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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn for planforslaget 
Planforslaget omfatter et sentralt delvis bebygd kvartal i Ås sentrum mellom 
Brekkeveien, Raveien og fylkesvei 152. Kommunen har sammen med grunneiere i 
området deltatt i en internasjonal arkitektkonkurranse for området med hensikt å 
regulere området til ny sentrumsbebyggelse. Planarbeid for området har pågått siden 
høsten 2013, da kommunen i samarbeid med grunneiere i området deltok i 
arkitektkonkurransen Europan 12. 
 
Konkurranseperioden var fra mars 2013 til endelig premiering våren 2014. Europan 
er kjent som verdens største arkitektkonkurranse, og er forbeholdt arkitekter og 
planleggere under 40 år for å gi et svar på fremtidens arkitektur, by- og 
tettstedsutvikling. Over 60 deltakerteam fra hele Europa deltok i konkurransen om 
utforming av det sentrale kvartalet i Ås. 
 
Fire forslag ble premiert, og det ble kåret ett vinnerforslag. Vinnerforslaget har i 
etterkant av konkurranseprosessen gjennomgått flere justeringer, i samråd med 
grunneiere i området og de premierte arkitektene. 
 
Reguleringsforslag til behandling er laget på bakgrunn av siste utgave av det justerte 
vinnerforslaget.  
 
Planområdet består av 11 ulike eiendommer, med sammensatt eiendomsstruktur og 
7 ulike grunneiere. 
 
Dagens planstatus 
Området omfattes av gjeldende sentrumsplan for Ås vedtatt i 2002. Sentrumsplanen 
legger opp til en kvartalsstruktur for eiendommene mellom Brekkeveien og 
Moerveien, og mellom fylkesvei 152 og Rådhusplassen. Ny bebyggelse omfattet av 
sentrumsplanen definerer en sentrumskjerne med handelsvirksomhet henvendt mot 
og omkring Ås rådhus. I tillegg skulle det etableres en ny indre handlegate i 
bebyggelsen, og etableres et vegetasjonsbelte som skjermer ny sentrumsbebyggelse 
for Fylkesvei 152, Brekkeveien og Østfoldbanen.  
 
Dagens sentrumsbebyggelse er delvis i tråd med vedtatt sentrumsplan. Kun deler av 
den indre handlegaten er etablert, delvis uten tilknyttede næringslokaler, og foreslått 
vegetasjonsskjerm fremstår fragmentert både mot nord og mot øst. 
 
Bebyggelsen som er oppført fremstår derfor snarere som mer lukket og introvert, 
med indre gårdsrom forbeholdt beboere i hvert kvartal. Etablert handelsareal i 
sentrum er i hovedsak knyttet til gaterommene mellom byggene, samt henvendt mot 
Rådhuset langs Rådhusplassen og Moerveien. Sentrumsplanen er gjennomført med 
unntak av to regulerte kvartaler. «Sentrum syd» i Skoleveien syd for Rådhuset, og 
«Sentrum nord» («Europankvartalet») i nord øst. 
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For «Europankvartalet» legger sentrumsplanen opp til ny bebyggelse i fire etasjer 
langs Brekkeveien og opp mot 7 etasjer langs fylkesvei 152. Eksisterende 
bebyggelse i Raveien 9 er avsatt med eget byggeområde, og «Tandberggården» er 
regulert til spesialområde for bevaring. 
 
Beskrivelse av planområdet: 
Planområdet utgjør ca. 14 daa i Ås sentrum, og avgrenses av fylkesvei 152 i nord, 
Brekkeveien i øst, Raveien i vest og fotgjengerundergangen under Østfoldbanen i 
syd. 
  
Området ligger ca. 100 meter fra Ås stasjon i syd, og 100 meter fra bussholdeplass 
ved Ås videregående skole i øst. Det er om lag 400 meter til Åsgård skole i vest, og 
tilsvarende til Søråsteigen barnehage. 
 
Bebyggelse 
Området er i dag bebygd med ett næringsbygg som blant annet huser 
dagligvareforretningen Coop Xtra samt to eldre trehus, herunder den såkalte 
«Tandberggården» på hjørnet av Raveien og Rådhusplassen. Nord for 
næringsbygget ligger et eldre trehus i et tettgrodd skogholt. Eksisterende bebyggelse 
har et samlet fotavtrykk på ca. 2000 m².  
 
Tilgrensende planområdet er det etablert sentrumsbebyggelse i Brekkeveien 2-4 i 
syd, og Raveien 2 og 6 i vest som del av sentrumskvartalet Åsjordet/sentrum nord. 
Nord for fylkesvei 152 er det etablert en bensinstasjon. Tilgrensende bebyggelse er 
ikke underlagt noen form for formelt vern. 
 
Veinett og fremkommelighet 
Planområdet har i dag primært atkomst fra Brekkeveien i øst og Raveien i vest. Det 
er ingen gjennomkjørbar vei gjennom området i dag, men nord i området er det 
etablert en sti fra nordvest som går gjennom området. I nord er også en kjørbar 
gårdsvei atkomst til trehuset i skogholtet. Syd i planområdet er sykkel- og 
fotgjengerundergangen under Østfoldbanen en viktig ferdselsåre gjennom Ås 
sentrum. 
 
Nærmiljø og landskap 
Området er en del av sentrumskjernen i Ås, som i hovedsak er etablert med 
sentrumsbebyggelse fra 2006 og til i dag. I sentrum er det etablert bebyggelse med 
boliger og forretningsvirksomhet. 
 
Landskapet er preget av Raet nord i planområdet, som er en høyde bevokst med 
trær og tettgrodd vegetasjon. 
 
Natur og kulturminner 
Nord i planområdet er det et tilvokst skogholt. Det er ingen registrerte 
artsforekomster i området.  
 
Det er én SEFRAK-registrert bygning i planområdet, kjent på folkemunne som 
«Tandberggården». I tillegg er det i området to eldre veifar. Drøbaksveien som går i 
trasé med dagens undergang under Østfoldbanen, samt et eldre veifar mellom Kroer 
og Ås kirke nord i området.  
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Planprosess: 
Tidligere behandlinger av saken 
Det er holdt flere orienteringsmøter om utforming av et reguleringsforslag der det er 
gitt politiske signaler og i tilfeller gjort prinsippvedtak. Dette gjelder HTM-møte 
24.4.2013, der det ble fastsatt at arkitektkonkurransens vinnerutkast skulle være 
retningsgivende for videre utforming av reguleringsforslaget, samt at det skal sikres 
en helhetlig utvikling av kvartalet gjennom bruk av tydelige rekkefølgekrav. 
 
Videre ble flere av forslagets foreslåtte prinsipper bekreftet i HTM-møte 21.9.2016, 
herunder frittstående volumer, uterom med allmenn tilgang, næringsarealer, og økt 
arealutnyttelse sammenlignet med konkurranseutkastet. 
 
Gjennomgående vei 

I forbindelse med behandling av vei- og gateplan for Ås sentrum vedtok 

kommunestyret i møte 21.03.2018 at det skulle utredes mulighet for gjennomgående 

vei gjennom «Europankvartalet». Muligheter for og virkninger av gjennomgående vei 

gjennom planområdet er beskrevet i planbeskrivelsens side 31. Videre er det 

utarbeidet egen rapport om temaet, vedlagt som vedlegg 5. 

Medvirkning 
I etterkant av premieringen av arkitektkonkurransen er det holdt en serie 
grunneiermøter og workshops. Hensikten har vært å skape felles forståelse av 
forslaget, og tydeliggjøre behov for justeringer.  Etter tilbakemeldinger i møtene er 
det gjort en serie revisjoner av konkurranseutkastet.   
 
Særlig hensyn er vist til utforming og dimensjonering av uterom, herunder forløpet 
mellom uterom og forholdet mellom bebyggelse og uterom, i tråd med juryens 
anbefaling. I tillegg er det studert og lagt til rette for muligheten for økt utnyttelse i 
området sammenlignet med konkurranseutkastet, diskutert andel areal avsatt til 
næringsformål, og det er gjort justeringer av atkomst- og parkeringsløsninger. 
 
Møtene har vært holdt både som felles dialogmøter, og det er levert skriftlige 
tilbakemeldinger til konkrete forslag til utforming ved flere omganger.  
 
Alternativer 
Etter siste gjennomgang er det produsert to alternativer til utforming av kvartalet, der 
«Alternativ 2» er produsert på bakgrunn av skriftlige tilbakemeldinger til «Alternativ 
1». De to alternativene er vist illustrert nedenfor. 

