjøringen. Nedenfor følger en oppsummering av 

innkomne forhåndsuttalelser, samt forslagsstillers kommentarer til uttalelsene. 

1 OFFENTLIGE HØRINGSINSTANSER 

1.1 Follo Brannvesen IKS 

 Follo Brannvesen viser til sine retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og 

slukkemannskaper, samt tekniske krav til rømning og behov for slukkevannskapasitet. 

 Forslagsstillers kommentar: 

Forslagsstiller har gjennomgått aktuelle retningslinjer og utformet planforslaget i tråd 

med disse. 

1.2 Follo Ren IKS 

 Follo Ren viser til at alle nye utbygginger i Ås sentrum skal benytte seg av nedgravde 

avfallsbrønner. Folle Ren henviser til sin veileder for nærmere gjennomgang. 

 Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget planlegges med nedgravde avfallsbrønner fordelt på to hentepunkt; ett i 

nord langs Myrveien og ett i sør ved felles gatetun. Videre er planforslaget utformet i 

tråd med veilederen fra Follo Ren, og løsningene er diskutert direkte i møte med Follo 

Ren. 

1.3 Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 Statsforvalteren er positiv til utvikling i Ås sentrum, som er et prioritert vekstområde. 

Det må tilrettelegges for at flest mulig skal benytte seg av gange, sykkel eller 
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kollektivtransport. Statsforvalteren påpeker at områdelekeplass bør utformes i tråd med 

overordnede veiledere.  

Planområdet er preget av marine avsetninger og det må gjøres geoteknisk utredning i 

forbindelse med planarbeidet. Flomfare og overvannshåndtering må og utredes som vel 

av planen.  

Planområdet er støyutsatt både fra veg og jernbane. Det må utarbeides en støyutredning 

og planforslaget må inkludere konkrete bestemmelser på eventuelle avvik eller 

kompenserende kvaliteter. 

Det er registrert mistanke om forurenset grunn like ved planområdet. Deler av 

planområdet bør derfor registreres for å kartlegge eventuelle forurensede masser. Videre 

vises det til hvilke krav som gjelder ved påvisning av forurensende masser i nye 

boligområder.  

Statsforvalteren ber også om at kantsoner langs bekken hensyntas ved eventuell flytting 

av sikringsgjerdet langs jernbanen. 

 Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget sikrer en høy utnyttelse i tråd med regional plan for areal og transport. 

Forslagsstiller har inkludert tiltak for økt grønn mobilitet i planforslaget. 

Egne fagutredninger for støy, geoteknikk og grunnforurensning er utarbeidet og er 

vedlagt planforslaget, også senere til offentlig ettersyn. Når det gjelder 

grunnforurensning viser prøvetaking forekomst av forurensning, men verdiene er på 

et nivå som muliggjør eventuell håndtering lokalt innenfor planområdet. Det anbefales 

ytterligere prøvetaking i forbindelse med byggesaken. 

Når det gjelder sikringsgjerdet langs jernbanen og mulig flytting av dette, er 

forslagsstiller i dialog med Ås kommune og Bane NOR. Konkret løsning er ennå ikke 

valgt, men forholdet til kantvegetasjon tas med i dialogen og redegjøres for i videre 

utvikling av planforslaget. 

For øvrig tas uttalelsen til orientering. 

1.4 Viken fylkeskommune 

 Viken fylkeskommune omtaler viktigheten av medvirkning og hvordan kommunen har 

et særlig ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, 

som barn og unge. 

Fylkeskommunen forventer at det gjennomføres en trafikkanalyse som del av 

planforslaget. Trafikkanalysen må inkludere andre relevante detaljreguleringer som kan 

påvirke trafikkberegningene. Videre vises det til rekkefølgekrav i områdereguleringen 

angående tiltak for Fv152. Det forventes at aktuelle rekkefølgekrav følges opp i 

detaljreguleringen, samt at kapasiteten på Fv152 med tilhørende kryss vurderes. 

Vegarealer og kryss innenfor planområdet bør prosjekteres etter Statens vegvesens 

håndbok og sikres i plankartet. Rygging av store kjøretøy bør unngås. 
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Fylkeskommunen mener det må tilrettelegges godt for gående og syklende blant annet 

med mest mulig direkte adkomster innenfor planen. Bestemmelsene bør sette et 

minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser, samt supplere dette med 

kvalitetsbestemmelser.  

Det er registrert kulturmiljø vest for planområdet (boligområdet Kaja som del av Ås 

universitetsområde) og sørøst for planområdet i bygningsmiljøet i 

Sentralveien/Gamleveien. Planforslaget må vurdere fjernvirkning fra disse 

kulturmiljøene. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor 

planområdet. Grunnet terrengmessige bearbeidinger anses sannsynligheten for funn å 

være lav. 

 Forslagsstillers kommentar: 

Forslagsstiller har i tillegg til kunngjøring om oppstart også avholdt et 

informasjonsmøte om planarbeidet. I invitasjonen til møtet ble det særlig vedlagt 

instanser som er relevante for barn og unge. 

Det er gjennomført en trafikkanalyse som er vedlagt planforslaget. De aktuelle 

rekkefølgekravene fra områdereguleringen er videreført i planforslaget.  

Planforslaget er uformet særlig med tanke på gående og syklende. Bebyggelsen er 

oppdelt i flere tun som alle har adkomster til gårdsrom og innganger på bakkenivå. 

Bestemmelsene har inkludert minimumskrav for antall sykkelparkeringsplasser, samt 

kvalitetsbestemmelser. 

Planforslaget har vurdert planens fjernvirkning også for de områdene 

fylkeskommunen fremhever. For disse to områdene vil ikke planforslagets bebyggelse 

være synlig grunnet høy vegetasjon/skog og terrengformasjoner. 

For øvrig tas uttalelsen til orientering. 

2 NABOER (ingen mottatt foreløpig) 

  

3 ØVRIGE UTTALELSER 

3.1 Elvia AS 

 Elvia har etter energiloven områdekonsesjon i Ås kommune. Planforslaget må ta høyde 

for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. 

Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til 

nettselskapet sine anlegg. Dette gjelder både normalt distribusjonsnett og 

høyspenningskabler. 

For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere 

en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengig av effektbehovet til 

planområdet, og nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov 

planområdet har. Videre vises til krav knyttet til ulike former for plassering av 

nettstasjon. Dersom plassering av ny nettstasjon ikke reguleres konkret, ønsker Elvia at 

planforslaget innarbeider deres ønskede standardbestemmelser for plassering. Elvia 
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ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny 

bebyggelse skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 

 Forslagsstillers kommentar: 

Ønskede bestemmelser for plassering av nettstasjon er inkludert i 

reguleringsbestemmelsene. Forslagsstiller vil ta kontakt med Elvia angående 

effektbehov senere i planprosessen. 

  

Med vennlig hilsen 

 

 

STIAN KVIL 
Arkitekt 

DARK ARKITEKTER AS 

Epost | stian@dark.no  


