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Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

 
1) Alternativ C1 legges til grunn for anleggstrafikk til byggeområdet i Skogveien. 
 
2) Det tillates etablert kontor- og brakkerigg i friområdet syd for Utveien, uten 

særskilt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
3) Miljøoppfølgingsplan for del av Skogveien, datert 1.11.2018, tas til orientering. 

 
 

 
Ås, 14.01.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Miljøoppfølgingsplan til rammesøknad med vedlegg, datert 1.11.2018 
2. Redegjørelse for plassering av brakkerigg, datert 12.01.2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad om rammetillatelse 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Dyrø Moen Arkitekter AS 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Det er søkt rammetillatelse for oppføring av 9 boligblokker for studenter samt 
opparbeidelse av tilknyttet uteareal i henhold til reguleringsplan R-311 for del av 
Skogveien, vedtatt av Ås kommunestyre i møte 20.06.2018, K-sak 41/18. 
 
Med søknad om rammetillatelse er det sendt inn forslag til miljøoppfølgingsplan, 
vedlagt denne saken som vedlegg 1, i tråd med reguleringsplanens bestemmelser. 
 
I henhold til kommunestyrevedtaket, skal forslag til miljøoppfølgingsplan behandles 
politisk. 
 
I tillegg til innsendt miljøoppfølingsplan, er det varslet om plassering av brakkerigg i 
tilgrensende friområde i bruk som balløkke. 
 
Miljøoppfølgingsplanen fastsetter miljømål for prosjektet, beskriver roller og ansvar, 
vurderer miljørisiko for enkelttema og redegjør for tiltak og oppfølging av 
miljømålene. Miljøoppfølgingsskjema i kapittel 8 i miljøoppfølgingsplanen beskriver 
de anbefalte tiltakene innenfor hvert tema og hvem som er ansvarlig for oppfølging, 
side 36-41. 
 
Særlig viktige miljøhensyn for bebyggelsen i Skogveien er forholdet til nærmiljø, 
herunder trafikksikkerhet knyttet til anleggstrafikk, parkering for etablert 
boligbebyggelse i byggeområdet i anleggsperioden, samt hensyn til støy og støv fra 
byggearbeid. Videre skal verdifull vegetasjon ivaretas der det er mulig, og riveavfall 
og mulig forurenset grunn må håndteres på miljøforsvarlig vis. 
 
Byggingen skal etter planen foregå over en periode på nesten tre år. Byggetrinn med 
rekkefølge for oppføring av de nye blokkene og rivning av eksisterende bygg er 
illustrert i foreslåtte faseplaner (1-4), side 8-9. 
 
Alternativer til atkomstvei og tiltak for trafikksikkerhet i anleggsperioden er vurdert, og 
redegjort for på side 9 i miljøoppfølgingsplanen. Fire alternativer til anleggsvei er 
vurdert, med anbefaling om bruk av Lyngveien og Samfunnsveien via Utveien som 
enveiskjørt anleggsvei. 
 
Videre er prinsipper for kommunikasjon med berørte under byggeperioden redegjort 
for. Her gjelder at det skal etableres en egen facebook-side med fortløpende 
informasjon, oppslag ved anleggsområdet, naboinformasjon som sendes ut per brev 
til de som ønsker det, og det skal holdes egne møter med berørte og barnehager i 
området. Det vil være oppnevnt en egen miljøansvarlig ved gjennomførelsen av 
byggeprosjektet. 
 
For oppføring av brakkerigg tilknyttet byggeområdet, er det også vurdert fire 
alternative plasseringer, med anbefaling om bruk av en balløkke i direkte tilknytning 
til byggeområdet syd for Utveien. 
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Vurdering: 
Rådmannen vurderer den innsendte miljøoppfølgingsplanen som grundig utarbeidet, 
og i tråd med mal fra norsk standard om miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (NS 
3466:2009). Alle tema som gjennom reguleringsprosessen er vurdert å være 
vesentlig for miljøoppfølging i området er vurdert med alternativer, forslag til 
avbøtende tiltak, og det er fastsatt hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. 
 
