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R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Videre fremdrift 
 
Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/00669-18 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Grunneierinnspill som ikke går på tvers av prinsippene lagt til grunn i planforslaget 
innarbeides og legges frem til ny behandling i HTM i januar, forutsatt at disse er 
tilstrekkelig utredet fra grunneiernes side. 
 
Ås, 13.11.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Forslag til reguleringsplan for Europankvartalet, herunder: 
Reguleringskart, datert 30.08.2018 
Reguleringsbestemmelser, datert 14.09.2018 
Planbeskrivelse, datert 14.09.2018 
Øvrige vedlegg 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Grunneierne  
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
Et forslag til reguleringsplan for Europankvartalet ble lagt frem for HTM i møte 
27.09.2018, sak 69/18.  
 
Forslaget er basert på tidligere gitte forutsetninger fra arkitektkonkurransen Europan, 
tilbakemeldinger fra orienteringer i HTM og tilbakemeldinger fra flere 
grunneiersamlinger.  
 
Det er utarbeidet to alternativer til planforslag for området gjennom prosessen med 
input fra grunneierne i området. Begge forslagene bygger på de premierte 
prinsippene for utforming fra arkitektkonkurransen, gjennomførte mulighetsstudier og 
tilbakemeldinger fra grunneiere. Virkninger av forslagene med tanke på støyforhold 
og trafikkforhold er vurdert av Norconsult. 
 
Prinsippene forslagene er bygget på er: 

 Frittstående volumer som kan opparbeides etappevis 

 En omsluttende innramming av kvartalet gjennom bruk av en «portico» 

 Flerfunksjonalitet gjennom bruk av kombinerte arealformål 

 Uterom som er allment tilgjengelige med publikumsrettet virksomhet i 
tilgrensende bebyggelse 

 
Utvalget vedtok i møtet 27.09.2018 at det skulle holdes dialogmøte hvor grunneiere i 
området får mulighet til å presentere sitt syn på planforslaget. Et dialogmøte er 
fastsatt holdt den 20.11.2018. Videre er det bedt om at det legges frem egen sak om 
videre fremdrift i saken. 
 
Vurdering: 
Forslag til reguleringsplan er utarbeidet av kommunens planavdeling. Rådmannen 
har gjennom prosessen vektlagt at det bør utarbeides et forslag som bygger på 
prinsippene fra vinnerforslaget i arkitektkonkurransen, nevnt ovenfor.  
 
Det har vært holdt flere grunneiersamlinger der grunneiere i området har gitt innspill 
til forslaget, og forslaget er bearbeidet i flere omganger for å imøtekomme 
grunneierønsker. Grunneierinnspill som har vært vektlagt i planarbeidet så langt er 
ønske om økt arealutnyttelse, justeringer av bebyggelses orientering og utstrekning, 
atkomster, parkeringsdekning og inndeling i frittstående byggeområder med mulighet 
for etappevis utvikling. Siste utgave av reguleringsforslaget er lagt frem for 
behandling med redegjørelse av kommentarer fra grunneierne i området. 
 
Rådmannen er innstilt på å innarbeide endringer på bakgrunn av konkrete innspill. 
Det er imidlertid krevende å innarbeide alle innspillene på en tilfredsstillende måte 
ettersom innspill enten er i konflikt med nevnte prinsipper, eller fordi de kommer i 
konflikt med hverandre. 
 
Rådmannen er likevel innstilt på å innarbeide flere av de foreslåtte endringene, og 
ser at flere av motforestillingene det er gitt utrykk for kan la seg innarbeide uten at 
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hovedprinsippene planen er bygget på forringes. Dette gjelder følgende innspill, 
gjennomgått enkeltvis: 
  
1) Sydvest – BKB3 
Endret volumoppbygging og annen fordeling bolig/næring. Fortrinnsvis ved å etablere 
smalt høyhus i planområdets sydvestre hjørne, og legge til rette for ny allment 
tilgjengelig tverrforbindelse gjennom byggeområdet som også kan benyttes til 
evenementer og publikumsrettet virksomhet. 
 
Rådmannens kommentar 
Innspillet kan innarbeides og styrke forslaget til reguleringsplan. Særlig positivt er 
muligheten for å bedre tilgjengeligheten til kvartalet gjennom intern gangpassasje, og 
økt antall fasader med mulighet for publikumsrettet virksomhet og økt byliv.  
 
Rådmannen forventer at grunneier på en tilstrekkelig måte redegjør for virkninger av 
innspillet, særlig med tanke på fjernvirkning og sol/skyggeforhold for uterom og øvrig 
foreslått bebyggelse. 
 
2) Sydøst – BKB4 
I sydøst ønskes det tilrettelagt for mindre dramatisk nedtrapping av bygningskroppen, 
og utvidet handelsareal. 
 
Rådmannens kommentar 
Innspillet kan innarbeides i forslaget, og varianter er allerede undersøkt. Særlig 
positivt er muligheten for større fleksibilitet og økt mangfold av leilighetstyper. 
Bebyggelsen vil imidlertid fremstå mindre karakteristisk, og endringene kan forringe 
solforhold i det sentrale uterommet nordvest for byggeområdet, og utsyn for øvrig 
bebyggelse i kvartalet. Videre vil utvidelse av handelsarealet redusere utstrekning på 
uterommene, og kan forringe kvaliteten på disse.  
 
