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1. Bakgrunn 
 

1.1 Forord 
Forslag om detaljreguleringsplan for Europankvartalet har vært under utarbeidelse i lang tid, helt 
siden kommunestyret i Ås vedtok at området skulle være gjenstand for arkitektkonkurranse i 2013. 
 
Arbeidet med forslaget har vært omfattende, med mange ulike interesser og hensyn som skal 
balanseres opp mot hverandre. Det har gjennom prosessen holdt flere workshops og 
samarbeidsseminar, og det er utarbeidet flere skisseprosjekter i etterkant av kåring av vinner av 
konkurransen som har vært nøye vurdert av alle engasjerte parter. 
 
Forslagsstiller for reguleringsplanen er kommunen selv, og foreslått utforming av reguleringsplanen 
er utarbeidet av plan- og utviklingsavdelingen i Ås, i samråd med arkitektteamet som vant 
arkitektkonkurransen og med innspill fra grunneiere i området. 
 
Forslaget representerer en ny tilnærming til planlegging i kommunen, der kommunen har fått 
bistand fra en internasjonal gruppe arkitekter og planleggere til å vurdere hva slags utvikling av 
planområdet som vurderes å være mest hensiktsmessig for fremtidig utvikling av Ås sentrum. 
 
Forslagsstiller: Ås kommune 
Grunneiere: NMBU, Raveien 9 AS, Familien Tandberg, Veidekke ASA, Ås sentrum Øst AS, Ås 
kommune, Akershus fylkeskommune, Statens Vegvesen 
Konsulenter: UGO Architecture and Urban Design, Norconsult 
 
1.3 Bakgrunn 
Europankonkurransen 
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. 
og by- og tettstedsutvikling. Over 60 deltakerteam fra hele Europa deltok i konkurransen om 
utforming av det sentrale kvartalet i Ås.  
 
Oppgaven var å vise hvordan et konkret kvartal i Ås sentrum kunne innpasses i en overordnet 
strategi for utvikling av Ås, og hvilke prinsipper som bør legges til grunn for fremtidig 
sentrumsbebyggelse. Overordnet tema var «adaptable city» – den tilpasningsdyktige byen. Målet 
var å vise bebyggelse og arealdisponering som er tilpasningsdyktig og robust nok til å håndtere ulik 
bruk over tid. 
 
Fire forslag ble premiert av en kompetent jury sammensatt av kjente personer innen byplanlegging 
og arkitektur i Europa. Juryen besto av blant andre byplansjef i Malmø, Christer Larson, partner i 
det norske arkitektfirmaet Spacegroup Gro Bonesmo, samt Lars Kvorning, professor i byplanlegging 
ved arkitektskolen i København. 
 
Vinnerforslaget var forslaget «En, to, tre – rødt lys!» av det italienske arkitektfirmaet UGO som av 
juryen ble beskrevet som en intelligent tilnærming til et komplekst område. Forslaget klarer på den 
ene side å skape en tydelig avgrensning av mulighetsrommet, og på den annen side viser det en 
bevissthet om at byplanlegging i dag ikke kun handler om å designe og kontrollere, men også om å 
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tilpasse seg en uforutsigbar fremtid.  
 
I forslaget materialiseres dette forholdet gjennom en konkret rammekonstruksjon som omfavner 
et åpent felt av muligheter. Den tydelige gesten av bokstavelig å «ramme området inn» tilfører 
området en ny samfunnsmessig dimensjon, samtidig som rommet for fremtidig utvikling får en 
presis avgrensning. Ramme-idéen inneholder også poetiske tolkninger, og kan skape assosiasjoner 
til paradisbegrepet, som en slags inngjerdet hage. 
 
Juryen gjorde til gjengjeld et poeng av at prosjektet manglet en dypere refleksjon av struktur og 
karakter i de foreslåtte allment tilgjengelige uterommene i kvartalet, som i konkurranseforslaget 
var illustrert som rommet mellom den foreslåtte bebyggelsen. 
 
Særlig oppmerksomhet har vært viet til nettopp denne kritikken i oppfølging av vinnerforslaget.  
  

 
De fire premierte forslagene fra Europankonkurransen. 1. Plass - «En to tre rødt.», 2. Plass – 
«Hortus Conclusius», Hederlig omtale: «Straight line», «All Eyes On Ås». 
 
 
 

 
Fra vinnerforslaget. En fysisk ramme etablerer utviklingsområdet og synligjør området som et 
allment tilgjengelig sted med mulige midlertidige aktiviteter, og består som samlende element etter 
trinnvis utvikling av området med økt utnyttelse over tid. 
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1.4 Formål med reguleringsplanen 
Formålet med forslag til reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny sentrumsbebyggelse i Ås 
sentrum. Planforslaget legger opp til å etablere et helhetlig kvartal med både ny og eksisterende 
bebyggelse, og angir rammer og muligheter for å oppføre ny bebyggelse i området med 
kommersielt-, bolig-, næring- og kulturformål. 
 
Forslaget legger til grunn enkelte grunnprinsipper for kvartalet, som videreføres med utgangspunkt 
i vinnerprosjektet fra Europankonkurransen. Disse prinsippene inkluderer en serie distinkte 
bygningsområder av ulike karakter med kombinerte arealformål, og begrenset parkeringsdekning i 
egne anlegg på kjellernivå. Uterom i kvartalet skal være allment tilgjengelige og utformes med 
gode dimensjoner slik at de skal kunne fungere som uterom også for publikumsrettet virksomhet i 
kvartalet. Det legges opp til høy arealutnyttelse i området som utgjør så mye som 33000 
kvadratmeter bebyggelse, hvor av om lag 50 % er foreslått som ny boligbebyggelse. Noe 
eksisterende bebyggelse i kvartalet skal bevares, og ny bebyggelse skal innpasses det eksisterende. 
 

2. Overordnede rammer og føringer 
 
I dette kapitelet redegjøres det for overordnede føringer og rammer som ligger til grunn for 
planarbeidet. Dette gjelder nasjonale, regionale og kommunale retningslinjer men også dagens 
reguleringsstatus i området. 
 
2.1 Nasjonale føringer 
2.1.1 Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 12. juni 2015. 
For å fremme en bærekraftig utvikling utarbeider regjeringen hvert fjerde år nasjonale forventinger 
til regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventingene skal legges til grunn for de nye 
fylkestingene og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. 
 
I fylkesmannens forventningsbrev til kommunal planlegging 2017 fremgår det at fylkesmannen vil 
bidra til at viktige regionale og statlige interesser kommer tydelig frem så tidlig som mulig i 
kommunale planprosesser. Fylkesmannen vil derfor prioritere dialog og veiledning i utvalgte 
områder. Det legges økt vekt på kommunens ansvar for å ivareta nasjonale og regionale verdier, og 
kommunalt selvstyre. Det skal legges vekt på gode og raske planprosesser og et godt 
kunnskapsgrunnlag. Videre er det en forventning om at planleggingen skal bidra til reduserte 
klimautslipp, energiomlegging og energieffektivisering og riktig lokalisering av næringsvirksomhet, 
boliger, infrastruktur og tjenester som får ned klimautslippene i transportsektoren. I tillegg skal 
planleggingen ta høyde for klimaendringer.  
 
2.1.2 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i arealplanleggingen 
Formålet med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging 
og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dette skal gi et grunnlag for å vurdere saker 
der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn og interesser. Arealer og anlegg 
som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen 
helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene er store nok og egnet for lek og opphold, gir 
mulighet for ulike typer lek på ulike årstider, kan brukes av ulike aldersgrupper og gir mulighet for 
samhandling mellom barn, unge og voksne. 
  
2.1.3 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging (26.09.2104) 
Målet med de statlige planretningslinjer er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
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ressursutnyttelse, skape god trafikksikkerhet og trafikkavvikling, utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder og legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling. Utbyggingsmønster og 
transportsystem skal redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, 
sykkel og gange. 
 
2.2 Regionale planer og føringer 
2.2.1 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 
Målet er å ta vare på å bruke kulturminner og kulturmiljø som en positiv ressurs i Akershus og der 
igjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. Planen 
setter søkelyset på fire innsatsområder: Bevaring, forvaltning, formidling, verdiskapning. 
 
