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Ås, 19.09.2018 

 
 

Kjetil Barfelt 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 922 49 771 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Orientering 
 
6/18 Orientering ved plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud om 

områdereguleringen for Ås sentrum 

7/18 Drøfting av budsjett/handlingsprogram 

 
Delegerte vedtak 
 
7/18 14/00237-45 Delegerte vedtak byggesak 11.08.2018 - 14.09.2018 
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Dok.nr. Dokumenttittel Dok. dato Ansvarlig Vedtak 

18/01519-12 Gnr 73 bnr 49 - Sentralholtet - Nybygg - 
Utstyrshytte - Tillatelse til tiltak 

13.08.2018 SR Innvilget 

18/01588-3 Gnr 97 bnr 89 - Rombekkveien – Riving av garasje 
og oppføring av ny enebolig  med carport – 
Rammetillatelse 

14.08.2018 AG Innvilget 

18/02174-4 Gnr 107 bnr 265 og 564 - Sjøskogenfaret 5 A og B - 
Søknad om deling ved arealoverføring - Melding 
om vedtak 

14.08.2018 EML Innvilget 

16/03067-20 Gnr 42 bnr 1 - Nytt anlegg / konstruksjon - 
Gjødselbygget - Igangsettingstillatelse 1 

15.08.2018 ITH Innvilget 

16/03533-29 Gnr 107 bnr 271 - Sjøskogenfaret 8 A - Ny bolig - 
Ferdigattest 

15.08.2018 SR Innvilget 

16/03534-18 Gnr 107 bnr 271 - Sjøskogenfaret 8 B - Ny bolig - 
Ferdigattest 

15.08.2018 SR Innvilget 

16/01630-10 Gnr 42 Bnr 1 - Olav L. Moens plass 1 - Endring av 
gitt tillatelse 

15.08.2018 ITH Innvilget 

15/02718-13 Gnr 42 bnr 1 - Tilbygg - Varmestue Ås IL Ski - 
Ferdigattest 

15.08.2018 ITH Innvilget 

16/02513-5 Gnr 93 bnr 17 - Kroerveien 328 - 330 – 
Tomannsbolig og ny felles avkjørsel - Søknad om 
tillatelse i ett trinn 

16.08.2018 AG Innvilget 

18/01766-3 Gnr 44 bnr 38 - Hestehagen 30 - Enebolig - 
Tillatelse til tiltak 

16.08.2018 HKH Innvilget 

18/01616-11 Gnr 55 bnr 97 - Gamle Hogstvetvei 9 - Ås 
videregående skole - Midlertidig modulbygg - 
Midlertidig brukstillatelse 

16.08.2018 HKH Innvilget 

18/02320-3 Gnr 42 bnr 1 - Drøbakveien 31 - Skilt - Tillatelse til 
tiltak 

16.08.2018 ITH Innvilget 

18/01669-6 Gnr 112 bnr 25 - Nedre Bekk vei 6 - 
Nybygg/dispensasjon - Garasje - Tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett 

16.08.2018 ITH Innvilget 

16/03887-47 Gnr 108 bnr 384 - Toveien 3 - Støyskjerm - 
Ferdigattest 

16.08.2018 ITH Innvilget 

18/00479-26 Gnr 54  bnr 368  - Tunveien 2 - Moer sykehjem - 
Utvidelse - Rammetillatelse Tilbygg 

16.08.2018 BSH Innvilget 

18/02317-2 Gnr 103 bnr 17 - Nygårdsåsen 16 - Garasje - 
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Dispensasjon 

17.08.2018 HKH Innvilget 

18/01414-13 Gnr 54 bnr 40 - Sagaveien 30 B - Nybygg - Tilbygg - 
Rammetillatelse 

17.08.2018 SR Innvilget 

17/02750-4 Gnr 42 bnr 76 - Rådhusplassen 29-31 - Utskifting 
av ventilasjonsaggregat - Tillatelse til tiltak 

20.08.2018 HKH Innvilget 
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18/02249-3 Gnr 55 bnr 252 - Liaveien 50 – Bruksendring, 
fasadeendring og tilbygg - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

20.08.2018 HKH Innvilget 

16/03403-15 Gnr 44 bnr 47 - Burumskogen - Hestehagen 68, 
70, 72, - Rekkehus - Ferdigattest 

