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R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret 
 
Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01589-24 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 26.09.2019 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-301 for 
Grenseveien/Myrfaret, som vist på kart datert 23.08.2019 og bestemmelser datert 
17.09.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg: 
 

1. Nytt punkt legges til reguleringsbestemmelsene med følgende formulering: 
«Før det gis igangsettingstillatelse skal nødvendig kapasitetsøkning på 
avløpsnettet mellom Grenseveien og Holstad være sikret opparbeidet.» 

 
Ås, 17.09.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, 1. gang  11.04.2019 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, 2. gang  26.09.2019 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, 3. gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringskart, datert 23.08.2019 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 17.09.2019 
3. Planbeskrivelse, datert 23.08.2019  
4. Oversendelsesbrev, datert 23.08.2019 
5. Trafikkanalyse, datert 23.08.2019 
6. Risiko- og sårbarhetsanalyse 22.08.2019  
7. Støyanalyse, datert 23.08.2019 
8. Naturmangfold, datert 13.12.2018 
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9. Presentasjon skisseprosjekt, datert 23.08.2019 
10. VA-notat 
11. Landskapskonsept, datert 23.08.2019 
12. Presentasjon - nærvirkninger 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for at dagens næringsområde ved 
Grenseveien kan utvikles med boliger, i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Forslaget tilrettelegger for omlag 367 nye leiligheter i lameller og punkthus, i tillegg til 
to nye torg, et gjennomgående gatetun, og oppgradering av Grenseveien med nytt 
fortau. Langs Nordbyveien i syd avsettes et felt til kombinert bebyggelse bolig/kontor. 
 
Planforslaget er utarbeidet at AART/SJ Architects på vegne av Selvaag Bolig ASA. 
Planområdet omfatter eiendommene 102/370, 102/229 og 102/238, eid av Selvaag 
Bolig ASA, 102/237, 102/239, 102/339 og 102/26, i privat eie, samt to kommunale 
grøntområder: 102/188 og 102/340. 
 
I kommunens boligprogram er planområdet avsatt med 350 boliger. 
 

 
Figur 1. Utsnitt fra gjeldende kommuneplan, vedtatt 03.02.2016. Forslag til reguleringsplan omfatter det skraverte 
området nord for Nordbyveien (BKF1), og inkluderer grøntområdet i vest. I øst avgrenses planområdet av 

kommunegrensen mot Ski. 
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Figur 2. Flybilde av planområdet med varslet avgrensning. 

 
Fakta i saken: 
Beskrivelse av planområdet: 
Planområdet er om lag 56 dekar og grenser til Nordbyveien i sør, etablerte 
boligområder i nord og vest, og Ski kommunegrense i øst. Området tilhører Solberg 
skolekrets, og avstand til skole og barnehage er ca. 1 km. Avstand til Ski sentrum er 
ca. 1,5 km. Planområdet har bussforbindelse til Ski sentrum med 4 avganger per 
time i rushtid. 
 
Bebyggelse 
Planområdet består i dag hovedsakelig av bygninger brukt til industri, verksted, lager 
og kontor. I tillegg er to eneboligtomter, 102/26 og 102/339, innlemmet i 
planforslaget. 
 
Atkomst og trafikk 
Planområdet har atkomst fra Grenseveien, med avkjørsel fra rundkjøring på 
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Nordbyveien. Nordbyveien har en ÅDT på 7800 og har sykkelfelt og fortau i begge 
retninger. Nordre del av Grenseveien er i dag opparbeidet med fortau. 
 
Nærmiljø og landskap 
Planområdet ligger i et etablert boligområde, med rekkehus og eneboliger med store 
private hager. I nord ligger Grensen Park, et nyere boligfelt med tett, 3-etasjes 
rekkehusbebyggelse. 
 
Vest i planområdet ligger et grøntareal med en etablert tursti, som utgjør en 
sammenhengende grønn korridor mellom Hebekkskogen i nord og grøntarealer på 
sørsiden av Nordbyveien. 
 
Kulturminner 
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det går 
et historisk veifar fra 1650 gjennom den sørlige delen av planområdet, kalt Gamle 
Nordbyveg, som per i dag er nedbygd av asfalterte flater og næringsbygg. 
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Arealbruk 
Planforslaget legger til rette for transformasjon av dagens næringsområde ved 
Grenseveien. Planområdet foreslås regulert til boliger i form av punkthus og 
lamellblokker, fordelt på seks delfelt med tilhørende arealer for grønnstruktur, 
uteoppholdsarealer, samferdsel og teknisk infrastruktur. 
 
