
Raveien 9 AS 
 
Hei, 
 
Takk for oversendt detaljreguleringsplan med to alternative planer for utvikling av Europankvartalet.  
 
Våre kommentarer til planene er som følger:  
 
Etter en lang og god prosess med Alternativ 1 vurderer vi dette alternativ som en realistisk og god 
plan. Med adskilte bygg spredt ut, kan kvartalet lett bygges ut i etapper ut fra behovet for de ulike 
formål.  
 
Eksisterende bygg i Raveien 9 er fortsatt er tidsmessig bygg med mange gode kvaliteter. Vi er enig i 
forslaget om forretning /bevertning på gateplan, men vi ser for oss at øvrige 2-4 etasjer omreguleres 
til bolig. Bygget er fundamentert på støpt plate og type kompensert fundamentering, og bærende 
konstruksjoner ligger i yttervegg. Det fremgår av planforslaget at det skal etableres to ekstra etasjer. 
Hvorvidt dette er mulig vet vi ikke før det er sjekket og verifisert av rådgivende ingeniører. Volum 
avsatt til bolig ved de to inntrukne etasjer i eks. bygg bes vurdert med fordel overført til formål, en 
ekstra etasje for BKB4.   
 
Vi ser oss positive til at det også fremmes et alternativ 2. Vi ser at planen har gode kvaliteter, men 
minner lite om vinnerutkastet i Europan konkurransen og den prosess som vi grunneierne har vært 
igjennom.  
 
Det fremgår at BKB5 er regulert for formål Næring/kontor. Med mindre NMBU, eller andre store 
aktører har helt konkrete planer for tomten, vil et nybygg i denne størrelsen ta lang tid å leie ut og 
virke forstyrrende på den øvrige utvikling av kvartalet. 
 
Det presiseres at det foreligger fortsatt langsiktige leieavtaler i Raveien 9. Det foreslås derfor et 
blandet formål bolig/næring/kontor/bevertning for BKB5. 
 
Dersom jeg har forstått planen riktig, vil åpningen mellom lamellene i BKB5 slippe inn mye støy fra 
vei og jernbane inn i gårdsrommet. Dette er spesielt uheldig med tanke på planlagt bruk av gatetun 
og grønnstruktur.  
 
I dette kvartalet med flere grunneiere, sier vi oss positive til forelagte forslag, punkt 5.16 Fordeling av 
planskapte verdier og punkt 5.17 Bruk av utbyggingsavtaler.  
 
Vi ser fram til å delta i den videre prosessen. 
 
Med vennlig hilsen 
Raveien 9 AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veidekke Eiendom AS 
 
 
Hei Magnus, 
  
Viser til oversendte alternativer på Europankvartalet og vi har følgende umiddelbare betraktninger til 
alternativ 2 som vi anser som det beste alternativet:  
 

 BKB4 fremstår noe låst i forhold til nedtrapping og byggelinjer med tanke på 
heis/trappeløsninger(tilkomst) og planløsninger. Høyder og bygningskropp burde 
vært mer fleksibelt utformet slik at vi kan oppnå større grad av tilpasning i forhold til 
endelige planløsninger og med tanke på funksjon og form særlig med tanke på 
markedsmessige tilpasninger. 

 Næringsarealet i bunn kan også bli litt trangt i forhold til å skaffe funksjonelle lokaler 
for næringsvirksomhet. 
  

Vi er mest fornøyd med at alternativ 2 gjenspeiler noen av våre tidligere synspunkter i forhold til 
plassering av selve bygningskroppen, men det hadde vært ønskelig om vi kunne fått innarbeidet 
noen av våre betraktninger over.  
 
Videre gjør vi oppmerksom på at vi trenger mere tid til å for å vurdere forslaget fullt ut.  
  
Dersom det er behov for ytterligere opplysninger tar vi gjerne ytterligere dialog. 
  
  
 

Thomas Nielsen 
Prosjektleder 
  
Veidekke Eiendom AS 
Region Østland 
(+47) 957 20 000 / (+47) 21 05 50 00 
thomas.nielsen@veidekke.no 
www.veidekke.no 
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Ås - "Europankvartalet" - NMBUs tilbakemelding til 

oversendte reguleringsforslag 
 

NMBU takk for muligheten til å gi tilbakemelding på planforslaget 
«DETALJREGULERINGSPLAN FOR EUROPANKVARTALET ALTERNATIV 
2», før dette skal behandles i Hovedutvalget for teknikk og miljø 
27.september 2018. 