21.08.2018 BSH Innvilget 

16/03406-17 Gnr 44 bnr 47 - Burumskogen - Hestehagen 74, 
76, 78, 80 - Rekkehus - Ferdigattest 

21.08.2018 BSH Innvilget 

16/03397-27 Gnr 44 bnr 47 - Burumskogen - Hestehagen 60, 
62, 64, 66 - Rekkehus -  Ferdigattest 

21.08.2018 BSH Innvilget 

15/03729-105 Gnr 42 bnr 319 - Raveien 2 - Hovedombygging 
med påbygg - Boligblokk - Heis - Midlertidig 
brukstillatelse 

21.08.2018 BSH Innvilget 

18/01462-15 Gnr 102 bnr 418 - Område øst for Solbergkrysset - 
Næringsbygg - Bilanlegg - Byggetrinn 2 - 
Rammetillatelse 

22.08.2018 SR Innvilget 

18/02403-2 Gnr 107 bnr 536 - Sjøskogeneveien 39 - 
Bruksendring - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

24.08.2018 HKH Innvilget 

17/03381-29 Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Bruksendring fra 
landbruksbygg til næringsbygg - Rammetillatelse 

24.08.2018 SR Innvilget 

18/01352-12 Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Garasje - 
Tillatelse til tiltak 

24.08.2018 SR Innvilget 

14/03517-108 Gnr 100 bnr 17 - Kongeveien 131 - Nybygg - 
Enebolig - Igangsettingstillatelse 

24.08.2018 SR Innvilget 

18/02399-2 Gnr 54 bnr 118 - Granveien 1 - Tilbygg - Tillatelse 
til tiltak 

24.08.2018 HKH Innvilget 

18/01610-4 Gnr 55 bnr 109 - Gamle Kroervei 57 - 
Rehabilitering av skorstein - Ferdigattest 

27.08.2018 ITH Innvilget 

18/02215-4 Gnr 21 bnr 13 - Gosenveien 8 - Bruksendring fra 
landbruksbygning til enebolig - Rammetillatelse 

28.08.2018 HKH Innvilget 

18/02163-4 Gnr 72 bnr 55 - Emilies vei 7 - Garasje - 
Dispensasjon - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

28.08.2018 HKH Innvilget 

18/00845-17 Gnr 108 bnr 127 - Homannskollen 6 - Søknad om 
deling - Melding om vedtak 

28.08.2018 EML Innvilget 

18/01700-4 Gnr 102  bnr 131 - Elgfaret 11 B - Støttemur og 
levegg - Vedtak 

28.08.2018 SR Innvilget 

15/03170-32 Gnr 110 bnr 7 - Ekebergveien 1 - Nybygg - 
Enebolig - Ferdigattest 

29.08.2018 ITH Innvilget 

17/03128-22 Gnr 98  bnr 7  - Sundbyveien 89  - Garasje - 
Tillatelse til tiltak 

30.08.2018 HKH Innvilget 

18/02056-5 Gnr 55 bnr 344 - Liaveien 11B - Garasje - 
Ferdigattest 

30.08.2018 HKH Innvilget 
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16/00310-59 Gnr 42 bnr 1 - Drøbakveien 31 - NMBU - TF-
bygningen - Rehabilitering og påbygg - Midlertidig 
brukstillatelse Del 2 

31.08.2018 ITH Innvilget 

17/03186-25 Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - Brygge - 
Ferdigattest 

31.08.2018 HKH Innvilget 

17/03187-20 Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 – Tilbygg til 
uthus - Ferdigattest 

31.08.2018 HKH Innvilget 

17/00926-30 Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - Flytebrygge 
- Ferdigattest 

03.09.2018 HKH Innvilget 

18/02101-7 Gnr 108 bnr 79 - Tofaret 2 – Dispensasjon - 
Plassering av støyskjerm utenfor byggegrense 

03.09.2018 BSH Innvilget 

17/00340-6 Gnr 69 bnr 19 - Kråkstadveien 62 - 
Igangsettingstillatelse 

05.09.2018 AG Innvilget 

18/01990-5 Gnr 113 bnr 1 fnr 127 - Askehaugåsen 42 - Ny 
fritidsbolig - Dispensasjon - Tillatelse til tiltak 