2.2.2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus peker ut en felles retning for areal- og 
transportutvikling i regionene og er et grunnlag for videre samarbeid mellom stat, fylke, 
kommuner, næringsliv og andre aktører.  
 
I den regionale areal- og transportplanens arealstrategier med tilhørende retningslinjer gis det 
følgende føringer som er særlig aktuelle for planforslaget: 

 Det forventes at kommuner med regionale byer legger til rette for at minimum 90% av 
bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. 

 Utbygging bør først og fremst skje i gangavstand til jernbanestasjoner eller høyfrekvente 
busstraseer. For å oppnå effektiv arealutnyttelse i regionale byer er det anbefalt en 
områdeutnyttelse på 80-110 % i gangavstand til skinnegående kollektivtransport. 

 Tilrettelegge for en boligutvikling som møter behovet for leiligheter i Akershus. Kvaliteten i 
boligområdene bør være slik at de appellerer til en sammensatt befolkning. 

 Gang- og sykkelavstand skal være styrende for arealutviklingen. 
 
2.2.3 Klima og energiplan Akershus 2011-2014 (under revisjon) 
Klima- og energiplan Akershus er en temaplan som setter klimamål for Akershus fylke. Frem til 
2030 skal Akershus halvere fylkets totale klimagassutslipp sett i forhold til 1991-nivået. Planen har 
som mål at fylkes areal- og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og føre til redusert 
veitrafikk i Akershus. Det er et må at klimagassutslipp fra veitrafikk i Akershus innen 2030 
reduseres med 20 prosent i forhold til 1991-nivået. 
 
2.3 Kommunale planer og føringer 
2.3.1 Kommuneplan for Ås 2015-2027 
Kommuneplanens arealdel 2015-2017 for Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 03.02.2017. 
Arealdelen angir føringer for arealbruk i hele kommunen. I gjeldende kommuneplan er 
planområdet avsatt til sentrumsformål. 
 
2.3.2 Gjeldende reguleringsplan for planområdet 
Planområdet omfattes av reguleringsplan for Ås sentrum, vedtatt 2002. Planområdet er i gjeldende 
reguleringsplan avsatt til kombinert formål, bolig og forretning. Området er oppdelt i fire 
utbyggingsområder. For hele området tillates oppført om lag 18500 kvadratmeter bolig og 
forretningsareal i området, hvor av minst 10000 kvadratmeter skal være boliger. Bebyggelsen skal 
oppføres i fire etasjer. Tandbergvillaen er regulert til spesialområde for bevaring, og tilsvarende er 
det historiske veifaret i nord. 
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2.3.3 Områdeplan for Ås sentralområde 
Kommunen har igangsatt planarbeid for ny områdeplan for Ås sentralområde. Områdeplanen 
omfatter 8 delområder av ulik utstrekning sentralt i Ås, og planen skal vurdere fremtidig utvikling i 
delområdene. Området ”Europankvartalet” er avsatt som eget delområde i områdeplanen, med 
føring om at kvartalet skal utvikles som et flerfunksjonelt sentrumskvartal etter prinsipper fra 
arkitektkonkurransen. 
 
Av særlig betydning for planområdet, er muligheten for videre utvikling av Ås sentrum mot nord og 
nordøst som skal vurderes i områdeplanarbeidet og inngår i områdeplanens vedtatte 
fortettingsstrategi. I tillegg er det kartlagt mulighet eller behov for vesentlige tiltak for infrastruktur 
som berører planområdet. Her gjelder særlig muligheten utbedret undergang under jernbanen. 
Områdeplanens fortettingsstrategi anbefaler en områdetetthet på 130 % for kvartalet. Dette 
tilsvarer om lag 16.000 nye kvadratmeter bruksareal i kvartalet. 
 
2.3.4 Tidligere behandlinger av reguleringsplanen 
I forkant av forslag til reguleringsplanen er det 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. 
 
2.4 Øvrige føringer 
Kulturminneloven 
Kulturminneloven forbyr i utgangspunktet alle tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, 
flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede 
kulturminner. Som kulturminner regnes alle kulturminner eldre enn reformasjonen i 1536, og 
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649. 
 
Naturmangfoldloven 
Loven sørger for en bærekraftig forvaltning av naturen som ivaretar mangfoldet av naturtyper, 
artsmangfold og økologiske funksjoner innenfor sine naturlige utbredelsesområder. Utvalgte 
naturtyper og prioriterte arter er bestemt i forskrift, som angir nærmere bestemmelser og tiltak for 
deres beskyttelse. 
 
Universell utforming 
Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i all planlegging, og omfatter 
byggeområder, utearealer og transportinfrastruktur. Handlingsplan for universell utforming legges 
også til grunn for planarbeid. Det henvises til PBL §§ 1-1 og 12-8, jf. lov 2008-06-20 nr. 42. 
 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442:2016 
Formålet med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede 
natur- og friluftsområder. Retningslinjen gir blant annet anbefalte utendørs støygrenser ved 
etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Veilederen 
kategoriserer ulik type bebyggelse for ulik lokalisering og arealformål.  
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3. Planprosess 
 
3.1 Plantype 
Reguleringsplanen er en detaljregulering. Detaljreguleringen skal følges opp av rammesøknad og 
byggesak. 
 
3.2 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. 
 
Siste utgave av det reviderte forslaget danner bakgrunn for planforslaget. 
 
3.3 Varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeid ble varslet 28.04.2016 med planavgrensning. Planavgrensningen er 
redusert noe fra varsel om oppstart, hvor avgrensningen også inkluderte utforming av 
Rådhusplassen. Dette er valgt tatt ut av planområdet for å begrense kompleksiteten i forslaget. 
 
Det ble mottatt 5 merknader til varselet. Merknadene er gjennomgått nedenfor. 
 
3.4 Sammendrag av merknader 
 
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 vei. Dette vil bli tema ved offentlig ettersyn. 
 
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. 
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Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Tas til etterretning. 
 
3. Hafslund nett AS 
Melder at HN har elektriske anlegg i planområdet, som planforslaget må ta høyde for og 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. 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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4. Beskrivelse av planområdet 
 
4.1 Planens beliggenhet og størrelse 
Planområdet ligger nord i Ås sentrum og er avgrenset av Raveien i vest og Brekkeveien i øst. 
Undergangen under Østfoldbanen avgrenser området i syd, og Fylkesvei 152 i nord. Planområdet 
utgjør om lag 18500 kvadratmeter i utstrekning. Nord i området ligger en høyde med et godt 
tilvokst skogholt. Store deler av området er i dag tatt i bruk som parkeringsplass, tilknyttet det 
eksisterende bygget i Raveien 9 hvor det er etablert dagligvarebutikk og kontorer. Sydvest i 
planområdet ligger den såkalte «Tandberggården», som var hjem og atelier for kunstneren Odd 
Tandberg.  
 
 

 
Grunnkart over planområdet 

 
 
4.2 Tilstøtende tomters bruk 
Vest for planområdet ligger nylig oppført boligbebyggelse i Raveien 6-10, regulert til 
boligbebyggelse i reguleringsplan for Sentrum Nord/Åsjordet. I syd ligger ÅSBO Borettslag i 
Brekkeveien 2, oppført i 2008. Øst for planområdet ligger Brekkeveien og Østfoldbanen. I Nord 
ligger Fylkesvei 152. 
 
4.3 Dagens arealbruk 
Dagens arealbruk i området er preget av næringsbygget i Raveien 9 som huser kontorer og en 
Coop-Xtra dagligvareforretning med tilhørende parkeringsarealer. Store deler av området er 
asfaltert og benyttes til overflateparkering. Tilgrenset parkeringsarealene er det oppført en 
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trafostasjon og et kommunalt pumpehus. 
 
I syd er området asfaltert og tatt i bruk til gang- og sykkelvei under Østfoldbanen, samt noe sykkel- 
og bilparkering.  
 
I sydvest ligger «Tandberggården» med hage, som er en privat og inngjerdet enebolig. I nord ligger 
et tett bevokst skogholt som grenser til Fylkesvei 152 nord for planområdet. Gjennom skogholtet 
går en gangsti på tvers fra Raveien i vest og Brekkeveien i øst, og en ikke-asfaltert skogsvei. Et eldre 
trehus er oppført i skogområdet.  
 