NMBU eier 17% av reguleringsområdet og har således klare økonomiske 
interesser, men også en overordnet samfunnsmessig interesse i at 
reguleringen blir slik at den legger til rette for en ønsket utvikling av Ås 
sentrum. I dette perspektivet er bærekraft, god kvalitet på bygninger og 
uterom som bygges, gode boliger og tilrettelegging for etablering av 
næring i ulik skala, viktig. 

Universitetet ser prinsippene som legges til grunn for den overordnede 
målsettingen for reguleringsplanen, som hensiktsmessige for å få til en 
bærekraftig og samfunnsmessig god utvikling av reguleringsområder og 
Ås sentrum.  

NMBU anser planforslag Alternativ 2, med en fordeling på fire nye 
frittstående volumer, med mulighet for å utvikle særegne bygningstyper i 
hvert delfelt, i tillegg til eksisterende bygningsvolum i Raveien 9, som et 
godt forslag. Dette gir rom for å bevare åpenhet på bakkenivå og vil kunne 
skape gode, funksjonelle uterom.  

Planforslaget har en disponering som muliggjør flerfunksjonalitet i 
kvartalet samtidig som det gir mulighet til at hver bygning i kvartalet kan 
fremstå med en særegen og gjenkjennbar visuell karakter. Dette samtidig 
som bygningene samlet sett utgjør et harmonisk utrykk, selv med 
betydelig arealutnyttelse og muligheten for å utvikle kvartalet gjennom 
trinnvis utbygging.  



 

2 

 

En løsning med en inndeling med maksimum- og minimumsnorm for 
arealbruk i byggene ser NMBU på som hensiktsmessig, da dette vil kunne 
sikrer at også rene næringsbygg med kontor, handel- eller servicenæring 
kan etableres i området. Forslaget om et rent, større næringsbygg vil 
kunne gi muligheter for næringsetableringer i ulik skala fra en bruker i 
hele bygget, til bygget som en hub for mange mindre aktører, uten at dette 
kommer i konflikt med boliginteresser i bygningen. Alternativt bør en 
økning av næringsandelen i alle bygg vurderes for å gi tilstrekkelig 
fleksibilitet mht. hvilke behov for ulike næringslokaler som vil kunne 
oppstå. 

Rekkefølgekravene for blant annet etablering av veiløsninger, 
grønnstruktur, uterom og «portico», anses som hensiktsmessige for å sikre 
en helhetlig, god løsning for hele reguleringsplanområdet. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Kjersti Sørlie Rimer 

Eiendomsdirektør 

Kristin Kreul 

Seniorarkitekt 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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TILBAKEMELDING PÅ PLANFORSLAG FOR TANDBERGTOMTEN, RAVEIENKVARTALET 
 
Vi  viser til kommunens e-post av 30. august 2018 med de to planalternativene kommunen arbeider 
med og frist for å komme med kommentarer til 10. september 2018.  Denne er nå utsatt til 12. Til 
tross for stram tidsfrist, har vi gjennomgått de to alternativene og har i denne omgang 
kommentarene som er gjengitt nedenfor.  Vi vil ha flere kommentarer underveis i planbehandlingen 
og komme tilbake til dem etter hvert.    
  
Vi er bedt om å velge hvilket alternativ vi foretrekker og forklare hvorfor.  Selv om vi kan se at 
kommunen har nedlagt et betydelig arbeid i saken, og det er en del positive trekk ved Alternativ 2, er 
det også forhold ved de to alternativene vi reagerer negativt på.  Vi kan derfor ikke se at noen av 
dem – slik de er i dag - er riktige for vår eiendom - eller for Ås sentrum for den saks skyld.  Vi ser 
Alternativ 2 som et skritt i riktig retning, men også dette bør justeres en god del.  Dette refererer seg 
i hovedsak to forhold;  1) Utnyttelsen og 2) Byggets form (i alternativ 2).  
  