06.09.2018 HKH Innvilget 

15/02148-29 Gnr 97 bnr 40 - Rombekkveien 7 - 
Ombygging/Tilbygg bolig - Midlertidig 
brukstillatelse 

06.09.2018 ITH Innvilget 

17/01446-33 Gnr 76 bnr 10 - Garderveien 126 - Enebolig - 
Ferdigattest 

06.09.2018 JKNB Innvilget 

16/02653-36 Gnr 62 bnr 11 - Åsveien 285 - Tilbygg - Hagesenter 
– Igangsettingstillatelse  nr. 2 - Resten av tiltaket 

07.09.2018 ITH Innvilget 

18/02190-3 Gnr 107 bnr 621 - Fålesloråsen 63 - Ny enebolig 
med sekundærleilighet og forstøtningsmur - 
Tillatelse til tiltak 

10.09.2018 AG Innvilget 

18/01678-10 Gnr 99 bnr 45 - Teigen 33 - Riving og nybygg - 
Garasje/uthus - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

10.09.2018 ITH Innvilget 

18/00073-7 Gnr 21 bnr 12 - Gosenveien 9 - Ny enebolig med 
garasje og sekundærleilighet i sokkeletasje - 
Rammetillatelse 

10.09.2018 AG Innvilget 

18/02572-2 Gnr 108 bnr 286 - Fossekallen 2 - Enebolig - 
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel 

11.09.2018 ITH Innvilget 

18/02447-5 Gnr 42 bnr 285 - Utveien 12 – Enebolig med 
sekundærleilighet - Ferdigattest 

12.09.2018 AG Innvilget 

18/00619-9 Gnr 26 bnr 24 - Nyveien 20 - Enebolig - 
Ferdigattest 

12.09.2018 AG Innvilget 

18/02472-2 Gnr 112 bnr 135 - Furustubben 3 A -  Tilbygg til 
fritidsbolig - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

12.09.2018 JKNB Innvilget 

18/02202-5 Gnr 74 bnr 119 - Gamle Kroervei 85 - Påbygg - 
Enebolig - Rammetillatelse 

12.09.2018 ITH Innvilget 

18/02023-3 Gnr 15 bnr 39 - Åsulvs vei - Nybygg - 
Tomannsbolig - Vedtak 

24.08.2018 SR Avslått 
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Saker til behandling  

HTM-65/18 
Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien 153 - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/02682-22 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/18 27.09.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter, som må medføre en annen vurdering av saken, enn det framkommer i 
administrativt vedtak av 14.06.2018. 
 
HTM opprettholder administrativt vedtak av 14.06.2018, sak 17/02682 dokument nr. 
14 og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Ås, 13.09.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2018 
 
Vedlegg: 
1.1 Klage på vedtak, datert 01.08.2018 
1.2 Vedlegg til klage 1-7 
1.3 Tilleggsinformasjon til klage, datert 15.08.2018 
2. Delegert vedtak, datert 14.06.2018 
3. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 28.05.2018 
4. Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert 29.05.2018 
5. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 29.05.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ruth M. og Kaleb Schytt, Kongeveien 157, 1407 Vinterbro 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Akershus fylkeskommune 
Statens vegvesen 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ble gitt i vedtak av 
14.06.2018. Saken ble påklaget i brev datert 01.08.2018 (fikk utsatt klagefrist). 
 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som må medføre 
en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt vedtak av 
14.06.2018. 
 
Rådmannen vurderer derfor at vedtak om dispensasjon bør opprettholdes. Klagen 
bør således ikke tas til følge og saken må oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Fakta i saken: 
I kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.02.2016, er den aktuelle eiendommen 
disponert til friområde. Det er søkt om dispensasjon/bruksendring til boligformål. 
Hjemmelshaver bor på tilgrensede eiendom gnr 100 bnr 10, som er disponert til 
boligformål. Begge eiendommene er uregulerte. 
 
På eiendommen, som er disponert til friområde, er det to bygninger som er registrert 
som landbruksbygninger. Bygningene har blant annet vært benyttet til verksted. 
 