 
Alternativ 1                  Alternativ 2 
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Etter de mottatte tilbakemeldinger har Rådmannen valgt å fremme alternativ 2 til 
behandling, med oppdaterte tilbakemeldinger fra grunneiere i området gjennomgått i 
eget avsnitt under vurdering av forslaget. 
 
Varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 28.04.2016, med forslag til planavgrensning og 

beskrivelse av formål med reguleringsarbeidet. Varslet avgrensning omfattet også 

deler av kvartalet «sentrum nord/Åsjordet» og Rådhusplassen. Dette er valgt tatt ut 

av planområdet for å begrense kompleksiteten i forslaget. 

Det ble mottatt 5 merknader til varslet. Merknadene er gjengitt nedenfor. I tillegg er 

det hentet inn særegne uttalelser fra berørte grunneiere i området på bakgrunn av 

siste utgave av reguleringsforslaget, som er gjennomgått under vurdering av 

forslaget.  

Sammendrag av merknader til varsel om oppstart med kommentar 

1. Bane NOR 

Bane NOR skriver de ikke har noen konkrete planer for utvidelse eller ombygging av 

strekningen langs jernbanen forbi planområdet, men at det er vanskelig å forutse 

hvilke behov som kan oppstå. De er derfor opptatt av å sikre muligheter for utvidelser 

av jernbanearealet på sikt, og viser til de generelle føringene for planlegging langs 

jernbanen. I dette gjelder særlig det generelle kravet om byggegrense for bebyggelse 

på 30 meter fra senterlinje for jernbanen, men det vil være mulig å justere denne for 

sentrumsnærbebyggelse. Bane NOR har ingen videre bemerkninger til planarbeidet 

ved varsel om oppstart. 

Rådmannens kommentar til uttalelsen 

Uttalelsen er tatt til orientering. I planforslaget er byggegrense mot Østfoldbanen 

foreslått redusert til om lag 22 meter fra senterlinje, som antas å være en akseptabel 

byggegrense. 

2. Statens Vegvesen 

Vegvesenets melder at de arbeider med ny reguleringsplan for gang- og sykkelvei 

langs fv. 152, og har tidligere kommet med innspill for forbedret tilrettelegging for 

gående og syklende over Rådhusplassen frem til undergangen under jernbanen. De 

forutsetter fortsatt god dialog mellom Ås kommune og Statens vegvesen med tanke 

på sammenkobling og utforming av tiltak for gående og syklende langs strekningen. 

De har ellers ingen merknader til oppstart av planarbeidet. 

Rådmannens kommentar til uttalelsen 

Tas til etterretning. 

3. Hafslund nett AS 

Melder at Hafslund nett har elektriske anlegg i planområdet, som planforslaget må ta 

høyde for og ta hensyn til. De melder også at det vil være behov for ny nettstasjon i 

området, og foreslår denne innarbeidet enten frittliggende eller i egne rom i nye bygg. 
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Dette innebærer at størrelsen på rommet må være minst 16 kvm, med særskilte krav 

til utforming av rommet, atkomst og ventilasjon. Dersom det må etableres nye traséer 

for strøm eller høyspenningsanlegg skal dette typisk bekostes av utbygger.  

Rådmannens kommentar til uttalelsen 

Tas til etterretning. 

4. Akershus fylkeskommune 

Fylkeskommunen oppfordrer til medvirkning gjennom planprosessen, og ber om at 

kommunen særlig vektlegger medvirkning for barn og unge. 

For øvrig forventer fylkeskommunen at det legges til rette for høy vekst i 

sentralområdet i Ås. Fylkeskommunen peker videre på behovet for å legge til rette for 

kunnskapsbedrifter sentrumsnært og i tilknytning til universitetsområdet, og å legge til 

rette for et godt handel- og tjenestetilbud innen rimelig avstand fra der folk bor.  

De forventer til gjengjeld at forslaget legger opp til begrenset parkeringsdekning for å 

stimulere til bruk av gange-, sykkel- og kollektivtransport fremfor bilbruk. Det pekes 

på at dette er særlig viktig for arbeids- og kundeintensive virksomheter. I forlengelse 

av dette forventer fylkeskommunen at det stilles krav om sykkelparkering i området, 

og at disse fortrinnsvis skal etableres under tak nær inngangspartier.  

Ellers ber fylkeskommunen om at kommunen er spesielt oppmerksom på veifar og 

historiske strukturer i området. I planområdet er det registret to historiske veifar 

gjennom sentrum. Langs den gamle traséen til Drøbaksveien ligger også eldre 

bebyggelse som kan ha særlig interesse. Tandbergvillaen trekkes frem som en villa 

med særpreg, og også hagemiljøet knyttet til boligen blir trukket frem som vesentlig. 

Fylkeskommunen forventer at bygninger og miljøer som er i dagens regulering er 

markert med hensynsone for bevaring også markeres med tilsvarende hensynssone i 

den nye planen. 

Rådmannens kommentar til uttalelsen 

Tas til orientering. Forhold til kulturminner, herunder Tandberggården, er vurdert i 

planforslaget, jfr. kapittel 5.10 og 6.1. 

5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen har vurdert planarbeidet ut i fra regionale og nasjonale hensyn 

innenfor sine ansvarsområder, og ser positivt på planarbeidet med en forventing om 

at det legges til rette for høy arealutnyttelse og strenge maksimale parkeringsnormer 

for bil. De har ingen øvrige merknader. 

Rådmannens kommentar til uttalelsen  

Tas til orientering. 
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Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslaget er en detaljregulering som legger til rette for etablering av ny 
sentrumsbebyggelse i Ås sentrum. Planforslaget har som målsetting å oppnå høy 
utnyttelse av arealet i området. Som følge tilrettelegger forslaget for ny bebyggelse 
som utgjør så mye som ca. 33000 kvadratmeter bruttoareal samlet sett. Det svarer til 
en totalutnyttelse (forholdet mellom det avgrensede byggeområdet og brutto 
bruksareal) på opp mot 275 %. 
 
Planområdet foreslås regulert til kombinerte formål i form av blokkbebyggelse fordelt 
over fem byggeområder, som hver for seg har mulighet til å utvikle en særegen 
karakter samtidig som de inngår i en helhetlig sammenheng med hverandre.  
 
Bebyggelsen skal både inngå i eksisterende sentrumssituasjon, og kunne fungere 
som et selvstendig og attraktivt bymessig kvartal i Ås sentrum. Det åpnes for å 
etablere om lag 190 nye boliger, og om lag 16000 kvm handel, service og 
næringsareal. 
 
I tillegg etableres 3 allment tilgjengelige uterom mellom bebyggelse, og tilhørende 
regulerte arealer til grønnstruktur, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  
Forslagets vedlagte planbeskrivelse redegjør for planforslaget i sin helhet, vedlegg 1. 
 
De ulike temaene planforslaget berører er redegjort for enkeltvis under.  
 
Overordnede planer og retningslinjer 
Planbeskrivelsens kapittel 2, side 5, redegjør for overordnede planer og retningslinjer 
som berører forslaget. Blant sentrale retningslinjer gjelder regional plan for areal- og 
transport i Oslo og Akershus, kommuneplan for Ås og pågående arbeid med 
områdeplan for Ås sentralområde. 
 
Grunnprinsipper 
Det er gjennom reguleringsarbeidet fastsatt en serie grunnprinsipper som forslaget til 
reguleringsplan for området skal bygge opp under. Disse grunnprinsippene har vært 
styrende for utformingen av kvartalet. 
 
Prinsippene er et resultat av det bearbeidede vinnerforslaget fra 
arkitektkonkurransen, og er utarbeidet i samråd med grunneiere i planområdet 
gjennom særlige grunneiermøter. Blant prinsippene gjelder frittstående volumer med 
egenart, allment tilgjengelige uterom og fri ferdsel gjennom området, felles 
parkeringsanlegg, flerfunksjonelle arealformål, m.m. Prinsippene er beskrevet i 
planbeskrivelsens kapittel 5.1, side 14. 
 
Bebyggelse og utnyttelse 
I tråd med de overordnede prinsippene, disponerer planforslaget nytt bygningsvolum 
i fire nye frittstående volumer i kvartalet. Eksisterende bygningsvolum i Raveien 9 
foreslås bevart som egen frittstående bygning, og det tillates etablert to øvrige etasjer 
på dette bygget.  
 
Volumdisponeringen er et resultat av ønsket om å bevare åpenhet på bakkenivå, 
med mulighet for allmenn tilgang og gjennomgang for gående og syklende, og å 
skape gode funksjonelle uterom dimensjonert med menneskelig skala for opphold. 
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Samtidig er det lagt vekt på en disponering som muliggjør flerfunksjonalitet i 
kvartalet, og muligheten for å utvikle kvartalet gjennom trinnvis utbygging.  
 