I tillegg foreslås ett delfelt regulert til kombinert formål bolig/kontor (BKB). Det 
foreligger per i dag ingen kjente planer om å transformere dagens 
næringsbebyggelse på dette feltet. 
 
Eksisterende grøntareal og tursti vest i planområdet sikres i plankartet. 
 
Det er lagt inn bestemmelsesgrenser for parkeringskjeller under byggeområdet. 
 
Bebyggelse 
Planforslaget legger til rette for at området kan utvikles med omlag 367 nye boliger, 
bygget som leiligheter i lamellblokker og punkthus. Lamellblokkene foreslås lagt i 
ytterkantene av planområdet, slik at de følger gateløpet for Grenseveien og 
grøntdraget i vest. Punkthusene er kvadratiske boligblokker som foreslås plassert i 
midten av planområdet, og som vris i ulike himmelretninger. 
 
Det tillates byggehøyder opp mot fire etasjer innenfor planområdet.  
 
Feltene avsatt til boligformål foreslås regulert med en BRA på til 
sammen 34 600 m2. BKB tillates utbygd med 2700 m2 BRA, med kontorareal på opp 
mot 2000 m2. 
 
I B5 ønsker tiltakshaver å etablere et serviceområde for boligblokkene nord i 
planområdet, som skal utvikles med Selvaags plusskonsept. Selvaag Pluss 
innebærer blant annet at boligblokkene utstyres med en bemannet resepsjon som 
kan bistå beboerne med praktiske oppgaver, og flere fellesarealer til bruk for 
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beboerne. Fellesarealene legges til 1.etasje av bygget, og kan benyttes til for 
eksempel lounge, tv-rom, treningsrom etc. 
 
Uterom 
Boligfeltene brytes opp av to gjennomgående bevegelsesakser fra nord til sør, som 
sikres i bestemmelsene. Aksene er illustrert på side 9 i landskapskonseptet (vedlegg 
11). Mellom delområdene A og B, samt mellom C og D, skal bevegelsesaksen 
opparbeides som gatetun for fotgjengere og syklister. Mellom 
felt B3 og B4, samt mellom B5 og B6, skal det opparbeides en grønn akse med 
minimum 8,0 meter bredde. Grøntaksen er vist i plankartet, og det er sikret et større 
grøntområde mellom felt B3 og B4.  
 
Langs gatetunet skal det legges til rette for oppholdssoner og møteplasser av ulik 
karakter tilpasset ulike beboergrupper innenfor området. Det legges et torg både til 
nordre og sørlige del av planområdet, som forbindes av gatetunet. I tilknytning til det 
nordlige torget planlegger Selvaag et serviceområde som henvender seg ut mot 
torget. 
 
Bestemmelsene sikrer uteareal på minst 20 m2 pr. boenhet, hvor takterrasser og 
balkong/veranda på minst 15 m2 kan medregnes. Boligene i første etasje er tiltenkt 
private uteoppholdsarealer på bakkeplan. Planbestemmelsene stiller krav om at det 
skal opparbeides varierte aktiviteter/lekeplasser tilpasset alle aldersgrupper i de 
felles uterommene. 50 % av lekeplassene skal være solbelyst i minimum 5 timer ved 
jevndøgn sommertid. Lekeplasser skal ikke ligge i gul eller rød støysone. 
 
Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges utomhusplan for det aktuelle 
feltet, som bl.a. skal vise ny og eksisterende vegetasjon, eksisterende og nytt 
terreng, sykkelparkering og overvannshåndtering. 
 
Trafikk og atkomst 
Planområdet har atkomst via Grenseveien, fra rundkjøring på Nordbyveien. Vedlagte 
trafikkutredning utarbeidet av Sweco, redegjør for at veisystemet har tilstrekkelig 
kapasitet til å ta trafikkøkningen planforslaget vil medføre. 
 
Grenseveien foreslås opparbeidet med fortau på 2,5 meter langs veiens vestside og 
nordside. Krysset der Grenseveien går vestover foreslås strammet opp og justert, slik 
at hele veitraseen ligger innenfor kommunegrensen til Ås. For gående og syklende 
legger planforslaget til rette for gatetun gjennom boligfeltene. Gatetunet vil være 
kjørbart ved behov, f.eks. for rednings- og slokkemannskap. 
 