 
Utsnitt av kommuneplans arealdel, vedtatt 03.02.2016 
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Avslag på dispensasjon: 
Avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ble gitt i vedtak av 
14.06.2018. Begrunnelsen for avslaget er at eiendommen ligger i et område som er 
bilbasert og mangler gang- og sykkelvei. Samtlige overordnede myndigheter har 
uttalt seg negativt til søknaden og fraråder en omdisponering av eiendommen til 
boligformål. 
 
Kommuneplanens arealdel skal være styrende for utviklingen i kommunen og gi 
forutsigbarhet for kommunens innbyggere. En dispensasjon vil kunne være med og 
undergrave planen som styringsverktøy. 
 
Kommunen kan ikke se at vilkårene for å få dispensasjon er oppfylt, jfr plan- og 
bygningslovens § 19-2. 
 
Klage på avslag: 
I brev datert 01.08.2018 blir avslaget påklaget av hjemmelshaver. Klager mener at 
avslaget gis med begrunnelse som gjelder for boligvekst i sentrum og ikke på 
eiendommens beliggenhet, som er utenfor sentrum. 
 
Søker har funnet fram til eldre arealplaner som han mener viser at eiendommen 
opprinnelig var disponert til boligformål. På bakgrunn av det mener klager at en 
dispensasjon reelt bare er en tilbakeføring til opprinnelig arealformål. 
 
Klager mener at det kan se ut som det har skjedd en feil, ved at et friområde på 
sørsiden av veien til Sneisgårdene er blitt forflyttet til gnr/bnr 100/13. Søker har ikke 
funnet noen arealmessig eller politisk behandling av denne forflytningen. Søker stiller 
også spørsmål ved plassering av et friområde på denne eiendommen, og mener at 
LNFR-formål burde være mer passende. 
 
Klager mener på denne bakgrunn at eiendommen bør «tilbakeføres» til boligformål, 
jfr. tidligere planer. 
 
For øvrig viser søker til at det er godkjent atkomst til gnr/bnr 100/13, at søknaden er i 
henhold til Regional plan for areal og transport, jfr. 10 % vedlikeholdsvekst, at det er 
stor mangel på eneboligtomter og at saken ikke vil skape presedens, siden denne 
har en helt spesiell forhistorie. Se for øvrig mer utfyllende klage i vedlegg 1. 
 
Rådmannens vurdering: 
Eiendommen ligger i et område som er bilbasert og mangler gang- og sykkelvei. 
Både Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Statens 
vegvesen har uttalt seg negativt til søknaden og anbefaler ikke en omdisponering av 
eiendommen til boligformål. 
 
I følge plan- og bygningslovens § 19-4, fjerde ledd, andre punktum bør ikke 
kommunen innvilge dispensasjon dersom en statlig eller regional myndighet uttaler 
seg negativt til en søknad. Det innebærer imidlertid ikke automatisk at 
dispensasjonssøknaden må avslås, men uttalelsen skal tillegges særlig vekt ved 
kommunens dispensasjonsbehandling. 
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Omsøkte eiendom er uregulert og disponert til friområde i kommuneplanens arealdel. 
Kommunen utgangspunkt for saksbehandlingen er gjeldende planstatus. 
 
Slik rådmannen vurderer eiendommens historie har den ikke vært benyttet til 
boligformål, og det underbygges ved at bygningene som er oppført er registrert som 
landbruksbygninger. Rådmannen vil ikke anbefale flere boliger i dette området, med 
henvisning til regionale føringer, kommuneplanens arealdel og uttalelse fra samtlige 
overordnede myndigheter, samt at eiendommen ligger i et område som er bilbasert 
og mangler gang- og sykkelvei. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
Begrunnelse for vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2: 
HTM finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt fordi: ___ (fyll inn) 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter, som må medføre 
en annen vurdering av saken, enn det som framkommer i administrativt vedtak av 
14.06.2018. 
 
Rådmannen vurderer derfor at vedtak om dispensasjon bør opprettholdes. Klagen 
bør således ikke tas til følge og saken må oversendes Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus til endelig avgjørelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til sakslisten 
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HTM-66/18 
Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  18/01320-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 66/18 27.09.2018 
2 Formannskapet 77/18 10.10.2018 
 
 

Formannskapets behandling 29.08.2018: 
Ordfører foreslo at saken utsettes til neste møte av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets utsettelsesvedtak 29.08.2018: 
Saken utsettes til neste møte av tidsmessige årsaker. 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om utsettelse grunnet manglende alternativ 
innstilling. 
 