  
Foreslått bebyggelse sett fra sydvest og sydøst 

 
Dette er løst gjennom å definere fire nye byggeområder, med mulighet for å utvikle 
særegne bygningstyper i hvert delfelt. De ulike bygningstypene sørger for at både 
bolig, næring og kulturformål får optimale forhold for foreslått arealbruk tilpasset 
situasjonen i hvert hjørne av byggeområdet.  Arrangeringen av de ulike 
bygningsvolumene er tilpasset tilgrensende bebyggelse, slik at hvert byggeområde 
får gode sol- og lysforhold, uten at det går på bekostning av oppholdskvaliteter i de 
åpne rommene mellom byggene.  
 
Denne tilpasningen gir samtidig mulighet til at hver bygning i kvartalet kan fremstå 
med en særegen og gjenkjennbar visuell karakter, samtidig som de samlet sett utgjør 
et harmonisk utrykk selv med betydelig arealutnyttelse. Høydene og utforming av de 
enkelte volumene er nøye vurdert for å oppnå best mulig solforhold både for fasader 
og tilgrensende uteområder. Det tilstrebes variasjon i høyder, for å gi variasjon i 
skyggespill i fasadene i løpet av dagen, og åpninger for lys og innsyn utenfra slik at 
bebyggelsen i kvartalet ikke fremstår for lukket. 
 
For å oppnå høy arealutnyttelse er bebyggelsen i nord de høyeste bygningene. Dette 
gir færrest uheldige skyggevirkninger for eksisterende nabobebyggelse. For de to 
bygningsvolumene helt nord i planområdet foreslås det bebyggelse i 13 etasjer i 
nordvest og 8 i nordøst. Bebyggelsen på 13 etasjer er det høyeste bygget i kvartalet, 
og vil fremstå som det høyeste bygget i Ås sentrum. På grunn av det naturlige 
terrengfallet i nord vil ny bebyggelse i tillegg kunne etableres med underetasje. 
 
Langs byggeområdets østre avgrensning legges det til rette for varierte byggehøyder 
på 8, 6 og et nedtrappet bygg fra 2 til 9 etasjer, med åpninger mellom bebyggelsen 
for bevegelse på bakkenivå gjennom kvartalet. Fasaderekken åpner for sol og 
skyggespill på sydvendte fasader gjennom dagen, og slipper lys gjennom mot øst. 
Slik unngår planforslaget utstrakte skyggebelagte fasader sett fra øst. 
 
I sydvest er det foreslått en nedtrappet bygning som erstatter Tandberggården med 
en høyde på opp til 7 etasjer. Bygget skaper både sammenheng med 
sentrumsbebyggelsen i vest langs Rådhusplassen, og skaper sammenheng med 
øvrig foreslått bebyggelse i kvartalet. Dette ved at byggets form fungerer i samspill 
med det nedtrappede nabobygget i sydøst, samtidig som bygningsformen slipper 
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direkte sollys fra syd på uterom nord for bygget. Bygget skal fremstå som et tydelig 
og karakteristisk bygg som delvis kan tjene som permanent visningssted for Odd 
Tandbergs kunst i Ås, og fungerer som motiv i enden av Moerveien. 
 
Samlet fotavtrykk for bebyggelse i planområdet utgjør ca. 60 % av det samlede 
byggeområdet, og totalutnyttelse ved maksimal utnyttelse av tillatt bruksareal utgjør 
ca. 275 %.  
 
Foreslått bebyggelse for hvert delområde er redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 
5.2. 
 
Arealformål 
 

                                   
Foreslått funksjonsinndeling i bebyggelsen 

 
 
Et sentralt prinsipp for reguleringsplanen er å tilstrebe flerfunksjonalitet i kvartalet. 
Som følge er de aller fleste arealformål for bebyggelse i området avsatt til kombinerte 
formål. Dette gir mulighet for å etablere boligbebyggelse, forretninger, bevertning, 
hotell, kontorer, ikke-støyende produksjonsvirksomhet og kulturformål i planområdet. 
 
For å sikre bebyggelse med flerfunksjonalitet i kvartalet, foreslås at minimum 50 % 
av brutto areal i kvartalet sett under ett skal være annet formål enn boligbebyggelse. 
Dette får særlig utslag ettersom ett byggeområde i kvartalet i sin helhet er avsatt til 
næringsbebyggelse. 
 
Første etasjer i samtlige bygninger er forbeholdt forretningsvirksomhet, 
kontorvirksomhet, tjenesteyting eller servering. I enkelte bygninger er to etasjer 
forbeholdt disse formålene, som også åpner for handel- og servicevirksomhet med 
dobbel høyde i enkelte bygg ved behov. 
 
For eksisterende bygg i Raveien 9 foreslås det at første etasje opprettholdes til 
handel- eller serveringsvirksomhet, og annen etasje opprettholdes til 
kontorvirksomhet som i dagens situasjon. Det åpnes for at bygningen også kan 
tilrettelegges for publikumsrettet virksomhet mot Raveien i vest, og at øvrige etasjer 
kan tilrettelegges for boligbebyggelse.   



Ås kommune 

16/00669-15 Side 10 av 24 

Oversikt over andel areal avsatt til bolig, næring, handel og tjenesteyting for hvert 
byggeområde er beskrevet i planbeskrivelsens kapittel 5.4, side 22. 
 
Allment tilgjengelige uterom 
 
 

 
Foreslått plassering av uterom i kvartalet 

 
 

Bygningene i kvartalet er organisert slik at de etablerer en sammenhengende serie 
allment tilgjengelige uterom, som kan tas i bruk på ulike måter. Uterommene er 
dimensjonert til å utgjøre en intim byromskala, som gir gode rammer for opphold og 
bruk, herunder uteservering, lekeplasser eller torgfunksjoner. Alle uterom skal være 
allment tilgjengelige, og være universelt utformet. 
 
Det er en forutsetning å unngå for store sammenhengende rom, som kan være 
krevende å fylle med aktivitet selv med mange besøkende. Som følge av dette er de 
definerte uterommene i planforslaget ikke større enn 35 x 35 meter i utstrekning, og 
er sammenlignbare i skala med Egertorget i Oslo sentrum eller Borggården i Ås. 
 
Det er definert tre særegne uterom i planforslaget. Ett er avsatt helt syd i kvartalet, og 
er tilknyttet den forlengede fasaderekken langs Rådhusplassen og undergangen 
under jernbanen. Et annet er etablert helt sentralt i kvartalet mellom eksisterende 
bygg i Raveien og foreslått ny bebyggelse i nord, øst og syd. Helt i nord er uterom 
foreslått som et grønt uteoppholdsareal for tilknyttet forslått bebyggelse, men med 
allmenn tilgjengelighet. 
 
Sammen danner uterommene et sammenhengende forløp gjennom området fra 
Rådhusplassen og undergangen, gjennom kvartalet til bru over fylkesveien i 
nordvest.  
 
De sydligste rommene fremstår således som tydelige allment tilgjengelige plasser, 
med mulighet for å etablere handel- og servicetilbud, torgfunksjoner, uteopphold og 
servering i tilknytning til uterommene.  
 
For enkeltbygninger tillates det opparbeidet takhager til privat uteoppholdsareal som 
tillegg til uterom i kvartalet. Samtidig kan balkongareal inngå som del av det private 
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uteoppholdsarealet for boliger. 
 
Det stilles krav om at det skal utarbeides bindende utomhusplan ved søknad om 
rammetillatelse. Utomhusplan skal utarbeides både som overordnet utomhusplan for 
hele kvartalet, og i knyttet til konkrete utbyggingsområder. Dette for å sikre 
sammenheng i utearealer selv ved trinnvis utvikling av kvartalet. 
 
Terreng og landskapsmessige tilpasninger 
Terrenget i området faller fra kote +98,2 meter over havnivå nord i planområdet, til 
+94,5 og +94 sentralt i planområdet, og til +91 ved undergangen under jernbanen.  
 
Bebyggelsen er lagt slik at terrengfallet i området kan tas i bruk på en fornuftig måte, 
ved at tre uterom etablerer i ulike høyder fra det høyeste i nord på kote +98,2, til 
+94,5 og +94 i syd. I rommene mellom uterom og bebyggelse etableres brede 
passasjer som håndterer mindre terrengforskjeller og sikrer åpenhet for allmenn 
ferdsel. Ved den mest omfattende terrengforskjellen nord i planområdet skal det 
etableres en bred trapp. Trappen henvender seg mot uterommet i syd og fungerer 
som tribune for å observere og delta i bylivet omkring plassen. Trappen skal være 
universelt utformet med tverrgående ramper. 
 