Parkering 
Foreslått parkeringsdekning for planområdet er på maks 1 plass per boenhet. 
Planforslaget legger til rette for at hovedvekten av nye parkeringsplasser legges 
under bakken, med atkomst fra Grenseveien, slik at trafikken begrenses mest mulig 
innenfor planområdet. Kjørbar adkomst til parkeringskjeller er vist i plankart med pil. 
Opptil 30 plasser for gjesteparkering og korttidsparkering kan etableres på bakkeplan 
innenfor feltene avsatt til boligbebyggelse. 
 
Det stilles krav om at minimum 25 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for 
elbil.  
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For sykkel stilles det krav om minimum to parkeringsplasser per boenhet, hvorav 50 
% skal være overdekket, og minimum 20 % skal plasseres i tilknytning til 
inngangspartier i den enkelte bygning. 
 
Støy 
Sweco har utarbeidet støyrapport for planforslaget. Hovedkilden til støy for 
planområdet er Nordbyveien, men også trafikk på Grenseveien kan bidra med noe 
støy. Som avbøtende tiltak legger planforslaget opp til mindre støyfølsom bebyggelse 
i området nærmest Nordbyveien. Dagens næringsbygg på BKB gir også noe 
støyskjerming mot Nordbyveien. Boligene langs Grenseveien i den sydlige delen av 
planområdet vil få ytterfasade mot gul støysone, med verdier på Lden 53 - 59 dBA. I 
støyanalysen konkluderer Sweco med at det vil være teknisk uproblematisk å møte 
krav til innendørs støy. Uterommene vil i all hovedsak ligge innenfor de anbefalte 
verdiene. 
 
Tilpasning til omkringliggende arealer 
Planforslaget legger opp til fire etasjes bebyggelse over hele planområdet. Langs 
planområdets vestside, og delvis langs østsiden, vil grøntstrukturen ha en 
skjermende virkning mellom ny bebyggelse og tilgrensende boligfelt. Skisser av 
prosjektet sett fra nærområdet er vedlagt saken (presentasjon - nærvirkninger). 
 
Vedlagte illustrasjoner av sol- og skyggeforhold viser at ny bebyggelse ikke vil ha 
påvirkning på solforholdene for den omkringliggende bebyggelsen i juni, på 
tidspunktene som er vist. På soldiagram for 1.mai klokken 18, vises delvis 
skyggelegging av uteplassene for rekkehusbebyggelsen i øst (Ski kommune). 
 
Grønnstruktur 
Eksisterende grønnstruktur i vest, samt friområdet i øst, ivaretas i foreslått plankart 
og bestemmelser. Vegetasjon skal bevares. Bestemmelsesgrenser for tursti langs 
vestsiden av planområdet skal sikre at turstien opprettholdes, skjøttes og utbedres 
ved behov. Grøntområder internt i boligfeltene skal vises på utomhusplanen. 
 
Grunnforhold og forurensning 
En geoteknisk vurdering av grunnforholdene ble gjennomført av Sweco i oktober 
2017. I tillegg er det gjennomført undersøkelser av Geovita / Cowi i august 2018. 
Gjennomførte undersøkelser i august 2018 viser at planområdet har leire, men ikke 
er utsatt for kvikkleire. Dybden ned til fast grunn varierer fra 0-14 meter, og tilsier at 
ny bebyggelse kan peles til fast grunn. 
 
Planområdet omfattes i kommuneplanen av hensynssone H390_3, fare for forurenset 
grunn ved transformasjon av industriområder. Det stilles krav til utredning og 
fastsettelse av avbøtende tiltak som en del av reguleringsprosessen. 
 
Sweco har gjennomført innledende miljøtekniske undersøkelser av forurensning i 
grunn, på punkter hvor det er mistanke om forurensing, samt kontrollpunkter. Ingen 
av prøvene viser overskridelser av normverdier for undersøkte stoffer. Resultatene 
av de miljøtekniske prøvene tilsier at det ikke må gjennomføres en full miljøteknisk 
grunnundersøkelse. 
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Vann og avløp 
Det er laget en vann og avløpsplan til planforslaget. Det er svakt trykk for både 
forbruksvann og slokkevann i området. Det legges opp til en trykkøkningsstasjon sør 
på feltet. For spillvann må det gjennomføres en boring for å føre alt spillvannet med 
selvfall vestover til Ås kommunes ledningsnett. 
 