Rådmannen forventer at grunner tydelig redegjør for virkninger av innspillet for 
uterom, nabobebyggelse og fjernvirkninger. 
 
3) Raveien 9 – BKB2 
For eksisterende næringsbebyggelse i Raveien 9 vurderes det som teknisk krevende 
å tilrettelegge for to nye etasjer. 
 
Rådmannens kommentar 
Å redusere høyden på byggeområdet vil sannsynligvis virke positivt med tanke på 
lysforhold for uterom og bebyggelse ellers i kvartalet. Rådmannen er derfor positiv til 
å redusere maksimale byggehøyder i byggeområdet. 
 
 
 
 
Videre er det gitt utrykk for endringer rådmannen mener er krevende å innarbeide, og 
ikke vil anbefale: 
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4) Nordvest – BKB1 
Det ønskes at byggeområdet tilrettelegger for langsgående bebyggelse langs 
fylkesveien, og at det samtidig tilrettelegges for bredere bebyggelse i tilsvarende 
høyde som i foreslått reguleringsplan. 
 
Rådmannens kommentar 
Innspillet antas å gi uheldig fjernvirkning sett fra dagens sentrumsområde, og bidra til 
at Ås sentrum vil fremstå mer lukket sett fra nord. Dette er særlig uheldig vurdert opp 
mot vedtatt fortettingsstrategi med foreslåtte utviklingsområder ved dagens Esso-
stasjon og videre langs Langbakken som vanskeliggjør en god integrering av disse 
områdene med dagens sentrumsområde. Videre vurderer rådmannen at foreslått 
grønt uterom (BUT) blir forringet, ved at utstrekning og dimensjonering av uterommet 
blir redusert, og at det dermed vil fremstå mindre allment tilgjengelig. 
 
Et bredere byggeområde med langsiden mot syd vil rådmannen derfor ikke anbefale. 
Skal det legges til rette for et bredere byggeområde med annen orientering vil 
rådmannen anbefale at høyder for bebyggelsen reduseres.  
 
Rådmannen forventer at et grunneierinnspill blir grundig redegjort for, særlig med 
tanke på virkning for videre utvikling mot nord, herunder fjernvirkning og sol/skygge-
kartlegging. 
 
5) Nordøst – BKB5 
Det ønskes at byggeområdet tilrettelegges for at det også kan etableres boliger i 
området. 
 
Kommentar 
Om kommunen ønsker å tilrettelegge for å etablere næringsvirksomhet som et rent 
næringsbygg i kvartalet anbefaler rådmannen at dette området reguleres til dette 
formålet. Det er få næringsarealer i sentrum, og dette er et svært attraktivt areal for 
næring. Både støyforhold fra fylkesvei og jernbane, og av samme årsak god 
eksponering av bygget mot fv. 152 og jernbane gjør arealet egnet som næringsareal. 
Rådmannen er imidlertid innstilt på å redusere krav om næring i øvrig bebyggelse i 
BKB1 og BKB2. 
 
Dersom de foreslåtte endringene skal innarbeides, forventer rådmannen at det 
leveres konkrete forslag til endringer, og at disse tydelig beskriver hvilke endringer 
som må gjøres på reguleringsnivå. Endringsforslag må være konkrete nok til at de 
kan innarbeides uten behov for ytterligere konsekvensutredninger og 
virkningsbeskrivelser. 
 
Dette bør omfatte konkrete forslag til endringer i reguleringskart og bestemmelser, 
som arealformål og utstrekning på byggeområder, byggegrenser og kotehøyder, eller 
andel næring og boligareal i byggeområdene. I tillegg må det redegjøres for 
virkninger av de foreslåtte endringene i hovedsak på fjernvirkning og virkninger for 
nabobebyggelse, som sol-/skyggevirkninger for uterom. Det bør i tillegg vurderes om 
det er behov for ny vurdering av forslått parkeringsdekning og trafikkgenerering som 
følge av endringene. 
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Videre fremdrift 
Fremdrift i saken er avhengig av når innspill til endringer av reguleringsforslaget kan 
foreligge fra grunneieres side. På bakgrunn av det, foreslår rådmannen en modell 
med frister for innlevering av innspill, og ny behandling av planforslaget ved første 
anledning i januar 2019. 
 

15. Desember Frist for å levere konkrete innspill til endring av forslaget 

24. Januar Ny behandling av revidert planforslag med innspill 

Februar - Mars Offentlig ettersyn 

11. April Annengangsbehandling etter offentlig ettersyn 

8. Mai Endelig behandling i kommunestyret 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Et revidert forslag med innarbeidede konkrete forslag til endringer som ikke er i 
konflikt med prinsippene i planforslaget kan legges frem til politisk behandling i 
januar. Dette forutsetter at grunneierne leverer inn konkrete endringsforslag innen 
15. desember. 
 
Alternativer: 
Dersom det legges opp til vesentlige endringer, som går på tvers av de foreslåtte 
prinsippene, må det utarbeides et nytt forslag til reguleringsplan basert på et annet 
konsept der andre forutsetninger legges til grunn. 
 
Rådmannen anbefaler at et slikt forslag bør fremmes som et privat 
reguleringsforslag. Nytt forslag kan enten legges frem som et selvstendig forslag, 
eller som et alternativ til et revidert forslag fra rådmannen hvor nevnte 
grunneierinnspill er innarbeidet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

 