Lekearealer 
I minst to av de allment tilgjengelige uterommene skal det etableres lekearealer. 
Hvert av lekearealene skal utgjøre minst 50 kvadratmeter i utstrekning og 
opparbeides med lekeapparater og dekke i hensiktsmessig og bestandig materiale. 
 
Portico 
 

 
 

Prinsipiell fremstilling av omsluttende «Portico» 

 
Forslaget legger opp til at alle byggeområdene omkranses av en «portico» som en 
felles «rød tråd» som binder de ulike byggeområdene sammen. En portico er et 
klassisk arkitektonisk virkemiddel, som kan beskrives som en overdekket 
gangpassasje som omslutter kvartalet. Planforslaget foreslår dette virkemidlet tatt i 
bruk i en moderne fortolkning.  
 
Grepet var en sentral del av konkurranseforslaget i Europan-konkurransen. Porticoen 
fungerer som en innramming av kvartalet, og skal definere utbyggingsområdet som 
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et særegent sted i Ås. Det skal være et gjennomgående og identitetsskapende 
element som binder de ulike bygningsvolumene sammen til en helhet. 
I tillegg vil selve rammen ha ulike bruksområder for ulike deler av bebyggelsen. 
Overdekningen vil tjene som overdekt fortau langs Raveien i vest og Brekkeveien i 
øst, markere inngangspartier der den krysser foreslått bebyggelse, definere 
utstrekning på de allment tilgjengelige uterommene, og overdekke 
uteoppholdsarealer for fortauskaféer og tilsvarende for avgrensningen i syd. 
Gjennom utformingen av rammen for enkelte delstrekninger skal den tjene som 
støyavskjerming for uterom i nord, og kan utformes til å fungere som ekstern 
solavskjerming for kontorlokaler etablert i annen etasje i deler av kvartalet. 
 

Rammen er foreslått fastholdt med en bestemt kotehøyde, slik at høyden varierer 
med terrenget under i ulike deler av kvartalet. Nord i kvartalet vil dette gi rammen en 
mer «hjemlig» karakter med høyde på 3,5 meter over bakken, som markerer 
innganger til boligbebyggelse, gir rom for overdekte sykkelparkeringsplasser og 
benker, og tjener som overdekt gangpassasje mellom byggene. 
 
I syd gir terrengfallet i området rammen en mer monumental karakter, der den vil 
strekke seg 7 meter over bakkenivå og danne inngangsportal som inviterer inn til 
kvartalet fra syd. 
 
Fasadeutforming og balkonger 
Bebyggelsen skal ha åpne og aktive fasader på bakkeplan der førsteetasjene skal 
være forbeholdt publikumsrettet virksomhet. Annen etasje er i de fleste bygg 
forbeholdt kontorvirksomhet, men kan også inngå i handelsarealet.  
 
Det skal tilstrebes variasjon i fasadeutrykket for de enkelte bygningene i kvartalet. 
Fasadeutformingen skal videre reflektere forholdet de ulike bygningene har til 
rammen som omslutter kvartalet. Det innebærer en fasadeutforming som synliggjør 
en mer offentlig karakter for etasjer under rammen og en mer privat karakter for 
boliger over. Dette gjenspeiles ved at fasaden utformes i henhold til de arealformål 
reguleringsplanen åpner for. 
 
Boligetablering tillates i fire av de foreslåtte volumene, med ulike forutsetninger gitt 
bygningenes form, funksjon og plassering i kvartalet. Ettersom balkongutforming har 
stor betydning for byggenes utrykk, støyhåndtering og forhold til allment tilgjengelige 
uterom, er det som følge lagt opp særegen regulering av bruk av balkonger tilpasset 
hvert byggeområde. 
 
Vedlagte planbeskrivelsen, kapittel 5.4 side 24, samt reguleringsbestemmelsenes 
punkt 3.1.5 beskriver særegne regler for balkongutforming for hvert byggeområde. 
 
Sol og skyggeforhold 
Disponering av byggeområder og foreslåtte høyder er nøye vurdert for å oppnå så 
gode sol og skyggeforhold som mulig i kvartalet, selv med høy arealutnyttelse i 
området.  
 
Gjennomførte sol- og skyggestudier viser at det oppnås gode solforhold både for 
bebyggelse i kvartalet, tilgrensende bebyggelse og uterom i kvartalet om morgenen, 
og midt på dagen gjennom store deler av året. 
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Kvartalets plassering i sentrum med etablert bebyggelse langs Raveien gjør det til 
gjengjeld krevende å oppnå veldig gode solforhold for uterom sentralt i kvartalet på 
kveldstid. Bebyggelsen langs planområdets østre avgrensning og nordvest i kvartalet 
får til gjengjeld gode solforhold med vestvendte fasader. 
 
Trafikk og atkomst 
I arbeidet med planforslaget er det gjennomført en trafikkanalyse. Rapporten er 
vedlagt som vedlegg 4.  
 
Atkomst til planområdet er foreslått fra Brekkeveien til felles parkeringsanlegg under 
bakken. I tillegg tillates etablert atkomst til bebyggelsen sydvest i planområdet via 
Raveien. Planforslaget foreslår å holde kvartalet for øvrig fritt for biltrafikk for å 
tilrettelegge for fotgjengerarealer og opphold.  
 
Det foreslås særegne bestemmelser for parkeringsdekning fordelt på 
leilighetsstørrelser. Dette er i tråd med fylkesmannens anbefalte parkeringsnorm for 
regionale byer i Akershus. Foreslåtte parkeringsbestemmelser for bil og sykler er 
redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 5.12, side 32. 
 
Trafikkberegningene med utgangspunkt i foreslått parkeringsdekning i 
trafikkanalysen viser at planforslaget vil generere noe biltrafikkøkning, som kan føre 
til enkelte kapasitetsproblemer for det omkringliggende veinettet. Det bør som følge 
vurderes behov for trafikale tiltak for krysset Brekkeveien/fylkesvei 152. 
Kryssløsningen skal utredes i forenklet teknisk plan i forbindelse med 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
 
Grøntstruktur og overvannshåndtering 
Det er avsatt grønnstruktur i nord langs Fylkesvei 152 som skal fungere som 
vegetasjonsskjerm mot veiarealet, og i syd langs gang- og sykkelvei/gatetun ved 
undergangen under Østfoldbanen. Grønnstrukturen i syd skal opparbeides 
parkmessig, og også gi rom for gangpassasje mot nord med mulighet for opphold. 
Innenfor grønnstrukturen skal det etableres en bred trapp med oppholdskvaliteter. 
 
De ulike uterommene i kvartalet skal etableres med beplantning og med tiltak som 
fungerer som del av overvannshåndteringen i området. Særlig verdifulle trær skal 
forsøkes bevart i så stor grad som mulig og markeres i utomhusplan. 
 
Det stilles krav om å oppnå blågrønn faktor i området på 0.8. Dette innebærer bruk 
av regnbed, grønne tak og tilsvarende i utforming av bygningene og uterommene. 
Overvannshåndteringstiltak skal bidra til å gi gode oppholdskvaliteter i uterommene. 
 
Kulturminner 
Planforslaget åpner for å erstatte to kulturminner pekt ut til å ha interesse i 
kommunens kartlegging av kulturhistoriske verdier i sentrumsområdet. Dette omfatter 
«Tandberggården» i sydvest, og et eldre trehus i nordvest.  
 
Tandberggården foreslås erstattet av et nytt bygg langs Rådhusplassen sydvest i 
kvartalet. Nytt bygningsvolum skal ha publikumsrettet virksomhet på grunnivå, 
herunder permanent visningssted for Odd Tandbergs kunst, og henvende seg mot en 
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åpen forplass mot syd. Øvrig hageareal i øst inngår i den sydvendte torgplassen mot 
undergangen under jernbanen. Tandberggården med hage er vurdert å ha høy verdi i 
kulturhistorisk kartlegging av Ås sentrum. 
 
I nord foreslås det å erstatte et eldre trehus som ligger i tilknytning til et historisk 
veifar i området med et nytt bygningsvolum. Huset er vurdert å ha liten verdi i 
verdikartleggingen. 
 
Det tidligere veifaret mellom Ås kirke og Kroer kirke som går nord i planområdet 
holdes kun delvis åpent for gjennomgang i planforslaget, der bebyggelse nordøst i 
planområdet hindrer videre ferdsel langs veifaret. 
 