4.4 Eierforhold 
Planområdet med flere grunneiere har en sammensatt eiendomsstruktur. De ulike grunneierne er 
redegjort for nedenfor etter eierandel i kvartalet. Oversiktskartet viser forholdet mellom de ulike 
eiendommene. 
 

Oversikt Gbnr Hjemmelshaver Andel 

 

42/307 
42/122 

Raveien 9 AS 40 % 

42/288 
 

Tandberg 18 % 

42/1 
 

NMBU 17 % 

55/52 
 

Veidekke ASA 8 % 

55/53 
 

Ås kommune 7 % 

55/524 
 

Ås sentrum øst AS 6 % 

121/10 
121/9 

Akershus fylkeskommune og 
Statens Vegvesen 

4 % 

 
4.5 Vei og trafikkforhold 
Øst for planområdet ligger Brekkeveien og Østfoldbanen, og i nord føres Fylkesvei 152. 
Undergangen under Østfoldbanen grenser til planområdet i syd, og er en vesentlig forbindelse 
mellom øst og vest i Ås sentrum. Store deler av planområdet er i dag tatt i bruk som 
parkeringsplass i tilknytning til handel og kontorvirksomhet i Raveien 9. 
 
4.6 Kollektivtransport 
Planområdet ligger svært sentralt med tanke på kollektivtransport. Det er under 2 minutter gange 
til Ås stasjon, og tilsvarende til høyfrekvent busslinje mellom Ski og Drøbak. 
 
4.7 Teknisk infrastruktur 
Sentralt i planområdet er det oppført en trafostasjon som betjener deler av dagens 
sentrumsområde. 
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4.8 Skoler og barnehager 
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Åsgård skole, Ås ungdomsskole og Ås videregående 
skole. Det er flere barnehager i området, der Søråsteigen barnehage er nærmeste, ca. 800 meter 
vest for planområdet. Planområdet kretser til Åsgård skolekrets. 
 
4.9 Naturressurser og biologisk mangfold 
Nord i planområdet ligger et godt tilvokst skogholt. Det er ingen registrerte rødlistede eller truede 
arter i området. 
 
4.10 Friluftsliv 
Planområdet ligger omlag 300 meter fra friområdet Åsmåsan i nord, som er et hyppig brukt 
friområde sentralt i Ås med gode turmuligheter også lengre nord. 
 
4.11 Kulturminner 
Innenfor planområdet er det fire kulturminner av interesse. Dette omfatter to historiske bygninger, 
og to historiske veifar.  
 
I syd ligger den på folkemunne omtalte «Tandberggården», oppført i perioden mellom 1900 og 
1909. Huset er SEFRAK-registrert, og er tidligere tatt i bruk blant annet som landhandleri (også 
kjent som Lie, Grøn-Hansengården). Bygget er den eldste gjenværende forretningsgården i Ås, og 
er omgitt av et hageanlegg. Huset har vært hjem og virkested for den anerkjente Ås-baserte 
kunstneren Odd Tandberg og ligger ved enden av Moerveien. Hagen har rommet flere av 
kunstnerens skulpturer gjennom hans virke.  Eiendommen med bebyggelse og hageanlegg er 
vurdert å ha stor verdi særlig lokalt men også regionalt i verdikartleggingen av Ås sentrum i 
forbindelse med arbeid med områderegulering av sentrumsområdet. 
 
I nord er et eldre trehus oppført i perioden 1910-20. Trehuset ligger i tilknytning til det eldre 
veifaret mellom Kroer og Ås kirke som gikk nord i planområdet. Huset er vurdert å ha liten verdi i 
verdikartleggingen. 
 
I syd går det eldre veifaret kjent som Drøbaksveien i trasé med dagens undergang under 
jernbanen. 

 
Registrerte eldre veifar i området. Tandberggården vist med SEFRAK-registrering. 
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4.12 Barn og unges interesser 
Det er gjennomført barnetråkkregistreringer i 
området. 
 
Registreringene viser at området i all hovedsak er 
betraktet som negativt blant barn som har deltatt 
i registreringene. 
 
Området som helhet oppfattes som et skummelt 
og mørkt sted. Bygget i Raveien 9 er ønsket 
endret. Flere beskriver møter med mennesker de 
har opplevd som utrygt. 
 
Ellers er undergangen under jernbanen mye brukt 
som skolevei. Undergangen oppleves som mørk, 
og det kan oppleves utrygt å passere krysset ved 
Moerveien. Hjørnet mellom undergangen og 
Moerveien er nevnt brukt som møteplass.  
 
Hagen til Tandberggården betraktes som et fint 
sted.  
 
 
4.13 Støyforhold 
Planområdet er støyutsatt fra tre vesentlige støykilder. Disse er støy fra trafikk langs fylkesvei 152 i 
nord, støy fra trafikk i Brekkeveien, og støy fra togtrafikk langs Østfoldbanen fra øst. 
 
4.14 Grunnforhold 
I følge løsmassekartet fra NGU består området delvis av tynne strand- og eller marine avsetninger. 
Nærmeste område hvor det er registrert forekomster av kvikkleire er ved noen borpunkter ved 
Langbakken industriområde nord for området. Området ligger under marin grense, og det er angitt 
marine avsetninger. Området er å betegne som flatt. 
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5. Beskrivelse av planforslaget 
 
5.1 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. Tabellen 
under viser prinsippene som er lagt til grunn for planforslaget. Samlet sett utgjør prinsippene den 
overordnede målsettingen for reguleringsplanen. 
 

1) Gode forbindelser for gående og syklende 

 

Forslaget skal ha som hensikt å styrke forbindelser for gående og 
syklende i området. 
 
Særlig viktig gjelder dette for den øst-vest-gående forbindelsen 
gjennom sentrum som knytter tettstedet sammen på tvers av 
Østfoldbanen. Prinsippet legger til grunn at det avsettes et større 
areal omkring undergangen. 

2) Forlengelse av fasaderekken langs Rådhusplassen 

 

Forslaget skal legge til rette for publikumsrettet virksomhet i 
tilknytning til populære og godt brukte ferdselsareal i Ås sentrum. 
 
Som følge er det etablert et sentralt prinsipp om å avsette areal 
som gir mulighet for å etablere servering- og handelstilbud 
konsentrert om den sentrale aksen gjennom sentrum, ved å 
forlenge fasaderekken langs Rådhusplassen. 

3) Allment tilgjengelige uterom 

 

Uterom i kvartalet skal være allment tilgjengelige og åpne for 
fotgjengere på bakkeplan, og det skal legges til rette for 
publikumsrettet virksomhet på grunnplan for bebyggelse i 
kvartalet. 
 
Allment tilgjengelige uterom skal dimensjoneres med en 
menneskelig skala som fremmer mulighet for byliv selv på 
tidspunkter med få besøkende.  

4) Utvidelse av «bygulvet» 

 

Sentrumsområdet i Ås skal være et fotgjengerprioritert område, 
og det skal være et tilbud for kommersielle virksomheter på 
bakkeplan. Kvartalet skal inngå i denne sammenhengen, og 
fungere som en utvidelse av dagens sentrumstilbud. Dette gjelder 
særlig for arealene i syd. 
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5) Sikker avstand fra Jernbane og Fylkesvei 

 

Byggeområdet er avsatt med sikker avstand til tilgrensende 
fylkesvei og Østfoldbanen. I øst forlenges fasaderekken langs 
Brekkeveien, som tilsvarer 20 meter avstand fra jernbanen.  
 
I nord er det avsatt en minste avstand fra Fylkesvei 152 til 
byggeområdet på 16 meter, som tilsvarer tilgrensende bebyggelse 
i Ås sentrum. 

6) Atkomst fra tilgrensende veier og parkeringsanlegg 

 

Atkomst til byggeområdet er foreslått fra Brekkeveien i øst. Det 
legges opp til at det etableres opp til to atkomster til 
underjordiske parkeringsanlegg med avkjørsel til Brekkeveien. 
 
Dersom det blir nødvendig åpnes i tillegg for muligheten til å 
etablere atkomst også fra Raveien syd-vest i planområdet.  
 
Der atkomster krysser fortau og sykkelvei, skal fotgjengere og 
syklister prioriteres i utformingen. 