Votering: FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
Saken utsettes. Det utarbeides en alternativ innstilling. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Ås kommune søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 6.2 og § 23.2 for utvidet bruk av 
avkjørsel til Drøbaksveien.  
 
Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon som må 
veie klart tyngre enn ulempene. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Ås, 13.09.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Dispensasjonssøknad 
2. SVV uttalelse 
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3. Grunnkart 1_10000 
4. Kommuneplan 1_5000 
5. Fradelingskart 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens Vegvesen 
Christian Hansen 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har mottatt søknad om deling av grunneiendom gnr. 27 bnr. 30, 
Drøbakveien 137. Eiendommen er iht. LNF-b-formålet i kommuneplanens arealdel, 
men planlagt utkjøring til Drøbaksveien er i strid med kommuneplanens bestemmelse 
§ 6.2 (holdningsklasser for avkjørsler) og § 23.2 (Bestemmelser for LNF – 
Underformål b), og må således dispensasjonsbehandles. 
 
Søker er tiltakshaver og hjemmelshaver Christian Hansen. 
 
Fakta i saken: 
Eiendomsopplysninger og planstatus 
Tiltakshaver har søkt om å fradele 1036 kvm fra gnr. 30 bnr. 30, Drøbaksveien 137 
for å bygge tomannsbolig. Gjenværende parsell på 1031 kvm planlegges bebygd 
med enebolig. 
 

 
 
Eiendommen er uregulert, men avsatt til LNF-b (areal for spredt bolig-, fritids- eller 
næringsbebyggelse) i kommuneplan for Ås 2015-2027. Gjeldene boligprogram tillater 
boligutbygging i Brønnerud skolekrets for inntil 9 bruksenheter i perioden 2018-2030.  
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Eiendommen er omfattet av hensynssone H570_3 - bevaring av kulturmiljø.  
 
Eiendommen har via privat vei avkjørsel til fylkesveg 152, Drøbaksveien, som har en 
årsdøgntrafikk (ÅDT) på 6188 og fartsgrense på 70 km/t. Drøbaksveien er i 
kommunens rammeplan for avkjørsler klassifisert i holdningsklasse «meget streng».  
 
Område betjenes av bussholdeplass ca. 150 m fra eiendommen med busslomme på 
hver side av veien. Det er anlagt ensidig gang- og sykkelvei med sideskift via 
undergang øst for eiendommen, men beboere vil måtte krysse Drøbaksveien for å 
komme til bussholdeplass på motsatt side av veien. Brønnerud skole ligger ca. 1 km 
fra eiendommen med skolevei langs gang- og sykkelvei. 
 
Tidligere saksbehandling  
Det ble søkt om tilsvarende fradeling av gnr. 27 bnr. 3 i 1999, og rådmannen 
konkluderte i politisk behandling at det ikke forelå særlige grunner for å innvilge 
dispensasjon fra kommuneplanen som den gang ikke åpnet for fradeling på denne 
eiendommen. HTM omgjorde rådmannens innstilling og gikk for deling. Vedtaket ble 
deretter påklaget av Statens vegvesen, HTM tok ikke klagen til følge og saken 
havnet hos Fylkesmannen som ga Statens vegvesen medhold og opphevet 
kommunens politiske vedtak i brev datert 27.06.2000.  
 
Gnr. 27 bnr. 3 ble igjen omsøkt fradelt i 2013, og Statens vegvesen var igjen negativt 
innstilt til fradeling i sin uttalelse og Rådmannen innstilte på avslag i saksinnstillingen. 
HTM omgjorde rådmannens innstilling og innvilget dispensasjon i møte 05.06.2014. 
Gnr. 27 bnr. 30 ble nyopprettet. 
 
Omsøkte dispensasjoner  
Planlagt utkjøring til Drøbaksveien nødvendiggjør to dispensasjoner for å kunne 
godkjennes.  
 