Rekkefølgekrav 
For å sikre gjennomføring og muliggjøre trinnvis utvikling i området er det fastsatt en 
serie rekkefølgekrav i planforslaget, som følger av punkt 7 i bestemmelsene. 
Rekkefølgekravene omfatter både tiltak innenfor kvartalet, og tiltak for teknisk 
infrastruktur utenfor.  
 
Rekkefølgekravene er etablert enten som krav som kan oppfylles som del av et 
konkret byggeprosjekt knyttet til særegne byggeområder, eller som krav som må 
oppfylles felles for alle byggeområdene i planområdet. 
 
Rekkefølgekravene innenfor kvartalet omfatter i hovedsak uterom knyttet til 
tilgrensende byggeområder som skal oppføres som en del av bebyggelsen. Dette 
gjelder for felles uteoppholdsareal og gatetun som knytter uterommene sammen med 
omgivelsene. Tre av tiltakene innenfor kvartalet er til gjengjeld knyttet til alle 
byggeområdene, for å sikre felles opparbeidelse. Dette gjelder for etablering av de to 
sentrale uterommene ST1 og ST2, og den omsluttende rammen «Portico». Portico er 
videre delt i tre separate deler slik at den kan oppføres trinnvis med bebyggelsen. 
 
Rekkefølgekrav utenfor planområdet er fastsatt for å sikre opparbeidelse av 
tilgrensende infrastruktur. Oppfyllelse av disse kravene gjelder felles for alle 
byggeområdene i kvartalet. Dette omfatter utforming av gang- og sykkelarealet i ved 
undergangen under Østfoldbanen, samt bidrag til opparbeidelse av ny kryssløsning 
ved Brekkeveien/fylkesvei 152, og fremtidig utforming av Rådhusplassen og 
Rådhusparken. 
 
Rekkefølgekravene er ulike ved at tiltak som skal opparbeides som del av konkrete 
byggeprosjekter skal være ferdig opparbeidet for å oppfylle kravet, og tiltak utenfor 
eller felles for alle parter skal sikret opparbeides gjennom forhandling av 
utbyggingsavtaler. Dette sikrer at alle parter i området bidrar i etablering av 
nødvendig infrastruktur eller for areal til felles nytte. 
 
Rådmannens vurdering av planforslaget: 
Gjennomgående vei 
Mulighet for gjennomgående vei gjennom kvartalet er vurdert i forslaget, i tråd med 
kommunestyrets vedtak i møte 21.03.2018. 
 
Ønsket om gjennomgående vei stammer fra ønske om å stenge Raveien som helhet 
for biltrafikk. Som følge må beboere i tilgrensende boligområde i vest få opparbeidet 
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ny atkomst gjennom planområdet. Det er etablert 82 leiligheter i boligkvartalet i vest i 
dag, med felles parkeringskjeller med 89 parkeringsplasser. 
 
Det er kartlagt fire alternativer for vei og atkomst til området, hvorav tre er alternativer 
som omfatter gjennomgående vei, og det fjerde er et «0-alterantiv» uten 
gjennomgående vei. De tre alternativene for gjennomgående vei er ny vei syd for 
eksisterende næringsbygg i Raveien 9, ny vei nord for Raveien 9, og ny vei helt nord 
i planområdet.  
 
Alternativene er illustrert og beskrevet i forslagets planbeskrivelse, side 31, og i detalj 
i egen rapport som følger forslaget, vedlegg 5. Alternativene er vurdert med tanke på 
hensiktsmessighet, trafikale konsekvenser og mulighet for teknisk gjennomføring.  
 
Etter en grundig vurdering av alle de aktuelle alternativene mener Rådmannen at 
trafikkmengde til og fra nabobebyggelse i Raveien 6, 8 og 10 som veien skal betjene 
er altfor lav til å forsvare etablering av gjennomgående vei som får betydelige 
konsekvenser for utforming av Europankvartalet. Dersom det likevel skal etableres 
gjennomgående vei, bør det kartlagte «Alternativ 2» syd for Raveien 9 legges til 
grunn og reguleringsforslag for Europankvartalet må betydelig endres for å 
innarbeide denne forutsetningen. 
 
Et alternativ som ikke er vurdert i rapporten er muligheten for gjennomgående vei via 
parkeringskjeller i underetasje. Forslaget åpner for atkomst til parkeringskjeller fra 
sydvest og sydøst, så en tverrforbindelse på kjellernivå er mulig å etablere i forslaget. 
Dersom forslaget skal legge opp til en slik forbindelse, må det likevel vurderes 
virkninger for utrykningskjøretøy og annen nyttetrafikk, deriblant også varelevering 
som benytter Raveien i dag, samt mulighet for allmenn tilgang til kjellernivået og 
sikkerhet.  
 
Arealutnyttelse og høyder 
Forslaget legger til grunn en betydelig arealutnyttelse i området som skiller seg fra 
øvrig sentrumsbebyggelse og utnyttelse av sentrale områder i Ås sett under ett. Det 
foreslås å etablere bebyggelse på opp til 33.000 kvm samlet sett i området, som 
utgjør en totalutnyttelse for selve byggeområdet på 275 %. Til sammenligning har 
øvrige kvartaler i sentrumsområdet en totalutnyttelse på om lag 200 %. I disse 
kvartalene er det til gjengjeld etablert sokkeletasjer for alle eiendommene, uten 
uterom på grunnplan, som gir stort utslag for totalutnyttelsen.  
 
Rådmannen vurderer likevel utnyttelsen å være betydelig. At forslaget gir mulighet 
for gjennomgang og opphold på grunnplan ved å unngå å etablere sokkeletasje for 
alle eiendommene er til gjengjeld et godt avbøtende tiltak som bidrar til å kunne 
forsvare en såpass høy utnyttelse av området. Tilsvarende evner forslaget å fordele 
arealene på en måte som gir gode forutsetninger for vellykkede uterom med tanke på 
dimensjoner, sol- og skyggeforhold, selv med høy arealutnyttelse. 
 
Forslaget foreslår etasjehøyder opp mot 13 etasjer i nordvest, 8 etasjer i nordøst og 
9 etasjer på det aller høyeste i det nedtrappede bygget langs den sydøstre 
avgrensningen. Rådmannen har full forståelse for at høyder i dette omfanget kan 
oppfattes som altfor høyt i et tettsted som Ås. Likevel er det få områder i det sentrale 
Ås som kan forsvare en slik utnyttelse, og Europankvartalet er ett av dem. Ås 
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sentrum har behov for flere beboere, flere næringsarealer og økt aktivitet, og dersom 
det skal etableres et helhetlig kvartal med såpass høy utnyttelse som planforslaget 
legger til grunn, er det etter all sannsynlighet her det kan komme. 
 
Den grunnleggende arealdisponeringen i forslaget med fire nye byggeområder, som 
alle har mulighet til å utvikle særegne bygningstyper i hvert delfelt, vurderer 
Rådmannen som svært god og robust med tanke på tilpasning og bruk over tid. At de 
ulike bygningstypene sikrer at både bolig, næring og kulturformål får optimale forhold 
for foreslått arealbruk tilpasset situasjonen i hver del av kvartalet, samtidig som de 
fremstår med hver sin særegne identitet, mener Rådmannen er et svært vellykket 
grep og helt i tråd med prinsippene foreslått i arkitektkonkurransen. I et såpass stort 
område planområdet utgjør, er det godt løst at byggene i kvartalet både kan fremstå 
som særegne enkeltstående bygg, og på en god måte inngå i et hele med øvrig 
bebyggelse i kvartalet. 
 
Flerfunksjonalitet og boligantall 
Forslaget legger til grunn stor grad av flerfunksjonalitet i kvartalet, som har vært en 
viktig forutsetning. Rådmannen vurderer det som svært viktig at det i et 
sentrumskvartal som dette oppnås en god balanse mellom boligbebyggelse, handel- 
og kontorvirksomhet. Samtidig er dette krevende å oppnå, ettersom ulike 
bruksområder har ulike behov som gjerne kan komme i konflikt med hverandre.  
 
Reguleringsforslaget opprettholder en god balanse i hovedsak ved å tilrettelegge for 
ett rent næringsbygg nordøst i kvartalet. Dette er gjort for å kunne tilrettelegge for 
bruksområder det er vanskelig å oppnå i bygg med kombinerte formål, som 
hotellvirksomhet eller virksomhet tilpasset større næringsaktører. 
 
I øvrig foreslått bebyggelse i sydøst og sydvest tilrettelegges det for kombinerte 
arealformål, med handelsareal på grunnplan. Rådmannen vurderer det som viktig at 
det etableres tilstrekkelig handelsareal og publikumsrettet virksomhet på bakkeplan 
for å sikre aktivitet i området. 
 