Støy og støv 
Det er utarbeidet støv- og støyprognose, samt miljøsaneringsbeskrivelse for rivning 
av gamle bygg. I tillegg er det gjort vurdering av tiltak for å begrense støy og støv fra 
anleggstrafikken. 
 
For forhold som berører støy vurderes behov for pelearbeider som mest kritisk. Flere 
avbøtende tiltak er anbefalt, herunder mulighet for å pele med utstyr som genererer 
minst mulig støy. Støyarbeid skal varsles berørte naboer i tråd med retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/16. Spesielt støyende aktivitet skal 
varsles separat og senest en uke før arbeidet starter i tråd med veilederen. 
 
Planlagt spuntarbeid vurderes å kunne gjennomføres innenfor én arbeidsdag, og 
vurderes derfor som mindre vesentlig. Øvrig unødig støy skal unngås.  
 
Anleggsvei 
Fire alternativer til anleggsvei er vurdert i miljøoppfølgingsplanen. Alternativene er 
redegjort for i kapittel 3.1, side 9. 
 
Tiltakshaver anbefaler at alternativ C1 legges til grunn for valg av anleggsvei. Her 
føres anleggstrafikk inn fra fylkesvei 152 via Lyngveien inn til byggeområdet, og 
trafikken føres ut via Utveien og Samfunnsveien. 
 
Flere tiltak er anbefalt for å sikre anleggsveien for gående og syklende i området, 
herunder sikring av Skogveien og Høgskoleveien som skolevei med skilting for å 
hindre at anleggstrafikk forviller seg inn på disse veiene, og at det etableres 
midlertidig enveiskjøring langs Lyngveien og Utveien med separering av gående og 
syklende ved bruk av sikkerhetsgjerde. Egen skiltplan og illustrerte prinsipper for 
separering av anleggstrafikk fra gående og syklende er beskrevet i 
miljøoppfølgingsplanens kapittel 6.5, side 32-33. 
 
I tillegg bør beboertrafikk fra etablerte studentboliger separeres fra anleggstrafikken, 
og det bør etableres midlertidig parkering for beboere utenfor byggeområdet. 
 
«Kiss- and ride»-løsning ved Kaja barnehage skal sikres ved at det etableres 
midtrabatt i veibanen og ved å etablere fartssenkende tiltak i Utveien ved atkomsten 
til barnehagen. 
 
I tillegg er det behov for å etablere en kontor- og brakkerigg for byggeorganisasjonen 
i nær tilknytning til byggeområdet, med egen parkeringsplass.  
 
Tilbakeføring av veier, friområder og grønnstruktur i byggeområdet er byggherres 
ansvar etter endt anleggsperiode. 
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Rådmannen vurderer disse foreslåtte tiltakene for trafikksikkerhet i anleggsperioden 
som hensiktsmessige, og legger til grunn at løsningene er gjennomgått med berørte, 
særlig med tanke på sikring av barnehagen. 
 
Etablering av kontor- og brakkerigg 
Det er vurdert fire alternativer til etablering av kontor- og brakkerigg til å huse 
byggeorganisasjonen i byggeperioden. Alternativene er gjennomgått i egen 
redegjørelse, vedlegg 2. Av disse alternativene er tre lokaliseringer foreslått innenfor 
byggeområdet, og ett alternativ er lokalisert i et tilknyttet friområde benyttet som 
balløkke direkte syd for byggeområdet. 
 
I vurderingen av de ulike alternativene vurderes alternativet i friområdet å ha færrest 
ulemper for hensiktsmessig gjennomføring av byggeprosjektet. Her er særlig hensyn 
til studentboligene som skal være i bruk under byggeperioden, bevaring av verdifull 
vegetasjon i grønnstrukturen som skal omkranse ny bebyggelse, konflikt med vann- 
og avløpsledninger, og etablering av parkeringsplasser for ny bebyggelse 
fortløpende under byggeperioden vektlagt i vurderingen. 
 