7) Frittstående bygningsvolumer og trinnvis utvikling 

 

Ny bebyggelse i området foreslås som en serie frittstående 
bygningsvolumer eller byggeområder, med særegen arealbruk og 
fysisk utrykk. 
 
Frittstående volumer åpner for at bygningene kan oppføres 
etappevis, og at byggene kan tilpasses til endret bruk over tid 
eller erstattes enkeltvis. Samtidig åpner bebyggelsesstrukturen 
for godt dimensjonerte uterom mellom byggene til opphold og 
bruk, og flere åpninger mellom byggene for god tilgang til 
området fra alle himmelretninger. 

8) Flerfunksjonalitet  

 

For å sikre bruk og aktivitet gjennom hele døgnet skal 
reguleringsplanen legge opp til at både kvartalet som helhet og 
enkeltbygninger i kvartalet skal kunne tas i bruk med blandet 
formål.   
 
Arealformål i reguleringsplanen tilrettelegger for en blanding av 
bolig, næring, handel, service og kulturformål, og at bygningene 
skal kunne tilpasses flerfunksjonell bruk.  

9) Portico  

 

De frittstående bygningene rammes inn av et frittstående 
bygningselement, fra arkitekturhistorien kjent som en «portico».  
 
En moderne fortolkning av dette klassiske bygningselementet skal 
fungere som en rød tråd som binder de ulike byggeområdene 
sammen i kvartalet og definerer kvartalets romlige utstrekning. 
«Porticoen» skal gi kvartalet en særegen og synlig identitet utad. 
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5.2 Volumdisponering og bebyggelsesstruktur, grad av utnytting og høyder 
Planforslaget har som målsetting å oppnå høy utnyttelse av arealet i området. Som følge 
tilrettelegger planforslaget for opp til hele 29000 nye kvadratmeter i området. I tillegg er 4000 
kvadratmeter areal allerede etablert i Raveien 9. Samlet sett utgjør dette om lag 33000 
kvadratmeter i kvartalet, som svarer til en totalutnyttelse (forholdet mellom det avgrensede 
byggeområdet og brutto bruksareal) på opp mot 275 %. 
 
I tråd med de overordnede prinsippene redegjort for ovenfor, 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. Samtidig er det lagt vekt på en disponering som 
muliggjør flerfunksjonalitet i kvartalet, og muligheten for å utvikle kvartalet gjennom trinnvis 
utbygging.  
 
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 lysforhold, uten at det går på bekostning av oppholdskvaliteter i 
de åpne rommene mellom byggene.  
 
De foreslåtte bygningsvolumene gir 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 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. 
 
Langs byggeområdets østre avgrensning legges det til rette for varierte byggehøyder på 8, 6 og et 
nedtrappet bygg opp til 9 etasjer, med åpninger for bevegelse på bakkenivå gjennom 
bygningsmassen. 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, som har vært en viktig forutsetning. 
 
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, som motiv i enden av Moerveien, og sammenheng med øvrig foreslått bebyggelse 
i kvartalet. Bygget skal fremstå som et karakteristisk bygg som delvis skal kunne tjene som 
permanent visningssted for Odd Tandbergs kunst i Ås. 
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Samlet oversikt over foreslått bebyggelse, sett fra sydvest, sydøst, nordvest og nordøst 

 
De ulike bygningsvolumene som samlet sett utgjør kvartalet er beskrevet enkeltvis nedenfor. 
 
Nordøst - Næringsbygg 

 
 
Nordøst i kvartalet foreslås et næringsbygg med to fløyer bundet sammen av en dobbelthøy 
sokkeletasje. Byggets plassering nordøst i kvartalet er i området mest støyutsatt med støykilder 
både fra jernbane i øst og fylkesvei i nord, og hvor det derfor er hensiktsmessig å tilrettelegge for 
andre formål enn bolig med andre krav til støy i oppholdsrom. Bygget vil med sin form videre bidra 
til å begrense støy andre steder i kvartalet.  
Bygget utgjør et enkelt men svært gjenkjennbart volum med to rettvendte fløyer orientert med 
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kortsiden mot jernbanen i øst. Lokaliseringen gjør at bygget er godt eksponert mot omgivelsene, 
uten å stenge innsyn til kvartalet utenfra, eller utsyn fra tilgrensende bygninger. Synlighet fra 
jernbane og fylkesvei vil være ønskelig for næringsvirksomhet med behov for eksponering, som 
hotell- eller kontorvirksomhet. 
 
De to fløyene er orientert i øst-vestlig retning som gir gode solforhold for kontorvirksomhet med 
mulighet for arealer med direkte eller indirekte sollys, samt gode muligheter for naturlig 
ventilasjon gjennom bygget. Den sydlige fløyen tillates to etasjer lavere enn nordlige, for å sikre 
best mulig lysforhold for den nordre fløyen. En felles sokkeletasje kan benytte til auditorier, lobby, 
konferansehaller eller tilsvarende. I første etasje mot tilgrensende torg i syd åpnes det for mulighet 
til å etablere publikumsrettet virksomhet som handel eller bevertning. 
 
Nordvest - Boligtårnet 

 
 
I nordøst foreslås et boligbygg i 13 etasjer. Bygget vil være et gjenkjennbart bygg i Ås og fremstå 
som et landemerke. Orientering og plassering av et høyt bygg nordvest i kvartalet er vurdert å gi 
færrest uheldige skyggevirkninger for tilgrensende bebyggelse mot vest, øst og nord, samt mot 
øvrig foreslått bebyggelse i kvartalet.  
 
En vesentlig målsetting har vært å oppnå et høyt men smalt volum som samtidig tilrettelegger for 
et fornuftig antall boliger med gode boligkvaliteter. Volumet er derfor orientert med langsiden mot 
vest for å gi optimale sol- og utsiktsforhold for boliger i bygget, minimerer skyggevirkninger mot 
nord, samtidig som kortsiden gir bygget en slank og gjenkjennbar fasade mot Ås sentrum i syd. 
 
Ettersom bygget delvis er støyutsatt fra fylkesveien i nord, åpnes det for bruk av tilbaketrukne 
balkonger med mulighet for innglassing som avbøtende tiltak for å hindre støypåvirkning på 
oppholdsrom, samtidig som tilbaketrukne balkonger gjør at bygningskroppen vil fremstå som et 
tydelig og gjenkjennbart volum. 
 
Terrengforskjellen nord i kvartalet gjør at en underetasje kan etableres på kote +94. Arealet kan 
som inngå som en del av et underjordisk parkeringsanlegg, eller brukes som boder o.l. 
Sydvest - Kulturhuset
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I sydvest foreslår planforslaget et nytt bygningsvolum til erstatning for «Tandberggården» på 
eiendommen i dag. Målsettingen har vært å kunne etablere et volum som vil fremstå som en 
tydelig og gjenkjennbar bygning i en sentral plassering i kvartalet i enden av Moerveien. 
 
Det har vært viktig å etablere et volum med tilstrekkelig volum for å kunne etablere stor nok andel 
boliger for samtidig å sikre opparbeidelse av en permanent samling for Odd Tandbergs kunst. 
 
Dette betyr at det foreslås en sokkeletasje i bygget på to etasjer som gir plass til minst 1250 m2 til 
utstillingslokaler, samtidig med opp til 1000 kvm forretningslokaler og bevertning. I tillegg foreslås 
det opp til 1500 kvm kontorvirksomhet som kan tilknyttes virksomheten. 
 
«Mørke rom» i bygningskroppen tas i bruk som del av kulturformålet – utstillingslokaler, 
magasinering etc. Publikumsrettede arealer skal henvende seg mot en åpen forplass i syd langs 
Rådhusplassen, i tillegg til å kunne åpne virksomhet mot uterommene sentralt i kvartalet og i øst. 
 
Over sokkeletasjen tilrettelegges det for boligbebyggelse i over fem gradvis tilbaketrukne etasjer. 
Volumdisponeringen gir best utnyttelse av et stort volum, samtidig som det fremstår som et tydelig 
og gjenkjennbart signalbygg sentralt i enden av Moerveien. Bygget er nedtrappet for å slippe 
direkte sollys gjennom fra syd og vest til uterommene nordøst for bygget. 
 