Når det gjelder utnyttelsen, er det i utgangspunktet positivt at denne er høyere i Alternativ 2 enn i 
Alternativ 1.  Utnyttelsen i Alternativ 1 er lav, og etter vår oppfatning altfor lav for utbyggingen av 
kanskje den mest sentrale utviklingstomten i Ås. Når vi ser nærmere på Alternativ 2, som vi mener 
har en langt riktigere total utnyttelse, ser vi imidlertid at økningen har kommet på næringsdelen og 
ikke på boligdelen.  På boligdelen er utnyttelsen i Alternativ 2 tvert imot gått ned sammenlignet med 
Alternativ 1.  Dette er ikke noe vi ønsker eller foretrekker.  Vi kan ikke se at alternativene er i samsvar 
med nasjonale retningslinjer om utbygging av boliger og plassering av dem på sentrale tomter nær 
offentlig kommunikasjon. Detter vil også trolig medføre at interessen for å bygge ut tomten av 
profesjonelle utbyggere går ned, da disse er avhengig av et visst antall boliger for at prosjektet skal 
være regningssvarende.  Dette vil igjen vanskeliggjøre kommunens ønske om a) et spennende bygg 
på tomten og b) fokus på Odd Tandberg kunst.  
  
Når det gjelder vår andre hovedinnvending - bebyggelsens form, er det i Alternativ 2 lagt inn 
stramme rammer for dette. Vi registrerer til vår forskrekkelse at kommunen gjennom tegninger, 
plassering, byggegrenser og kotehøyder i praksis pålegger oss å  bygge en pyramide.  Dette er noe 
som plutselig har dukket opp nå. Dette kommer følgelig overraskende på oss og er selvfølgelig 
fullstendig uakseptabelt for oss.  Vi har forståelse for at kommunen ønsker et spennende bygg på 
denne sentrale tomten, og vi er innstilt på å medvirke til dette.  Men dette er noe som kan oppnås på 
flere måter.  En pyramide er ikke en av dem. Et slikt bygg er ikke ønskelig av en rekke grunner.  Det er 
ikke praktisk eller funksjonelt.  Det er kostbart å bygge. Et slikt bygg vil ligge som en tung «klump» på 
eiendommen, først i feltet sett fra Rådhusplassen. Dette er arkitektonisk og estetisk problematisk, 
også for planområdet sett i sammenheng. Å opprettholde kravet om pyramide kan i verste fall 
medføre at den mest sentrale tomten i Ås ikke blir bygget ut på mange år.  Etter vår oppfatning må 
kommunen gjøre vesentlige endringer i rammene for bebyggelsen på eiendommen. Disse må gjøres 
mer fleksible og gi rom for at utbygger og utbyggers arkitekt, i samarbeid med kommunen, kan finne 
løsninger som ivaretar relevante hensyn på en god måte, herunder hensynet til funksjonalitet, 
estetikk osv.   
  
Forutsatt at det gjøres disse endringene i Alternativ 2, ser vi Alternativ 2 som det beste alternativet 
for den urbanisering som vi ønsker og som vi også har oppfattet at kommunen ønsker. Det er 
allerede lagt inn hensiktsmessig logistikk og gode uterom i planutkastet. Men, som allerede nevnt, 
mener vi at det alternativ som vedtas bør  være atskillig mer fleksibelt, både med hensyn til form, 
høyde og formål, for å sikre en bærekraftig utvikling av området.  Etter vår oppfatning er det ikke 
tilstrekkelig hensyntatt i planutkastet at vår tomt er den mest sentralt beliggende i 
reguleringsområdet og vil være med på å definere det geografiske og fysiske midtpunktet i Ås 
tettsted.  Dette er forhold som vi, i samarbeid med utbygger og utbyggers arkitekt, vil komme tilbake 



til underveis i reguleringsprosessen, men det er allerede nå klart at slike hensyn ikke ivaretas ved 
krav om at det bygges en pyramide.      
  
Vi har registrert at kommunen flere steder viser til Odd Tandbergs kunst.  Vi ønsker også at hans 
navn og hans kunst skal kunne sette et visst preg på den nye bebyggelsen på eiendommen.  Men 
dette kan ikke gjøres ved å pålegge oss å bygge en pyramide og lage to etasjer med næring i den, 
med noen få boliger på toppen.  Vi har også vært innstilt på å lage et visningssenter for deler av 
kunsten sammen med annen kulturvirksomhet, kanskje ha noe utstilt ute, noe integrert i bygningen 
e.l.  Vi har oppfattet det slik at dette også har vært ønskelig for kommunen.  Vi har imidlertid 
problemer med å se at innholdet i de to alternativene gjør dette realistisk eller gjennomførbart.  Hvis 
Alternativ 2 justeres på de punkter vi har nevnt her, vil vi imidlertid være langt mer positive også ut 
fra denne vinklingen. 
 
Mette Hallberg, Trine Tandberg, Herman Tandberg 
Ås 12-09-2018 