Videre er det for byggeområdene i sydøst og sydvest også åpnet for å etablere enten 
handel eller kontorvirksomhet i byggenes annen etasje. Dette sikrer en andel areal 
for mindre kontornæringer i Ås sentrum, samtidig som det gir mulighet for aktivitet i 
området gjennom hele døgnet.  
 
Samlet sett foreslås det opp til 16.000 kvm næringsareal i kvartalet, hvor av 
hovedparten er etablert i eget bygg i nordøst og i dobbel sokkeletasje for 
bebyggelsen i sydvest. Rådmannen vurderer denne andelen som god. 
 
Uterom 
Bebyggelsen er disponert slik at det etableres et forløp av ulike uterom gjennom 
kvartalet. Rådmannen vurderer at disponeringen gir gode plassdannelser i området, 
som er godt dimensjonert med tanke på ulik bruk gjennom hele dagen og for ulike 
anledninger. Uterommene kan tas i bruk til uteservering og i handelsøyemed. 
 
Tilgang til uterommene er fastsatt å være allment tilgjengelige, med romslige 
passasjer mellom byggene i vest, syd og øst. 
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Det er stilt krav om både overordnet og detaljert utomhusplan for videre presisering 
av utforming og bruk av uterommene ved søknad om rammetillatelse, med særegne 
krav om møblering, belysning, etablering vegetasjon og tiltak for 
overvannshåndtering.  
 
Uterommene inngår også i beregning av uteoppholdsareal for bebyggelsen. Det 
stilles krav om minimum 15 m² uteareal per bolig i reguleringsplanen, og det skal 
etableres minst to nærlekeplasser i utearealet. Uterommenes variasjon i utstrekning 
og utforming gir gode muligheter for å oppnå god kvalitet i uterommene. 
 
Rådmannen vurderer foreslåtte uterom tilknyttet bebyggelsen å være tilstrekkelige.  
 
Portico 
Planforslaget legger opp til at alle byggeområdene omkranses av en «portico» som 
en felles «rød tråd» som binder de ulike byggeområdene sammen. Dette grepet var 
en sentral del av konkurranseforslaget i Europan-konkurransen, og et særegent grep 
som imponerte konkurransejuryen. 
 
Rådmannen vurderer forslaget som spennende og å være en unik måte å skape 
sammenheng i et byggeområde preget av ulik bebyggelse med ulike bruksområder. 
Rådmannen vurderer derfor at grepet kan fungere godt. Det vil bidra til å definere 
Europankvartalet som et særegent sted i Ås sentrum, og få området til å fremstå som 
et sentrumskvartal utenom det vanlige både i Ås og andre steder. 
 
At rammen i tillegg skal utformes til å ha ulike funksjoner på ulike steder i kvartalet 
vurderes også som en fordel. Rådmannen har tro på at bruksområder som overdekte 
passasjer mellom bebyggelsen, overdekte fortau langs Raveien og Brekkeveien, 
overdekte områder for fortauskafeer og handelsareal i syd og øst, og støyskjerming 
for uterom i nord vil gi området særegne kvaliteter som vil vurderes positivt både 
blant kvartalets beboere og brukere og omgivelsene for øvrig. 
 
Rådmannen er til gjengjeld opptatt av at Porticoen gjennomføres med høy kvalitet i 
utformingen, og at tilgrensende bebyggelse håndterer møtet med dette 
bygningselementet på en god måte. Foreslåtte rekkefølgekrav som skal sikre 
opparbeidelse felles for alle byggeområdene, samt mulighet for etappevis etablering 
av rammen, vurderes derfor som hensiktsmessig. 
 
Fasadeutforming og balkonger 
Planforslaget fastsetter særegne bestemmelser for fasadeutforming og etablering av 
balkonger for boligbebyggelse i området. Rådmannen mener det er viktig at det for 
aktuelle byggeområder i kvartalet fastsettes et konkret forhold til bruk av balkonger 
for bebyggelsen.  
 
Dette gjelder særlig for bebyggelsen i nordvest og sydøst. For bebyggelsen i nordøst 
er bruk og utforming av balkonger i stor grad preget av særlige bestemmelser knyttet 
til håndtering av støy. For bebyggelsen i sydøst mener rådmannen det blir viktig at 
bebyggelsen unngår for monoton og repetitiv fasadeutforming i et bygg som kan bli 
opptil 62 meter langt. I tillegg er det viktig at det med allment tilgjengelige uterom i 
området etableres et tydelig forhold mellom områder av privat og offentlig karakter. 
Riktig bruk av balkonger er et vesentlig virkemiddel for å oppnå dette. 
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Rådmannen vurderer derfor de foreslåtte bestemmelsene knyttet til fasadeutforming 
og balkonger som hensiktsmessige. 
  
Etappevis utbygging 
Rådmannen vurderer at områdets inndeling i fire nye byggeområder i tillegg til ett 
eksisterende vil fungere hensiktsmessig for etappevis utvikling av området. 
Foreslåtte rekkefølgekrav er vurdert å bygge opp under denne inndelingen, ved at 
enkelte krav knyttet til uterom og gangpassasjer knyttes til konkrete tilgrensende 
byggeområder, og felles tiltak skal sikres opparbeidet for alle byggeområdene. 
 
Reguleringsplanens utforming åpner for at det kan etableres bebyggelse i området 
uavhengig av andre parter, så fremt det oppnås enighet om oppfyllelse av felles 
rekkefølgekrav gjennom bruk av utbyggingsavtaler. Dette vurderes som 
hensiktsmessig. 
 
Tilsvarende vurderes det som positivt at felles parkeringskjeller kan etableres 
etappevis, med krav om at det skal etableres som felles anlegg ved ferdigstillelse. 
 
Sammenheng med øvrig sentrumsutvikling 
Rådmannen vurderer at planforslaget i stor grad både ivaretar sammenheng med 
dagens sentrumsbebyggelse og ivaretar muligheten for fremtidig videreutvikling av 
sentrumsområdet. 
 
Disponering av ulike byggeområder i forslaget sikrer at sentrumsområdet ikke 
fremstår lukket verken fra nord, eller øst. Disponeringen sørger således for at det kan 
etableres god sammenheng med mulig ny bebyggelse nord for fylkesveien og mot 
øst i arealet mellom Østfoldbanen og fylkesveien og ved Langbakken slik det er 
foreslått i vedtatt fortettingsstrategi for Ås sentrum. 
 
Reguleringsforslaget sikrer videre god sammenheng med øvrig etablert 
sentrumsbebyggelse ved at fasaderekken langs Rådhusplassen forlenges med ny 
bebyggelse med publikumsrettet virksomhet på bakkeplan. 
 
For gående og syklende i sentrumsområdet er det med forslaget mulighet for 
gjennomgang på tvers gjennom kvartalet, og mot tilgrensende bebyggelse i vest i 
tilknytning til etablert gatetun i bebyggelsen.  
 
Det er videre avsatt godt med areal rundt undergangen under Østfoldbanen slik at 
denne kan fremstå attraktiv med ny beplantning, og ny mulighet for å bevege seg 
direkte fra Rådhusplassen og til Brekkeveien. Det er også avsatt tilstrekkelig areal til 
at undergangen under Østfoldbanen kan sikres en betydelig breddeutvidelse i 
fremtiden. 
 
Grønnstruktur og overvannshåndtering 
Planforslaget avsetter areal til grønnstruktur nord i planområdet som 
vegetasjonsskjerm mot veiareal, i uteoppholdsarealet nord i kvartalet, og tilknyttet 
gang- og sykkelareal helt syd i planområdet. I tillegg skal det etableres vegetasjon i 
de allment tilgjengelige uterommene sentralt i kvartalet. 
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Rådmannen vurderer at areal til grøntstruktur i planområdet er tilstrekkelig for et 
bymessig sentrumskvartal som Europankvartalet utgjør. Videre stilles det krav om 
felles utomhusplan, med krav om bruk av blågrønn faktor. Dette vil sikre at tiltak for 
håndtering av overvann i området vil omfatte vegetasjon, regnbed og tilsvarende som 
vil bidra til å gi området et grønt preg. 
 
Rådmannen vurderer derfor foreslått grønnstruktur med tiltak for å sikre lokal 
overvannshåndtering som tilfredsstillende.  
 
Trafikk, atkomst og parkering 
Forslaget legger til grunn atkomst til området for privatbil til felles parkeringsanlegg 
under bakken. Parkeringsanlegg skal etableres på minst ett plan, med hovedatkomst 
fra Brekkeveien i nordøst og sydøst. I tillegg åpner forslaget for atkomst til anlegget 
kan etableres fra Raveien i sydvest. Rådmannen vurderer atkomster til planområdet 
som hensiktsmessige. 
 