Sydøst – Trappehuset 

 
I sydøst foreslås det et langsgående bygningsvolum langs Brekkeveien i hovedsak med boligformål, 
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men med handel og kontorvirksomhet i byggets to første etasjer. Orienteringen gir mulighet til å 
etablere gjennomgående vestvendte leiligheter i alle byggets øvrige etasjer. 
 
Bygningsvolumet preges av at byggets høyder gradvis trappes ned mot nord, for å gi lys og rom for 
tilgrensende bebyggelse i nord, samt slippe direkte sollys på formiddagen inn til kvartalet fra øst. 
Samtidig gir nedtrappingen bygget en karakteristisk form som vil være gjenkjennelig i 
sentrumsområdet. For samtidig å oppnå høy arealutnyttelse i området, vil høyeste punkt i bygget 
være hele 9 etasjer helt i sydøst. Dette grepet bidrar til tydelig å markere det østre hjørnet i 
kvartalet, ved undergangen under jernbanen. 
 
Det vil være tillatt å etablere balkonger langs hele den vestvendte fasaden, men for å sikre et 
mindre repetitivt fasadepreg foreslås det at bebyggelsen har 50/50 fordeling balkonger og 
innbygde balkonger. På takflater langs hele bygget tillates etablert enten private eller felles 
takterrasser. 
 
Raveien 9 - Tilbygget 

 
 
For det eksisterende næringsbygget i Raveien 9 foreslås det at bygget kan omformes med boligdel i 
de to øverste eksisterende etasjene i bygget, i tillegg til at det kan etableres i to nye etasjer på 
bygget med boliger. De to nederste etasjene i bygget opprettholdes til handel eller 
kontorvirksomhet. 
 
Det åpnes samtidig for at en forretningsdel i grunnetasjen kan etableres publikumsrettet 
virksomhet henvendt både mot forplass i øst og Raveien i vest. 
 
Annen etasje forbeholdt kontorvirksomhet kan med fordel åpnes med større vinduspartier enn i 
dag, og kan som følge av terrenget i området opprettholde direkte inngang i annen etasje fra nord. 
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Portico 
Forslaget legger opp til at alle byggeområdene omkranses av en «portico» som et felles «rød tråd» 
som binder de ulike delelementene 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 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. 
 

 
Utforming tilpasset ulike situasjoner langs avgrensningen 

 

 
Sammenlignbare referanseprosjekter 
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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 
sykkelparkeringsplasser og benker, og tjener som overdekt gangpassasje mellom byggene. 
 
 

 
Samme høyde gjennom hele kvartalet                Fra hjemlig til monumental karakter 

 
 
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. 
 

 
Lengdesnitt sett fra vest 

 
 
 
5.3 Arealformål 
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, hotell, kontorer, ikke-støyende produksjonsvirksomhet 
og kulturformål i planområdet. 
 
For å sikre bebyggelse med flerfunksjonalitet i kvartalet, foreslås det at skal minimum 50 % av 
brutto areal i kvartalet sett under ett skal være annet formål enn boligbebyggelse. 
 
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 forbeholdes til handel- eller 
serveringsvirksomhet, og annen etasje oppretthold til kontorvirksomhet. Det åpnes for at 
bygningen også kan tilrettelegges for publikumsrettet virksomhet mot Raveien i vest.   
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Fordeling mellom ulik arealbruk i byggene 
 
Oversikt over andel areal avsatt til bolig, næring, handel og tjenesteyting for hvert bygningsvolum 
er beskrevet i tabellen nedenfor. Inndeling med maksimum- og minimumsnorm for arealbruk i 
byggene sikrer at også rene næringsbygg med kontor, handel- eller servicenæring kan etableres i 
området. 
 

Arealformål Brutto areal  Næringsandel (min.) Boligandel (maks.) 

BRA (m²) BRA (m²) Prosent (%) BRA (m²) Prosent (%) 

BKB1 7300 560 8% 6740 92% 

BKB2 8100 8100 100% 0 0% 

BKB3 6350 2700 42% 3650 58% 

BKB4 4900 1600 33% 3300 67% 

BKB5 6350 3750 59% 2600 41% 

Sum 33000 16710 50% 16290 50% 

 
Det er videre det fastsatt enkelte presiseringer av arealbruken for byggeområdene, herunder:  
 
Hotell 
For felt BKB2 forbehold næringsformål tillates det å etablere hotellvirksomhet. Hotellvirksomhet 
kan omfatte hele eller deler av byggeområdet. 
 
Produksjonsvirksomhet 
For felt BKB2 tillates det å tilrettelegge for virksomhet med ikke-støyende produksjonsvirksomhet. 
Det kan omfatte virksomhet som farmasøytisk produksjon, forskningslaboratorier, eller tilsvarende. 
 
Bevertning 
For arealer regulert til forretning tillates det etablert bevertning, café- eller restaurantvirksomhet.  
Fasadeutforming 
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.  
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Variasjon i fasadeutrykket for de enkelte bygningene i kvartalet skal tilstrebes. Ved utforming av 
bygningene skal særlig oppmerksomhet vies fasadeutrykket og sol/skyggeeffekter. Eventuell 
innglassing av balkonger skal utformes med et helhetlig utrykk for hvert bygg. Det skal tilstrebes 
bruk av gode, bestandige og miljøvennlige materialer. 
 
Fasadeutformingen skal 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.

 
Balkonger 
Boligetablering tillates i fire av de foreslåtte volumene, med ulike forutsetninger gitt bygningenes 
form og plassering i kvartalet. Ettersom balkongutforming har stor betydning for byggenes utrykk, 
og forhold til allment tilgjengelige uterom, er det som følge lagt opp særegen regulering av bruk av 
balkonger tilpasset hvert byggeområde. 
 
I nordøst er det behov for støyskjerming av balkonger for støy fra fylkesveien i nord. Derfor 
anbefales det her bruk av balkonger som er tilbaketrukne og som inngår som del av 
bygningskroppen, med mulighet for innglassing ved behov. Dette for å gi best ly mot støy og vind, 
og for å gi færre uheldige virkninger for hvordan bygget vil fremstå som et svært synlig bygg i ås 
sentrum. 
 
I det langstrakte boligbygget sydøst i kvartalet er en vesentlig forutsetning at bygget ikke fremstår 
for homogent med et for repetitivt mønster av balkonger langs fasaden langs et bygg som kan bli 
opp til 62 meter langt. Som følge er det anbefalt en bestemmelse som sikrer at maksimalt 50 % av 
balkongene i fasaden kan etableres opp til 2 meter utover bygningskroppen, og at øvrige 50 % av 
balkongene langs fasaden er inntrukne. Balkonger tillates etablert i fasaden mot vest. 
 
For bygget i sydvest tillates privat uteoppholdsareal som del av takflatene i de tilbaketrukne 
etasjene for hvert nivå av bygget. 
 
For eksisterende bygg i Raveien 9 tillates det etablert tilbaketrukne balkonger eller franske altaner. 
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5.3 Sol- og skyggeforhold 
En utfordring for solforholdene i kvartalet er eksisterende bebyggelse langs Raveien. Raveien 9 og 
etablert boligbebyggelse langs Raveien i vest skaper lange skygger på ettermiddagen i 
vinterhalvåret selv for bebyggelse med moderate byggehøyder. 
 
Volumdisponeringen slik den er foreslått gir til gjengjeld gode solforhold for uteoppholdsareal midt 
på dagen med direkte sollys fra syd, sydøst og sydvest. Det er avsatt tilstrekkelig avstand mellom 
bygningene slik at alle fasader langs den østre avgrensningen av planområdet blir belyst også fra 
med sol i vest.  
 
Bebyggelsen med forplass helt i syd langs Rådhusplassen ved undergangen er godt belyst hele 
døgnet, og gjennom hele året.  
 
 

 
Diagram over direkte sol og skyggebelagte områder gjennom døgnet ved vår- og høstjevndøgn 

 
 

 
 

Diagram over solens bane ved vår og høstjevndøgn 
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5.5 Uterom 
Bygningene er organisert slik at de etablerer en sammenhengende serie allment tilgjengelige 
uterom, som kan tas i bruk på ulike måter. 
 
Rommene 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 universelt utformet. 
 