I henhold til byggesaksforskriften (SAK10 § 4-2), er plassering av særskilte bygninger 
eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt unntatt fra 
alminnelig byggesaksbehandling. Direkte tilknytning omfatter i forskriften også 
nabotomt på motsatt side av vei eller plass. Ettersom lokaliseringen er foreslått i et 
område avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel, skal kommunen likevel ta 
stilling til om det bør søkes særegen dispensasjon for etablering av det midlertidige 
tiltaket. 
 
Rådmannen deler tiltakshavers vurdering av at etablering av brakkerigg i det 
tilknyttede friområdet gir færrest ulemper for gjennomføring av anleggsperioden og 
etterbruk, selv om det er uheldig at et friområde på Kaja må tas i bruk som midlertidig 
riggområde. 
 
Rådmannen vurderer videre at en særegen søknad om dispensasjon i dette tilfellet 
ikke er nødvendig, all den tid det dreier seg om et midlertidig anlegg i direkte 
tilknytning til byggeområdet. Skulle et annet alternativ være mer hensiktsmessig, vil 
det uansett være uheldig å opprettholde en lekeplass i et område i direkte tilknytning 
til byggeområdet. Rådmannen forventer at friområdet blir istandsatt etter endt 
byggeperiode. 
 
Øvrige tema 
I tillegg til tema som var særlig vesentlige i behandlingen av reguleringsforslaget, er 
også øvrige tema for miljøoppfølging i prosjektet vurdert i miljøoppfølgingsplanen.  
 
Dette gjelder vurdering av behov for tiltak for å sikre bevaring av verdifull vegetasjon, 
bevaring av avsatt kulturminne, forurensning av jord og vann, og håndtering av 
miljøfarlige stoffer og avfall i anleggsperioden. I tillegg er fare for setningsskader i 
nærområdet vurdert. Det er vurdert avbøtende tiltak for alle tema, og fastsatt 
ansvarlig part for gjennomføring av tiltakene. 
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Rådmannen vurderer de øvrige forhold vurdert i miljøoppfølgingsplanen å være 
tilfredsstillende. 
 
Alternativer: 
 
1. Tiltak beskrevet i Alternativ B for trafikksikkerhet for anleggstrafikk. 
 
2. Alternativ 2 for lokalisering av brakkerigg. 
 
3. Forutsatt bruk av friområdet til etablering av brakkerigg må det søkes om 

særegen dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurderer de anbefalte tiltakene, herunder lokalisering av brakkerigg i 
friområdet syd for Utveien og valg av alternativ C1 som anleggsvei med tiltak for å 
sikre trafikksikkerheten i anleggsperioden, som hensiktsmessige. Det legges til grunn 
at veier, friområder og grønnstruktur i området skal tilbakeføres av tiltakshaver etter 
at anleggsperioden er over.  
 
Ettersom det anbefalte riggområdet er i direkte tilknytning til byggeområdet, og skal 
etableres som et midlertidig tiltak, vurderes det ikke som nødvendig å søke særegen 
dispensasjon for å etablere tiltaket, i henhold til byggesaksforskriftens § 4-2. 
 
Rådmannen er enig i tiltakshavers vurdering av at valg av anleggsvei gir færrest 
ulemper og er best egnet for de aktuelle trafikksikkerhetstiltakene. Gjennomføring av 
tiltak for trafikksikkerhet under anleggsperioden vurderes å være tilstrekkelig 
ivaretatt.  
 
Rådmannen vil understreke at ansvar for innhold og oppfølging av 
miljøoppfølgingsplanen ligger hos byggherre og ikke hos kommunen, på tross av 
politisk behandling av miljøoppfølgingsplanen. 
 
For øvrig tas miljøoppfølgingsplanen til orientering. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