Foreslått parkeringsdekning er i tråd med fylkesmannen anbefaling om 
parkeringsnorm for regionale byer i Akershus, og er definert som maksimumsnormer 
presisert etter leilighetsstørrelser. Rådmannen vurderer de foreslåtte 
parkeringsnormene som hensiktsmessige gitt kvartalets svært sentrale plassering i 
Ås sentrum. 
 
Rådmannen ser gjerne at det i tillegg innføres konkrete forslag til bruk av 
bildelingsordninger for bebyggelsen i området, og vil anbefale at det i videre 
bearbeiding av forslaget vurderes innført krav om bruk av mobilitetsplan. Bruk av 
mobilitetsplan er forsøkt innført i Asker kommune, og består av en redegjørelse av 
tiltak som kan innføres for å begrense bilbruk i området, hvor blant annet bruk av 
bildelingsordninger kan inngå. Mobilitetsplan vil da inngå som del av 
dokumentasjonskravet ved søknad om rammetillatelse. 
 
Forhold til kulturmiljø 
Forslaget vil få vesentlige virkninger for kartlagte kulturminner av interesse i området. 
I hovedsak gjelder dette forslag om å erstatte den såkalte «Tandberggården» med 
hage sydvest i området med et nytt omfattende byggeområde for ny 
sentrumsbebyggelse. Bebyggelsen er vurdert å ha stor verdi i kommunens 
gjennomførte kulturhistoriske verdivurdering gjort i forbindelse med arbeid med ny 
områdeplan for sentrumsområdet. 
 
Rådmannen vurderer at det er krevende å opprettholde bebyggelsen slik den 
fremstår i dag, og samtidig etablere ny sentrumsbebyggelse i området med såpass 
høy arealutnyttelse som foreslås på måte som gir god sammenheng både i kvartalet 
og sentrum for øvrig. Videre har rådmannen lagt vekt på grunneiers ønske om ikke å 
bevare huset for å kunne etablere bebyggelse som kan sikre en permanent samling 
av Tandbergs kunst i området. Samlet sett vurderer derfor Rådmannen ikke å legge 
opp til en bevaring av huset. 
 
Øvrige kulturminner av interesse i området er det eldre veifaret som går på tvers av 
området i nord, og det eldre trehuset i tilknytning til veifaret i det samme skogholtet. 
Veifaret kan til en viss grad opprettholdes og markeres. Rådmannen vurderer likevel 
at veifaret har liten betydning all den tid øvrig sentrumsbebyggelse og fylkesvei 152 
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har bidratt til veitraséen slik den fremstår i dag er vesentlig forringet. Trehuset i nord 
er vurdert å ha liten verdi i verdikartleggingen, og det vurderes at trehuset med fordel 
kan erstattes av ny bebyggelse. 
 
Vurdering av støyforhold 
Forslaget er studert i detalj i egen støyrapport med beregning av støynivåer, vedlagt 
forslaget som vedlegg 6.  
 
Beregningene viser at uterom i området vil være tilnærmet støyfritt selv med 
betydelige støykilder fra fylkesveien i nord og Østfoldbanen i øst som følge av 
disponering av byggeområdene. Enkelte foreslåtte bygg i området er støyutsatt fra 
de samme støykildene.  
 
For bebyggelsen i nord innebærer dette at det er stilt krav om støyreduserende tiltak i 
fasadeutformingen, herunder blant annet bruk av inntrukne og innglassede 
balkonger. For bebyggelsen i sydøst vil det kunne etableres stille side langs hele den 
vestvendte fasaden. 
 
For uterom er kun uteoppholdsareal nord i området støyutsatt fra fylkesveien. 
Foreslått Portico som omkranser hele kvartalet skal tas i bruk som støyskjerming for 
denne delen av planområdet. Gjennomførte beregninger viser at dette vil gi 
støynivåer godt under anbefalte grenseverdier. 
 
Rådmannen vurderer at forslaget er godt gjennomarbeidet med henblikk på 
støyhåndtering. 
 
Barn og unges interesser 
Rådmannen vurderer det som positivt for barn og unges interesser at området får en 
annen utforming enn i dag, som i hovedsak et betraktet som negativt i gjennomført 
kartlegging av barnetråkk. I tillegg er det positivt at uteområder er allment 
tilgjengelige, og at det skal etableres to nærlekeplasser i området. 
 
Fordeling av planskapte verdier 
Både kommunen og grunneiere i området har anledning til å foreslå at det skal 
gjennomføres en egen prosess om fordeling av planskapte verdier i området. 
Dersom det er tilfelle, vil dette kreve at det innføres særegen bestemmelse om dette i 
reguleringsbestemmelser. En fordeling av planskapte verdier gjennomføres som en 
egen rettsprosess, ved bruk av jordskifte der en særegen rettsinstans vurderer 
planskapt verdi og fordeler denne på bakgrunn av grunneiersammensetning i 
området. 
 
Rådmannen vurderer at dette kan være et virkemiddel for å sikre gjennomføring av 
reguleringsplanen, og merker seg at også enkelte andre grunneiere i området er 
innstilt på å gjennomføre en slik prosess. Det er til gjengjeld en del usikkerhet knyttet 
til bruk av jordskifte. Det er gjennomført få tilsvarende saker i Norge, og de som er 
gjennomført har vært tidskrevende prosesser over flere år. 
 
Rekkefølgekrav 
Foreslåtte rekkefølgekrav sørger for at det kan inngås utbyggingsavtaler som vil sikre 
opparbeidelse av vesentlige felles anlegg i kvartalet, og sikre bidrag til nødvendig 
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offentlig infrastruktur utenfor planområdet. Rådmannen vurderer at de foreslåtte 
rekkefølgekravene er hensiktsmessige. 
 
Grunneierinnspill: 
Raveien 9 AS 
Raveien 9 AS vurderer at alternativet til behandling har gode kvaliteter, men synes 
forslaget minner lite om vinnerutkastet i Europankonkurransen. Videre vurderer de at 
alternativ 1 utarbeidet i etterkant av konkurranseprosessen med flere mindre 
bygningsvolumer har større mulighet for å kunne bygges ut i etapper. 
 
Når det gjelder eksisterende bygg i Raveien 9, vurderer de at det kan være 
utfordrende å etablere to nye etasjer på bygget, og ser helst at deler av det foreslåtte 
utbyggingsarealet vurderes overført til andre byggeområder i kvartalet. 
 
For byggeområdet nordøst i kvartalet foreslått som et rent næringsbygg med kontor, 
hotell og handelsformål er de bekymret for at nybygg av denne typen kan bli 
utfordrende å leie ut, med mindre NMBU eller andre store aktører har helt konkrete 
planer for området. De er derfor bekymret for at dette kan virke forstyrrende på den 
øvrige utvikling av kvartalet. Videre presiserer de at det fortsatt foreligger langsiktige 
leieavtaler i Raveien 9. Som følge av dette anbefaler de derfor at det også 
tilrettelegges for boligformål i byggeområdet BKB5. 
 
Videre er de bekymret for støy fra jernbanen mellom lamellbebyggelsen i feltet i 
nordøst, som vurderes å være uheldig med tanke på planlagt bruk av gatetun og 
grønnstruktur. 
 
Raveien 9 AS er positive til forslag om fordeling av planskapte verdier i området og 
bruk av utbyggingsavtaler.  
 
Rådmannens kommentar 
Støy er uproblematisk i området slik forslaget disponerer bebyggelsen i kvartalet. 
Ettersom felt BKB5 er foreslått etablert med sokkel i to etasjer, vil sokkelen skjerme 
for støy fra øst for uterommene. Støykartleggingen viser at uteområdet kan etableres 
godt innenfor grenseverdier for støy i uteoppholdsareal.  
 
Bygget i BKB5 kan tilrettelegges for boligdel dersom det viser seg vanskelig å få på 
plass konkret næringsaktør i området. Dette kan gjøres som forslag om endring av 
reguleringsplan, eller vurderes konkret i videre bearbeiding av reguleringsforslaget 
ved offentlig ettersyn.  
 
Når det gjelder sammenligning med vinnerutkast fra arkitektkonkurransen mener 
rådmannen i samråd med arkitektene bak det opprinnelige konkurranseutkastet at 
alternativet til behandling i langt større grad ivaretar grunntanken bak 
konkurranseutkastet, ved at det i motsetning til i tidligere alternativ etableres et større 
mangfold av bygninger i kvartalet som kan gis hver sin særegne karakter med 
bakgrunn i lokalisering og bruksområder. 
 