En viktig forutsetning har vært 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. Forslaget legger til grunn et 
gradvis større innslag av vegetasjon mot nord i kvartalet. 
 
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 uteoppholdsarealet for 
boliger. 
 
 
 
 
 
 



27 
 

5.6 Utomhusplan 
For å sikre sammenheng mellom de ulike 
uterommene, terrengendringer, tiltak for lokal 
overvannshåndtering og gang- og sykkelpassasjer 
gjennom kvartalet kreves det utarbeidet helhetlig 
utomhusplan for hele kvartalet.  
 
Utomhusplanen skal vise beplantning, møblering, 
landskapsbearbeiding, lekeplasser, 
overvannshåndteringstiltak, renovasjonsanlegg, 
oppstillingsplasser for brannbil, m.m. 
 
Det skal redegjøres for materialbruk på dekke for 
oppholdsarealer og gang- sykkelpassasjer, og valg av 
beplantning og vegetasjon. Det skal tas i bruk lokalt 
tilpassede arter, og trær av betydning skal markeres i 
utomhusplanen. 
 
Ved søknad om rammetillatelse skal det legges frem 
felles utomhusplan i 1:500 som for hele 
planområdet. For hvert byggeområde kreves mer 
detaljerte tegninger i 1:200 som leveres med søknad 
om rammetillatelse. Utomhusplan skal godkjennes 
av kommunen. 

   

 
Eksempel på utomhusplan 

 
 
 
5.7 Terreng og landskapsmessige tilpasninger 
Terrenget faller fra kote +98,2 meter over havnivå i nord til +94,5 og +94 sentralt i planområdet, og 
til +91 ved undergangen under jernbanen.  
 
Bebyggelsen er lagt for å ta i bruk terrengfallet på en fornuftig måte, og organiseres omkring tre 
uterom etablert på i ulike høyder fra det høyeste i nord på kote +98,2, og 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 etableres en bred trapp. Trappen henvender seg mot 
uterommet i syd og blir et skulpturelt element som også fungerer som tribune for å observere og 
delta i bylivet omkring plassen. Trappen skal være universelt utformet med tverrgående ramper. 
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Foreslått terrengbearbeiding i området 

 
 
5.8 Leke- og oppholdsareal 
Det skal opparbeides lekearealer i minst to av de allment tilgjengelige uterommene. Hvert av 
lekearealene skal utgjøre minst 50 kvadratmeter i utstrekning og opparbeides med lekeapparater 
og dekke i hensiktsmessig og bestandig materiale. 
 
5.9 Grønnstruktur 
Det er avsatt grønnstruktur i nord langs Fylkesvei 152. Grønnstrukturen skal fungere som 
vegetasjonsskjerm mot veiarealet. 
 
I syd er det avsatt kombinert grønnstruktur langs gang- og sykkelvei/gatetun ved undergangen 
under jernbanen. Grønnstrukturen skal opparbeides parkmessig, og også gi rom for gangpassasje 
mot nord og gi mulighet for opphold. Innenfor grønnstrukturen skal det etableres en bred trapp 
med oppholdskvaliteter. 
 
De enkelte uterommene 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. Bevarte verdifulle trær skal markeres i utomhusplan. 
 
5.10 Overvannshåndtering 
Det stilles krav om lokal overvannshåndtering i området. For å sikre lokal overvannshåndtering skal 
det tas i bruk blå-grønn faktor i tråd med kommunens overvannsveileder. Det innebærer at det skal 
oppnås en blå-grønn faktor på 0.8 i kvartalet. Det skal tilstrebes løsninger som beriker 
oppholdskvaliteter området, eksempelvis tiltak som åpen overvannshåndtering og regnbed. 
 
Overvannsløsninger skal redegjøres for i hele kvartalet som en helhet. Som følge stilles krav om 
VAO-rammeplan for hele byggeområdet som skal redegjøre for valgte løsninger. Rammeplanen skal 
godkjennes av kommunen. 
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5.11 Kulturminner 
Området ble kartlagt og funn ble verdivurdert i kommunens gjennomførte kulturhistoriske 
stedsanalyse for sentralområdet i tilknytning til arbeidet med ny områdeplan for Ås sentralområde. 
 
Planforslaget åpner for å erstatte to kulturminner pekt ut til å ha interesse. 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 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. 
 
5.12 Trinnvis utvikling 
Planområdet er foreslått delt i 3 utviklingsområder, 
ett i nord og to i syd. Planforslaget legger opp til at 
områdene kan utvikles enten parallelt eller 
etappevis. 
 
Under bakken er det byggeareal for felles 
parkeringskjeller. Parkeringskjeller kan etableres 
innenfor hele området avgrenset av innrammingen 
av byggeområdet.  
 
Felles parkeringskjeller kan etableres etappevis ved 
behov. 
 
Det stilles krav om felles utomhusplan i målestokk 
1:500 samt felles VAO-rammeplan ved etappevis 
utvikling. Det skal sikre at området opparbeides for 
hensiktsmessig bruk av området også ved trinnvis 
utvikling av kvartalet. 

 
Mulig etappeinndeling og eiendomsgrenser 

 
5.13 Vei og trafikk 
Gående og syklende 
Areal for fotgjenger- og sykkeltrafikk er avsatt langs planområdets vestre, østre og sydlige 
avgrensning og er foreslått som gatetun. Sentralt i planområdet skal uterom bearbeides for å sikre 
mulighet for gjennomgang for gående og syklende som skal være allment tilgjengelige og 
universelt utformet. Fotgjengere og syklister skal gis særlig prioritet i utforming av uterom, og 
fremkomme av utomhusplan. 
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Kollektivtilbud 
Planområdet har svært god nærhet til kollektivtilbud. Både høyfrekvent busslinje mellom Ski og 
Drøbak og Ås stasjon er i umiddelbar nærhet. 
 
Forhold til undergang under Østfoldbanen 
For at undergangen under jernbanen fremstår mer 
attraktiv for gående og syklende er det avsatt 
tilstrekkelig areal fri for bebyggelse nord for dagens 
undergang.  
 
Videre er det for å håndtere terrengfallet fra 
planområdets grunnivå satt av tilstrekkelig areal til å 
etablere en ”grønn trapp” som tar i bruk 
terrengforskjellen. Trappen skal opparbeides med 
beplantning og utformes med mulighet for opphold. 
Nord for trappen er det avsatt areal for gående og 
syklende som knytter Rådhusplassen til fortau langs 
Brekkeveien. 

  

 

 
Avsatt areal muliggjør samtidig fremtidig breddeutvidelse av undergangen uten at en utvidelse går 
på bekostning av en god forbindelse mellom undergangen og det nye kvartalet eller ny forbindelse 
mellom Rådhusplassen og Brekkeveien. 
 
Atkomst for bil 
Atkomst til parkeringskjeller er foreslått lagt i to avkjørsler fra Brekkeveien i øst og er markert på 
plankartet. Reguleringsplanen åpner også for mulig atkomst til parkeringskjeller fra Raveien 
sydvest i planområdet. 
 
Alternativer for gjennomgående vei 
Fire alternativer for vei og atkomst til området er vurdert, hvorav tre alternativer omfatter 
gjennomgående vei. 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 ny 
atkomst gjennom planområdet. Det er etablert 82 leiligheter i boligkvartalet i vest i dag, med felles 
parkeringskjeller med 89 parkeringsplasser. 
 
Alternativene for ny gjennomgående vei i kvartalet er ny vei syd for Raveien 9, nord for Raveien 9, 
og helt nord i planområdet. Alternativene samt «0-alternativ» er illustrert og beskrevet i tabellen 
nedenfor. 
  
De fire alternativene er beskrevet i egen rapport, vedlegg 4, hvor alternativene også er vurdert 
med henblikk på teknisk gjennomføring. De fire alternativene er videre oppsummert i tabellen 
nedenfor. 
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Alternativ 1 Alternativ 2 

 
 

Det etableres ikke gjennomgående vei gjennom 
kvartalet.  
 
Atkomst til etablert boligområde vest for 
planområdet opprettholdes som i dag. Varelevering 
i egen enveiskjørt løkke mellom Raveien 2 og 
Rådhusplassen, slik gjeldende regulering for 
området legger opp til. Trafikk til og fra leilighetene i 
Raveien tillates på samme måte som i dag. 