Planprosess og innkomne forhåndsuttalelser 
Oppstart av planarbeidet ble varslet naboer, organisasjoner og berørte offentlige 
myndigheter i brev datert 25.08.2017, samt kunngjort i Østlandets Blad og på Ås 
kommunes hjemmesider. Det ble mottatt 14 høringsuttalelser til varsel om oppstart, 
fra: 
 
1. Hafslund nett 18.09.2017 
2. Statens vegvesen 06.09.2017 
3. Follo Ren 06.09.2017 
4. Akershus fylkeskommune 12.09.2017 
5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22.09.2017 
6. Grensen park sameie 30.08.2017 
7. Trygve Johansen, Sagstuveien 9A 25.08.2017 
8. Kirsten Pedersen Szakallos, Myrsletta 92 25.08.2017 
9. Stine L. Kaldahl og Kristian S. Fagervik, Grenseveien 30 27.08.2017 
10. Jack Ove Valø, styreleder Myrsletta selveierforening 28.08.2017 
11. Anne Troberg og Niels Holger Andersen, Bekkestien 16 31.08.2017 
12. Mikkel Friis og Marit Svendsberget, Elgfaret 17 23.09.2017 
13. Grensen park, Styret 11.10.2017 
14. Ski kommune 10.10.2017 
 
Forslagsstiller har sammenfattet og kommentert alle merknadene i planbeskrivelsen, 
side 55-60. 
 
Offentlige myndigheter mener at tiltaket er i tråd med gjeldende regionale planer og 
føringer. Statens vegvesen mener det bør legges opp til høy arealutnyttelse i 
planområdet. Parkeringsbegrensning bør i stor grad brukes som trafikkregulerende 
virkemiddel. Fylkesmannen påpeker at støy fra Nordbyveien må redegjøres for, og 
mener det må konkretiseres hva slags forretningsvirksomhet planforslaget ønsker å 
åpne for. Fylkesrådmannen ber om at disse føringene blir ivaretatt: Samordnet areal 
og transportplanlegging, Rett virksomhet på rett sted (R10), automatisk fredete 
kulturminner, nyere tids kulturminner. Ski kommune forventer at det legges opp til en 
lavest mulig parkeringsdekning. Innsendt planforslag har vært presentert for 
planavdelingen i Ski kommune. De er særlig opptatt av at høydene må begrenses 
langs Grenseveien, for å ivareta solforholdene for boligene i Ski kommune, øst for 
planområdet. 
 
Naboene til planområdet er positive til at dagens næringsvirksomhet erstattes med 
bolig, forretninger og kontor. De ønsker fortau langs hele Grenseveien, lav 
trafikkhastighet og at næring legges nærmest mulig Nordbyveien. Gruset tursti vest i 
planområdet må sikres. De ønsker også at det settes av større arealer til lek for barn 
over 10 år. Flere ønsker informasjon om virkningene av bygningshøyder og 
anleggsarbeid for de omkringliggende boligene. 
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Førstegangsbehandling i HTM 11.04.2019 
Planforslaget ble behandlet i HTM 11.04.2019. Det ble gjort følgende vedtak: 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk 
og miljø å ikke legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-301 
Grenseveien/Myrfaret, som vist på kart og bestemmelser datert 26.03.2019. 
Planen tilbakesendes for videre behandling, detaljering og illustrering. 
1. Grøntområder tas inn i reguleringskartet. 
2. Høyder legges til grunn med maksimalt 4 etasjer. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan opprettholder følgende rekkefølgekrav fra 
områdeplanen: «Det gis ikke igangsettingstillatelse for det enkelte boligfelt før 
skole- og barnehagekapasiteten er tilstrekkelig.» 

 
Endringer etter HTM-vedtak 
Forslagsstiller har gjort rede for endringer i planforslaget i vedlagte 
oversendelsesbrev. Endringene omfatter i hovedsak: 
 
Justeringer i plankart 

 Maksimalt tillatte kotehøyder er justert i plankartet og tilsvarer maksimalt 4 
etasjer. 

 I felt BKB er formålet forretning tatt ut. Felt BKB endres dermed fra 
bolig/forretning/kontor til bolig/kontor. 

 I felt B5 er formålet forretning tatt ut (tidligere BKB2). 

