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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan og
forslag til planprogram til offentlig ettersyn - 2015 - 2027 - Ås
kommune

Vi visertil oversendelse,datert24. mars2014, av varselom oppstartav arbeidmed
kommuneplanog forslagtil planprogramfor Ãs kommuneplanfor 2015 —2027.

Kommuneplanenfor Ãs, samfunnsdelenmedmål og strategierfor samfunnsutviklingenog
tjenesteutviklingenog arealdelenmedkartogbestemmelser,skalrulleres.Hensiktenmed
planarbeidet er å revidere gjeldende kommuneplan i henhold til nasjonale, regionale og
kommunalemål. Arbeidetmedrulleringav kommuneplanener forankreti kommunal
planstrategifor Ås kommune,vedtatt3. april 2013. Sentralesatsingsområderi
kommuneplanenblir:

I Næringsstrukturog verdiskaping
I Arealog samferdsel
I Miljø- ogklimautfordringer
I Oppvekstognærmiljø
I Folkehelseog universellutforming

Statensvegvesensansvari planarbeideteri førsterekkeknyttettil arealbrukenlangsriks- og
fylkesveg.Vi harogsåansvarfor at føringenei Nasjonaltransportplan(NTP), rikspolitiske
retningslinjerfor samordnetareal-og transportplanlegging,vegnormaleneog andrenasjonale
og regionalearealpolitiskeføringerblir ivaretatti planleggingen.Vi uttalerosssomforvalter
av riksvegpå vegneav staten,forvalterav fylkesvegpå vegneav fylkeskommunenog som
statligfagmyndighetmedsektoransvarpå transportområdet.

Planprogrammet
Statensvegvesensynesplanprogrammetleggeropptil en godog grundigplanprosess.
Planprogrammetgir en godbeskrivelseav de utfordringerkommunener stiltoverforog
beskriverde relevantenasjonale,regionaleog lokaleføringerfor arbeidetmed
kommuneplanen.
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Det er positivt at Samordnet areal- og transportplan for Oslo og Akershus (Plansamarbeidet)
og Regional plan for masseforvaltning skal være av særlig betydning for rullering av
kommuneplanen. For Statens vegvesen vil Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 (NTP) og
tilhørende handlingsprogram for riks- og fylkesveger, være førende for våre satsingsområder
og prioritering av vegprosjekt. I NTP 2014 —2023 er hovedsatsingsområdene blant annet
utvikling av et effektivt kollektivnett og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere. Det er
et nasjonalt og regionalt mål at veksten i persontransporten i storbyområdet skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.

I planprogrammet pkt. 6.2 er tema som skal konsekvensutredes beskrevet. Ved endringer i
arealdelen vil det for Statens vegvesen være av vesentlig betydning å få belyst de trafikale
konsekvensene på veg- og kollektivnettet. Det bør i utredningen legges stor vekt på hvordan
arealdisponeringen kan bidra til å minimalisere biltrafikken, tilrettelegge for gående og
syklende og gi best mulig tilgjengelighet til kollektivløsninger.

Utbyggingsstrategi
Befolkningsveksten i kommunen har vært stor og det er forventet fortsatt sterkt økning fram
mot år 2040. En samtidig sterk vekst i bolig og næringsutvikling i kommunen vil medføre
trafikale og miljømessige utfordringer. Det er derfor viktig at det i kommuneplanen legges
opp til et utbyggingsmønster som ivaretar trafikksikkerheten og trafikkavviklingen langs
hovedvegnettet. Det er vesentlig å minimalisere transportbehovet og gjøre det mulig å ferdes
trygt til fots og på sykkel fra boligområder til skoler, arbeidsplasser, forretninger og
fritidsarealer. Det er også viktig å legge opp til et utbyggingsmønster som legger til rette for
god kollektivbetjening.

Samordnet areal- og transportplan for Oslo og Akershus (Plansamarbeidet) skal gi særlige
føringer for arbeidet med kommuneplanen. En hovedutfordring for Plansamarbeidet er å
hindre fortsatt byspredning ved å arbeide for at den største veksten i kommunene konsentreres
om kollektivknutepunkter. Arealdelen skal rulleres med hovedfokus på vekst/vekstretning i
Assentrum og på å styrke forbindelsen mellom Ås tettsted og Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU). Statens vegvesen er positiv til en utbyggingsstrategi
der hovedtyngden av boligveksten legges til Ås sentrum/tettsted og at kommunen legger til
rette for å styrke koplingen mellom Ãs tettsted og universitetet.

Statens vegvesen opplever at det er til dels stort press på fradeling av tomter på eiendommer
som i kommuneplanens arealdel ikke er avsatt til boligformål. Vi anser at presedensvirkninger
av dispensasjoner kan svekke kommuneplanen ved å skape forventning om likebehandling i
tilsvarende saker. Dersom spredt utbygging skal videreføres i kommende kommuneplan
mener vi områder for spredt utbygging må avgrenses og konkretiseres og konsentreres til
områder i nærhet av kollektivknutepunkter. l sin behandling 5. mars 2014 vedtok
formannskapet endring av ordlyden, fra kollektivknutepunkt til kollektivtransport. Statens
vegvesen anbefaler at man i det videre planarbeidet gir en nærmere og tydelig definisjon av
meningsinnhold for sistnevnte begrep, slik at det ikke kan mistolkes og bidra til bilbasert
bebyggelsesstruktur.
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Støy
Planforslagets konsekvenser for støy og behovet for å etablere avvikssoner for støy i
kommuneplanen skal vurderes.

Av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T- l442/20l 2 anbefales det at en
i kommuneplanen synliggjør områder som er utsatt for støy gjennom utarbeidelse av
Støysonekart. I sentrumsområderi byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkt der
det av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging er aktuelt med høy arealutnyttelse,
kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Dette
forutsetter at kommunen har vist grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel og at
det er stilt konkrete krav til ny bebyggelse innen avviksområdet. Kravene bør gjøresjuridisk
bindene gjennom kommuneplanens bestemmelser. For ytterligere informasjon viser vi til T-
1442/2012.

Statens vegvesen ber om at kommunen gjør en vurdering av behovet for å vise støysoner og
eventuelt avvikssoner i kommuneplanens arealdel.

Byggegrenser
I forbindelse med forvaltningsreformen ble vegloven revidert slik at byggegrensene langs
fylkesveger i uregulerte områder ble utvidet til 50 m målt fra vegens senterlinje. Dette har ført
til en økning i antall søknader om dispensasjon fra byggegrensen ved blant annet oppføring av
tilbygg og garasjer/uthus for eksisterende boliger. Statens vegvesen mener det ikke er behov
for så omfattende byggegrense langs de lokale fylkesvegene. Vi foreslår at byggegrensen
fastsettes til 15 m langs fylkesveger med holdningsklasse «mindre» og «lite» streng holdning
i rammeplan for avkjørsler.

Rammeplan for avkjørsler
Vi forutsetter at rammeplan for avkjørsler fortsatt vil være juridisk bindene og inngå som en
del av kommuneplanens arealdel.

Vegavdeling Akershus, Planseksjonen
Med hilsen

Malik Lilli/mål»
Marit Ulveseth - _ 'i '
Seksjonsleder l lÅQV* 1/7”“u

Ingvild Leite
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