Det legges opp til gjennomgående vei syd for 
dagens næringsbygg i Raveien 9. Atkomstveien 
forutsettes utformet som gatetun der det tillates 
gjennomkjørsel på fotgjengeres premisser. 
 
Veiføringen vil få vesentlige virkninger for 
utforming av både foreslått bygningsvolum langs 
planavgrensningens østre grense, og sentrale 
uterom i kvartalet 

Alternativ 3 Alternativ 4 

  

Det legges opp til gjennomgående vei nord for 
dagens næringsbygg i Raveien 9. Atkomstveien 
forutsettes utformet som gatetun der det tillates 
gjennomkjørsel på fotgjengeres premisser. 
 
Veiføringen vil få vesentlige virkninger for utforming 
av både bygningsvolum og uterom nord i kvartalet.  
 
Som følge av 3 meter terrengforskjell fra vest mot 
øst, vil en gjennomgående vei i området holde slak 
stigning langs hele eller deler av strekningen. Dette 
vanskeliggjør øvrig terrengbearbeiding i området og 
tilpasning til tilgrensende bebyggelse. 

Det legges opp til gjennomgående vei nord for 
foreslått ny bebyggelse i kvartalet. Området er 
preget av store terrengforskjeller, og en ny 
atkomstvei vil måtte opparbeide terrenget i stor 
grad for å kunne fungere som gjennomgående vei. 
 
Veiføringen vil få vesentlige virkninger for 
forholdet til Fylkesvei 152, der avstanden mellom 
veitraséene vil være under 15 meter. Tilknytning 
til Brekkeveien svært tett på kulvertåpningen 
anses som teknisk komplisert, og vil sannsynligvis 
kreve periodevis stenging av fylkesveien for 
opparbeidelse. 
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Planforslaget har lagt til grunn alternativ 1 uten gjennomgående vei for utforming av 
reguleringsplanen. Ingen av de kartlagte alternativene er derfor gjennomførbare i henhold til 
reguleringsplanens utforming, ettersom en eventuell gjennomgående vei vil måtte krysse områder 
foreslått til bebyggelse langs planområdets østre avgrensning. Som følge er det vurdert at 
ulempene ved gjennomgående vei i reguleringsforslaget langt overskrider fordelene, særlig med 
tanke på den relativt lave mengden trafikk fra nabobebyggelsen veien er ment å betjene. 
 
Trafikk 
Det er gjennomført trafikkanalyse som følger forslaget, vedlagt som vedlegg 3. Trafikkanalysen 
redegjør for antatt turtallsproduksjon beregnet med utgangspunkt i erfaringstall, planområdets 
lokalisering og foreslåtte parkeringsbestemmelser. For planforslaget gjelder beregninger og 
vurderinger redegjort for i vedlegg A i trafikkanalysen.  
 
Analysen beregner en samlet trafikkøkning for både, næring og handelsvirksomhet som følge av 
forslaget på ca. 1600 nye reiser i gjennomsnitt. Nyskapt trafikk vurderes å gi en økning i 
trafikkmengde på fylkesveien med ca. 490 reiser i hver retning. Krysset Brekkeveien/fylkesvei 152 
vurderes å få noe mindre tilfredsstillende avvikling for trafikken i morgenrushet. 
 
Parkering 
Planforslaget tilrettelegger for felles parkeringskjeller under hele anlegget som deles av de ulike 
bygningsvolumene og som kan etableres etappevis. Antall parkeringsplasser i området skal 
etableres i tråd med foreslåtte parkeringsbestemmelser, vist i tabellen under.  
 

Formål Bil (maksimum) Sykkel (minimum) 

1-roms 0,2 1 

2-roms 0,4 2 

3-roms 0,6 2 

Handel og tjenesteyting (pr. 100 kvm) 0,7 2 

Kontor og produksjonsvirksomhet 0,7 2 

 
For sykkel skal minimum 25% av plassene være etablert under tak. 
 
Ved etablering av parkeringskjeller under uterom skal parkeringskjeller opparbeides med en slik 
dybde at det kan etableres minst 1 meters dypt jordsmonn over parkeringskjellerens øvre dekke, 
for å sikre best mulig vekstvilkår for vegetasjon over parkeringskjelleren. 
 
 
5.14 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 
Det er behov for justeringer av ledningsnettet i området, i tillegg til behov for å flytte eller erstatte 
etablert pumpehus i planområdet. Det stilles derfor krav om fremlagt VAO-rammeplan som 
redegjør for en helhetlig løsning av vann og avløpssystemet for hele området som skal vedlegges 
søknad om rammetillatelse. VAO-rammeplan skal godkjennes av kommunen. 
 
Nettstasjoner 
Det er behov for å etablere nye nettstasjoner i planområdet. Nye nettstasjoner kan opparbeides i 
forbindelse med en eller flere bygninger, i særskilte rom i bebyggelsen med egne krav til utforming. 
Planforslaget legger til grunn at det skal opparbeides nettstasjoner i egne rom i ny bebyggelse. 
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Fjernvarme 
Planområdet er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmetilbudet etablert i Ås. Det er derfor 
tilknytningsplikt til fjernvarme for ny bebyggelse i området i henhold til kommuneplanens 
generelle bestemmelser § 4.1. 
 
Avfallshåndtering 
Det stilles krav om fellesanlegg for avfallshåndtering for de enkelte byggeområdene. Rom for 
avfallsanlegg skal integreres i bebyggelsen, og ha hensiktsmessig atkomst for 
avfallshåndteringspersonell. 
 
5.15 Klima- og energivennlige bygg 
For å bidra til reduksjon av klimagassutslipp er det ønskelig at bygningsmassen holder en høyere 
miljø- og klimastandard enn det som er påkrevd gjennom gjeldende TEK-krav. Passivhus og felles 
anlegg for vannbåren varme er mulige slike krav.  
 
Verktøy og standarder som i dag brukes for å få ned klimagassutslipp fra bygg, er blant annet å 
vurdere utslipp i et livsløpsperspektiv, nybygg som oppfyller null- eller plussenerginivå, 
byggematerialer med lave klimagassutslipp i produksjon og avhending, for eksempel trevirke, og at 
helse- og miljøfarlige stoffer skal unngås. Oppnåelse av lavere utslipp kan etterprøves med 
Statsbyggs klimagassregnskap eller ved bruk av miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. 
Forbildeprosjekter i Norge har vist at krav om utslippsreduksjon på 50 % sammenlignet med 
referansebygg kun gir mermerkostnad på 2-5 %. Det finnes i tillegg ulike tilskuddsordninger som 
bidrar til å dekke inn slike merkostnader. 
 
I utbyggingsavtaler kan kommunen vurdere å stille krav om lavenergihus, som passiv eller 
plusshusstandard, og/eller bruk av materialer med lavt klimafotavtrykk, som trevirke eller 
massivtre. Det bør stilles krav om at utbygger dokumenterer lavere utslipp enn referansebygg 
gjennom klimagassregnskap, BREEAM – NOR sertifisering eller livsløpsanalyse (LCA) i prosjektering 
og utførelse. 
 
5.16 Støyforhold 
Det stilles særegne krav for håndtering av støy i området, i tråd med retningslinjer for håndtering 
av støy i arealplanleggingen, T-1442:2016. Virkninger og anbefalte tiltak for håndtering av støy i 
området er beskrevet i egen rapport, vedlegg 5. 
 
Støyberegningene viser det vil oppnås tilfredsstillende støynivå for alle uterom i bebyggelsen, samt 
for bebyggelsen i sydøst og sydvest. For boligbebyggelsen i nord kan det oppnås stille side gjennom 
bruk av støyavskjerming utforming av fasaden, herunder bruk av inntrukne og innglassede 
balkonger. Det er innført særskilte bestemmelser for håndtering av støy i området. 
 
Blant krav for håndtering av støy i området gjelder bruk av tilbaketrukne og innglassede balkonger 
ved støyutsatte fasader for bebyggelsen i nord og etablering av gjennomgående leiligheter med 
stille side for bebyggelsen i sydøst. For uterom stilles krav til støyskjerming ved utforming av 
Portico langs avgrensningen i nord og i øst. 
 