 Sammenhengende grøntområde er sikret i plankartet (f_GKG1 og 
f_GKG2) 

 Justering av søndre torg (ST1 / ST2) for tilpasninger til bebyggelse på B2 

 Endret nummerering av utbyggingsområder (B1-B6) 

 Parkering på bakkeplan er tatt ut av kartet, og reguleres gjennom 
bestemmelsene. 

 Fortau på sydsiden av Grenseveien i øst-vestgående retning er tatt ut  
 
Justeringer i planbestemmelsene 

 Bestemmelse om at det maksimalt tillates etablering av 4 etasjer. 

 Justeringer på formålsbetegnelser i plankart (B3-B6), (ST1/ST2) 

 Planbestemmelsene tillater parkering på terreng med maks 30 
parkeringsplasser. 

 Bestemmelse om minimum 8 meter grønnstruktur mellom bygg i nord 
(mellom B5 og B6). 

 Opparbeidelse av tursti gjennom GF2 er sikret i rekkefølgebestemmelsene.  

 Bestemmelse om at skole- og barnehagekapasitet skal være sikret før det 
gis igangsettingstillatelse. 

 Rekkefølgebestemmelse om tiltak på vann- og avløpsnettet er tatt inn etter 
ønske fra rådmannen 

 Prinsipper for massehåndtering er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene, 
etter ønske fra rådmannen. 

 
Øvrige plandokumenter er oppdatert med endringer som følger av justeringer i kart 
og bestemmelser. 



Ås kommune 

17/01589-24 Side 10 av 12 

Vurdering: 
Bebyggelse og uterom 
Rådmannen mener at det overordnede grepet med et gjennomgående gatetun som 
forbinder to nye torg, er et godt utgangspunkt for utviklingen av boligområdet. Det 
vurderes som viktig at gatetunet og nye torg får en offentlig karakter, slik at de bidrar 
til å åpne opp området og skape nye forbindelser for beboere i omkringliggende 
boligfelt. De foreslåtte torgene vurderes å ha god nok størrelse til at rommene vil 
kunne framstå som åpne og offentlige, samtidig som bygningene gir rommene en 
tydelig avgrensning.  
 
Den sammenhengende grøntaksen vurderes som et positivt grep for å tilføre 
området et grønt preg. Aksen har potensial for å framstå som et mer privat grøntareal 
for beboerne innenfor planområdet, som kan gi økt trivsel, bokvalitet og hyggelig 
utsyn fra boligene, samt skjerming mot innsyn. HTM-vedtaket om at grøntareal bør 
sikres i plankartet vurderes å være ivaretatt. Rådmannen er usikker på om 
grøntaksen i nord (f_GKG2) vil være romslig nok til å fungere som et attraktivt 
oppholdssted. Tilgangen til naturområder i umiddelbar nærhet til boligfeltet er 
imidlertid svært god, og styrkes ved etablering av ny tursti gjennom GF2.  
 
Tilrettelegging for leilighetsbygg vil kunne bidra til å utvide mangfoldet av boligtyper i 
området, som ellers preges av større eneboliger og rekkehus. Rådmannen vurderer 
dette å være i tråd med kommunens boligpolitiske ambisjoner om å tilrettelegge for 
flere boliger tilpasset eldre, førstegangsetablerere og småhusholdninger. 
Tiltakshavers ønske om å etablere Selvaag+ boliger i nordre del av planområdet kan 
gjøre at området særlig blir attraktivt for eldre innbyggere, og vurderes således som 
et positivt tilskudd til boligmassen i kommunen. 
 
I revidert planforslag tillates ikke forretningsbebyggelse innenfor planområdet. Dette 
er en endring fra forslaget som ble fremmet til førstegangsbehandling i april, hvor det 
ble åpnet for inntil 2000 m2 forretningsbebyggelse langs Nordbyveien i felt BKB 
(tidligere BKB1), samt inntil 500 m2 i tilknytning til nordre torg (tidligere BKB2). 
Rådmannen har ingen prinsipielle innvendinger mot å tillate forretningsbebyggelse 
langs Nordbyveien, dersom det skulle være ønskelig å opprettholde tidligere forslag 
for felt BKB. Det er per i dag ingen kjente planer om ny utvikling på denne tomten. 
 