Veidekke ASA 
Veidekke vurderer at byggeområdet i sydøst, BKB4, fremstår noe låst i forhold til 
nedtrapping og byggelinjer med tanke på heis og trappeløsninger, som videre kan gi 
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fastlåste planløsninger for bebyggelsen. De mener høyder og bygningskropp bør 
være mer fleksibelt utformet slik at de kan oppnå større grad av tilpasning i forhold til 
utforming av enkelte leiligheter med tanke på markedsmessige tilpasninger. 
 
Videre er de bekymret for at næringsarealet på bakkenivå kan bli litt trangt for 
funksjonelle lokaler for næringsvirksomhet. 

  
De er for øvrig fornøyd med at alternativet gjenspeiler synspunkter spilt inn gjennom 
prosessen med tanke på orientering av bygningskroppen. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen mener det er en fordel om bebyggelsen i sydøst opprettholdes med en 
tydelig visuell profil som med den sterke nedtrappingen forslaget legger opp til.  
 
Det er til gjengjeld vurdert alternativer med grovere nedtrapping enn hva som er 
foreslått, men som da dessverre mister noe av særegenheten ved det foreslåtte 
bygget.  
 
Rådmannen imøteser imidlertid konkrete forslag til utforming av bygningskroppen 
som kan virke på tilsvarende vis som planforslaget og som også kan gi mer 
funksjonelle næringslokaler. Dette kan innarbeides i forslaget i videre bearbeiding. 
 
NMBU 
NBMU eier 17 % av reguleringsområdet og har således klare økonomiske interesser 
i utviklingen av området. De understreker at de også har en overordnet 
samfunnsmessig interesse i at reguleringen av området blir slik at den legger til rette 
for en ønsket utvikling av Ås sentrum. Her er bærekraftig tettstedsutvikling, god 
kvalitet på bygninger og uterom, og mulighet for etablering av næring i ulik skala 
viktig. 
 
Universitet ser derfor at prinsippene som legges til grunn og den overordnede 
målsettingen for reguleringsplanen som hensiktsmessige for å oppnå dette. 
 
De anser planforslaget med en fordeling av ny bebyggelse i fire nye frittstående 
volumer med mulighet for å utvikle særegne bygningstyper i hvert delfelt som tillegg 
til eksisterende bygningsvolum i Raveien 9 som et godt forslag. Det gir rom for å 
bevare åpenhet på bakkenivå og vil kunne skape gode og funksjonelle uterom. 
 
De er opptatt av at forslaget muliggjør flerfunksjonell bruk av kvartalet, samtidig som 
hver bygnings i kvartalet kan fremstå med en særegen og gjenkjennbar visuell 
karakter. Dette samtidig som at bygningene samlet sett utgjør et harmonisk utrykk, 
selv med betydelig arealutnyttelse og mulighet til å utvikle kvartalet gjennom trinnvis 
utbygging. 
 
Foreslåtte maksimum- og minimumsnormer for arealbruk i byggene ser NMBU på 
som hensiktsmessig da det vil kunne sikre at også rene næringsbygg med kontor-, 
handel eller servicenæring kan etableres i området. Forslaget om et rent, større 
næringsbygg i området vil gi muligheter for næringsetablering i ulik skala fra én 
bruker i hele bygget, til at bygget kan brukes som en «næringshub» for mange 
mindre aktører, uten at det kommer i konflikt med boliginteresser i bygningen. 
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Alternativt bør man øke næringsandelen i alle bygg for å gi tilstrekkelig fleksibilitet for 
ulike næringsaktører som kan oppstå. 
Foreslåtte rekkefølge for etablering av veiløsninger, grønnstruktur, uterom og 
«portico» anses som hensiktsmessige for å siker helhetlig god løsning for hele 
området. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen deler NMBUs vurdering når det gjelder etablering av ett næringsbygg 
som både kan ivareta behov til én stor næringsaktør eller flere mindre i felleskap. 
 
Familien Tandberg 
Familien ser en del positive trekk ved planforslaget, men kan ikke se at foreslått 
utforming for deres eiendom er riktig, og etter deres vurdering heller ikke for Ås 
sentrum. Dette gjelder i hovedsak forhold knyttet til funksjonsfordeling og byggets 
foreslåtte form. 
 
Når det gjelder utnyttelse ser de positivt på totalutnyttelsen for området og egen 
eiendom slik det er foreslått. De er imidlertid skeptisk til at næringsdelen i 
byggeområdet er for høyt sammenlignet med foreslått boligdel. En for lav boligdel 
mener de vil gjøre det vanskelig å utvikle et prosjekt på tomten som gir mulighet for å 
fokusere på Odd Tandbergs kunst. Som følge har de behov for å justere både form 
på bygg og foreslått funksjonsinndeling. 
 
De setter ikke pris på pyramideform på foreslått bygningsvolum, men har forståelse 
for at kommunen ønsker et spennende bygg på tomten, og er innstilt på å medvirke 
til dette. De er til gjengjeld opptatt av at dette kan oppnås på flere måter, og mener at 
foreslått bygningsform ikke er en av dem. De forventer derfor at det gjøres vesentlige 
endringer i rammene for bebyggelsen på eiendommen som er langt mer fleksibelt, og 
som gir rom for at grunneier, utbygger og arkitekt kan finne en løsning i samråd med 
kommunen. 
 
Forutsatt at det gjøres betydelige endringer i foreslått bygningsvolum, ser de 
forslaget som et godt alternativ for å oppnå urbanisering i Ås sentrum som er en 
oppfatning de oppfatter at kommunen deler med dem. Logistikk og uterom i kvartalet 
vurderes som hensiktsmessig.  
 
De ønsker at Odd Tandbergs navn og kunst skal kunne sette et visst preg på den 
nye bebyggelsen på eiendommen, men ser helst at dette løses ved å tilrettelegge for 
en annen type bebyggelse på deres eiendom enn den som er foreslått. De er innstilt 
på å tilrettelegge for et visningssenter for deler av kunsten sammen med annen 
kulturvirksomhet, og ser også for seg å ha noe utstilt ute eller integrert i bygningen. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen er opptatt av at det kan etableres bebyggelse på eiendommen som 
muliggjør både hensiktsmessig utnyttelse og etablering av et visningssted for kunst. 
Når det gjelder utnyttelse og bygningsform, er rådmannen særlig opptatt av tre 
forhold for bebyggelsen på eiendommen: 
1) En bygningsform som gir gode solforhold for uterom bak og øst for bygget.  
2) En bygningsform som i likhet med øvrig foreslått bebyggelse bidrar til et mangfold 
av bebyggelsestyper i området. 
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3) At bebyggelsen i kraft av sin fremtoning fremstår som noe annet enn et rent 
boligbygg. 
 
Rådmannen ser gjerne en justering av både volumoppbygging og funksjonsinndeling 
i det foreslåtte byggeområdet, og imøtekommer konkrete forslag til justering av 
volumet som kan vurderes opp mot det foreslåtte, som nettopp ivaretar disse tre 
punktene. Rådmannen vurderer at detaljert utforming av byggeområdet vil bli 
gjenstand for ny vurdering i videre bearbeiding av planforslaget ved offentlig ettersyn. 
 
Alternativer: 
Forslag til reguleringsplan R-304 for Europankvartalet sendes tilbake til 
administrasjonen for videre bearbeiding: 
 

1. Forslagets hovedprinsipper fastsettes, herunder omfang og utstrekning av nye 
byggeområder, etablering av felles portico og allment tilgjengelige uterom, 
rekkefølgekrav, samt vei- og atkomstløsning. 

2. Justering innenfor de ulike byggeområdene BKB1-5 med tanke på høyder, 
volumoppbygging og funksjonsinndeling. 

3. Ytterligere utredning som følge av eventuelle justeringer må bekostes av den 
enkelte grunneier. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener planforslaget er et solid og godt gjennomarbeidet forslag som 
anbefales sendt på høring for innspill. 
 
Videre mener rådmannen at justeringer knyttet til volumoppbygging og arealfordeling 
i enkelte av byggeområdene med fordel kan vurderes videre i forbindelse med 
høringsprosessen, fortrinnsvis med bakgrunn i konkrete og illustrerte endringsforslag 
som kan vurderes opp mot forslaget slik det foreligger. Dersom endringene viser seg 
å være omfattende, vil det gjøres en vurdering av om et revidert forslag skal være 
gjenstand for ny offentlig høring  
 
Videre bør det gjennomføres en mer omfattende vurdering av områdestablitet i 
forbindelse med høringen. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