For næringsbygg og/eller overnattingsvirksomheter, er det ingen fastsatte særskilte krav knyttet til 
støyhåndtering i arealplanleggingen. 
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5.17 Fordeling av planskapte verdier 
Kommunen vil vurdere å innføre en særegen bestemmelse for fordeling av planskapte verdier. 
Fordeling av planskapte verdier vil være gjenstand for en rettsprosess der den planskapte 
verdiøkningen for hele området under ett fordeles alle parter i området på rettferdig vis. Dette kan 
gjennomføres eksempelvis som urbant jordskifte. Særegen bestemmelse om fordeling av 
planskapte verdier vil bli vurdert tatt inn i reguleringsbestemmelsene. 
 
5.18 Bruk av utbyggingsavtaler 
For byggeområdene planen omfatter skal det tas i bruk utbyggingsavtaler, i tråd med gjeldende 
kommuneplans generelle bestemmelser. Kommunen vil i avtalene vurdere å stille krav om 
opparbeiding av vei og infrastruktur, tilknytning til fjernvarmeanlegg, bruk av passivhus eller 
lavenergistandard for bygg, skjøtsel av friområder og uteoppholdsarealer o.l. både innenfor og 
utenfor planområdets avgrensning.  
 
5.19 Rekkefølgekrav 
Det stilles flere rekkefølgekrav i planforslaget. Rekkefølgekravene er redegjort for i vedlagte 
bestemmelser, og omfatter blant annet etablering av veiløsninger, grønnstruktur, uterom og 
«portico». 
 
5.20 Miljøoppfølging 
Det stilles krav om utarbeidelse av en Miljøoppfølgingsplan som skal beskrive konkret 
miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen samt hvem som er ansvarlig for hvert tiltak. 
Miljøoppfølgingsplanen skal foreligge ved igangsettingstillatelse. 
 
5.21 Grunnforhold 
Det stilles krav om gjennomføring av geotekniske undersøkelser ved søknad om rammetillatelse. 
Undersøkelsene skal gi grunnlag for detaljprosjektering, slik at nødvendig sikring av uteområder, 
byggegrop, grunn og fundamentering for bygging i området ivaretas. 
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5.22 Plankart 
Forslag til plankart som følger planforslaget er vedlagt planbeskrivelsen, datert 22.08.2108.  
 
Det er i plankartet avsatt 5 byggeområder for kombinert bebyggelse og anlegg. Disse omfatter 
feltene BKB1, BKB2, BKB3, BKB4 og BKB5. I tillegg er det avsatt eget formålsområde og 
bestemmelser til den selvstendig oppførte rammen som omslutter kvartalet. Disse omfatter 
feltene BA1, BA2 og BA3. 
 
Det er avsatt egen byggegrense for parkeringskjeller under bakken, med angitte atkomster. 
Byggegrensen går i flukt med rammens indre avgrensning. Atkomster til parkeringskjeller er 
markert med atkomstpiler. 
 
Tre særegne uterom er gitt egne arealformål. Dette er angitt som to torg (ST1 og ST2) og et 
uteoppholdsareal (BUT). 
 
Ved undergangen er det etablert egen kombinert grønnstruktur for parkmessig gangforbindelse 
med mulighet for opphold. Dette er angitt som felt o_GKG. I nord er det avsatt vegetasjonsskjerm 
mot fylkesvei 152. Feltet er angitt som felt o_G. 
 
Gang- og sykkel forbindelser til og gjennom kvartalet skal opparbeides som gatetun. Feltene er 
avsatt som SGT1, SGT3 og SGT4. Eget arealformål er avsatt for trapp fra høydenivå +98,2 i nord, og 
høydenivå +94,5 sentralt i kvartalet. Trappen er angitt som felt SGT2. 
 

 
Forslag til plankart, datert 22.08.2018 
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5.23 Planforslagets sammenheng med øvrig bebyggelse i Ås sentrum 

 
Planforslaget i sammenheng med tilgrensende reguleringsplaner 

 
Illustrasjonsplan for fremtidig situasjon i Ås sentrum 
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5.24 Landskapssnitt

 
Lengdesnitt A og B 

Tverrsnitt A og B 
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5.25 Illustrasjoner

 
Perspektiv mot vest sett fra fylkesveien i øst 
 

 
Perspektiv mot nord sett fra forlengelsen av Rådhusplassen i syd 
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Perpektiv mot syd sett fra Raveien 9/skogholtet i nord 
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6. Vurdering av virkninger av planforslaget 
 
6.1 Vurdering i forhold til kulturmiljø 
Området er kartlagt med tanke på kulturminner i kulturhistoriske stedsanalyse for sentralområdet. 
Kartleggingen er utført i forbindelse med arbeid med områdereguleringsplan for Ås sentrum.  
 
Planforslaget vil få vesentlige virkninger for kulturminner pekt ut å ha 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 kartleggingen. 
 
Det vil være 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 er det 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. 
 
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 i forslaget, men det vurderes at veifaret har liten betydning all den 
tid øvrig sentrumsbebyggelse og fylkesvei 152 har bidratt til veifaret slik det fremstår i dag allerede 
er vesentlig forringet. Trehuset i nord er videre vurdert å ha liten verdi i verdikartleggingen, og det 
vurderes at trehuset med fordel kan erstattes av ny bebyggelse. 
 
6.2 Vurdering av barn og unges interesser 
Området er i hovedsak er betraktet som negativt av barn- og unge i gjennomført kartlegging av 
barnetråkk. 
 
Forslaget vurderes derfor som positivt for barn og unges interesser i området, ved området får en 
annen utforming og karakter enn i dag. I tillegg er det positivt at uteområder er allment 
tilgjengelige, og at det skal etableres to nærlekeplasser i området. 
 
Det forventes at området vil oppleves som langt tryggere enn i dag med folk og aktivitet i området. 
 
6.3 Vurdering i forhold til trafikk 
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.  
 
Atkomst til området vurderes å være god og ikke til hinder for allmenn ferdsel i området. 
 
Foreslått parkeringsdekning er i tråd med fylkesmannen anbefaling om parkeringsnorm for 
regionale byer i Akershus, og er definert som maksimumsnormer presisert etter leilighetsstørrelser. 
Disse parkeringsnormene vurderes å være hensiktsmessige gitt kvartalets svært sentrale plassering 
i Ås sentrum. 
 
Det kan bli behov for å vurdere ny kryssløsning for Brekkeveien/fylkesvei 152 for å sikre 
hensiktsmessig trafikkavvikling i krysset. Kryssutforming skal vurderes som del av forenklet teknisk 
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plan for veinettet i sentrumsområdet, i arbeid med områdeplan for Ås sentralområde. 
 
6.4 Vurdering i forhold til støy 
Forslaget er studert i detalj i egen støyrapport med beregning av støynivåer, vedlagt forslaget som 
vedlegg 5. 
 
Beregningene viser at uterom i området vil være tilnærmet støyfrie 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. 
 
Forslaget vurderes å være godt gjennomarbeidet med henblikk på støyhåndtering. 
 
6.5 Vurdering i forhold til videre utvikling av sentrum 
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. 
 
Planforslaget vurderes derfor i stor grad både å ivareta sammenheng med dagens 
sentrumsbebyggelse og ivareta muligheten for fremtidig videreutvikling av sentrumsområdet. 
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6.6 Vurdering av fjernvirkning 
Bebyggelse med såpass høy utnyttelse som foreslås i Europankvartalet vil få vesentlige virkinger for 
fjernvirkning i sentrumsområdet. Foreslått bebyggelse nordøst i planområdet i 13 etasjer, 
næringsbygg i 8 etasjer i nordøst og nedtrappet bygg sydøst i planområdet vil alle være synlig i 
terrenget fra alle himmelretninger i Ås sentrum.  
 
Bebyggelsen vil innlemme seg i den etablerte fasaderekken langs Brekkeveien, og fasaderekken 
langs Rådhusplassen. 
 
 

 
Bebyggelsen sett fra Brekkeveien fra syd 
 

 
Bebyggelsen sett fra Skoleveien ved Rådhuset fra syd 
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Bebyggelsen sett fra Østfoldbanen fra nord 
 
 

 
Bebyggelsen sett mot Rådhusplassen fra vest 
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