Tilpasning til omkringliggende arealer 
Planforslaget legger opp til en relativt høy utnyttelsesgrad sammenlignet med 
omkringliggende bebyggelse. Fjernvirkningene av ny bebyggelse vurderes som små. 
Vedlagte presentasjon av nærvirkninger viser at ny bebyggelse vil stå i tydelig 
kontrast til den lavere småhusbebyggelsen. Eksisterende vegetasjon virker samtidig 
skjermende mot ny bebyggelse. HTMs vedtak om å redusere byggehøydene til 
maksimalt fire etasjer er fulgt opp i det reviderte planforslaget, og vurderes å gi noe 
bedre tilpasning til nærområdene. 
 
Rådmannen mener den vedlagte sol-/skygge-kartlegging viser at planforslaget tar 
tilstrekkelig hensyn til solforholdene for nabobebyggelsen (vedlegg 9, s.23-30). 
 
Grønnstruktur og overvannshåndtering 
Rådmannen mener planforslaget sikrer eksisterende grønnstruktur vest og øst i 
planområdet på en tilfredsstillende måte. Bestemmelsen om at tursti skal 
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opprettholdes og skjøttes ivaretar tilgangen til friområder utenfor planområdet. Lokal 
overvannshåndtering er ivaretatt gjennom krav om blågrønn faktor på minst 0,7. 
 
Trafikk, parkering og atkomst 
Planområdet er lokalisert om lag 1,5 km fra Ski sentrum, og har gode 
bussforbindelser og sykkelveier inn til sentrum. Foreslått parkeringsdekning på maks 
1 plass per boenhet, inkludert gjesteparkering, vurderes å kunne bidra til en lav 
bilbruk for boligfeltet, og vurderes som realistisk med tanke på planområdets 
beliggenhet. Planens grep med å samle parkeringsplassene under bakken, gir gode 
forutsetninger for å opparbeide utearealer av høy kvalitet mellom bygningene. 
 
Planområdet har atkomst via Grenseveien, fra rundkjøring på Nordbyveien. Vedlagt 
trafikkanalyse konkluderer med at forventet utbygging som følge av planforslaget, 
ikke vil føre til kapasitetsproblemer i rundkjøringen. Grenseveien skal tilrettelegges 
bedre for fotgjengere, og foreslås opparbeidet med 2,5m fortau langs vestsiden. I 
tillegg vil det gjennomgående gatetunet være tilnærmet bilfritt. Det vurderes med 
dette at planforslaget legger svært godt til rette for syklister og gående, og gir store 
forbedringer fra dagens situasjon. 
 
Oppgradering av avløpsnett 
For at ny utbygging på Grenseveien skal kunne koble seg til avløpsnettet, må 
ledningsnettet oppgraderes. I en utredning gjort av Sweco for Ås kommune i 2016 
kom det fram at store deler av ledningsnettet fra Grenseveien mot Nygård ikke er 
dimensjonert for framtidig utbygging. I utredningen er ikke ny utbygging på 
Grenseveien inkludert, som vil si at kapasitetsproblemet er enda større enn hva 
rapporten gir uttrykk for. Det er også foretatt en simulering av ledningsnettet med 
pumpekapasiteter fra Nygård og fram til Ås sentrum i 2018, hvor Grenseveien er 
inkludert i beregningene. Resultatet fra rapporten viser at nettet ikke kan ta unna den 
økte belastingen fra utbyggingen i Solbergområdet. 
 
Rådmannen mener det bør utarbeides en finansieringsmodell som sikrer at de 
planlagte utbyggingsprosjektene på Grenseveien, Solberg øst og Solbergveien 1 
bidrar til nødvendig oppgradering av avløpsnettet i området. Det foreslås derfor en 
rekkefølgebestemmelse om at før det gis igangsettingstillatelse skal nødvendig 
kapasitetsøkning på avløpsnettet mellom Grenseveien og Holstad være sikret 
opparbeidet. Rekkefølgebestemmelsen vil anses som oppfylt ved at tiltakshaver 
inngår utbyggingsavtale med kommunen om et forholdsmessig bidrag til tiltaket. 
 
Tiltakshaver er skeptisk til at et tiltak av denne størrelsen skal kobles til plansaken, 
og ønsker ikke at forslag til bestemmelse vedtas. 
 
Alternativer: 
Planforslaget legges på høring uten foreslått tillegg til rekkefølgebestemmelsene om 
kapasitetsøkning på avløpsnettet.  
 
Konklusjon: 
Planforslaget vurderes som et godt utgangspunkt for videre utvikling av området. 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
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Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