Drøbaksveien er i kommuneplanens rammeplan for avkjørsler kategorisert som 
«meget streng» hvilket innebærer at Drøbaksveien i prinsippet skal være fri for nye 
avkjørsler, og utvidet bruk av eksisterende avkjørsel tillates kun etter vedtatt 
reguleringsplan eller etter vedtak. Tiltakshaver ønsker ikke å igangsette en 
reguleringsprosess, og ønsker utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Det fordrer 
således dispensasjon fra kommuneplanen.  
 
Avkjørselen krever også dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 23.2, 
underformål b første kulepunkt;  
 

«I Brønnerud skolekrets kan det tillates fradeling av tomt tilstøtende eksisterende 
boligbebyggelse for inntil 9 nye boenheter […], med forutsetning av at disse ligger 
langs veier med holdningsklasse lite eller mindre streng.» (Rådmannens 
utheving) 

 
Høringer/merknader:  
Søknad om fradeling ble nabovarslet til to naboer og dispensasjonssøknaden 
oversendt til Statens vegvesen for uttalelse. Ingen av naboene uttalte seg til 
nabovarslingen. Statens vegvesen er svært negativt innstilt til at det innvilges 
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dispensasjon i sin høringsuttalelse (se vedlegg 2). Vurderingen til Statens vegvesen 
er oppsummert som følger:  

 Avkjørselen vil føre til trafikkfarlige situasjoner for fotgjengere og spesielt barn 
som må krysse veien for å komme til bussholdeplass på motsatt side av 
Drøbaksveien.  

 Avkjørselen anses å være i strid med kommunens rammeplan for avkjørsler 
og kommuneplanens bestemmelse § 23.2, underformål b, første kulepunkt.  

 Oppføring av ny bolig på eiendommen anses å være i strid med overordnete 
retningslinjer, deriblant rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging (RPR for ATP). 

 
Vurdering: 
Dispensasjonssøknaden er vurdert etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) §19-2 andre ledd som sier følgende: 
 

 «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.»  

 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynet bak 
kommuneplanbestemmelsene tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de 
hensyn som bestemmelsene er ment å ivareta blir skadelidende dersom 
dispensasjon gis. Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må 
være en klar overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. 
Ot.prp.nr. 32 (2007-2008). 
 
I vurdering av avkjørselssaker skal hensynet til trafikksikkerhet veie tungt. Hensynet 
til fremkommelighet og miljøforhold inngår også i en helhetsvurdering av søknaden. 
 
Hensynet bak bestemmelse §6.2 om holdningsklasser for avkjørsler er todelt. 
Bestemmelsen regulerer totalantallet avkjørsler, men også bruken av nye og 
eksisterende avkjørsler på fylkesveinettet. Formålet er også å ivareta sentrale veiers 
trafikksikkerhet, drift og vedlikehold, samt framtidige utbyggingsbehov. Kommunens 
rammeplan for avkjørsler bidrar også til langsiktighet, stabilitet og forutsigbarhet i 
vurderinger av tiltak som har utkjørsler til veier fastsatt i rammeplanen. Som del av 
kommuneplanen er rammeplanen juridisk bindende, og dispensasjon fra denne vil 
alltid kunne bidra til å undergrave planens styringsverdi og skape presedens for 
fremtidige søknader.  
 
Det overordnete hensynet bak bestemmelse § 23.2 underformål b er å styre 
boligutbyggingen og således befolkningsveksten innenfor ett gitt område. Det skaper 
forutsigbarhet og langsiktighet for kommunens investeringer i infrastruktur og 
tjenester. I Brønnerud skolekrets tillates oppføring av inntil 9 bruksenheter i 
planperioden med forutsetning av at de har utkjøring langs veier med 
holdningsklasse lite eller mindre streng.  
 
Gjentatte dispensasjoner kan skape presedens, spesielt ved avkjørselssaker. 
Tiltakshaver søkte om dispensasjon i 1999 og 2013 for samme avkjørselssak, og fikk 
innvilget dispensasjon i 2013. Rådmannen vurderer at dispensasjonen i 2013 har 
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skapt presedens, og at nevnte søknad er et direkte resultat av tidligere politisk 
behandling. Dette er uheldig og må anses som en ulempe. Det er viktig at 
boligutbygging ikke skjer i form av dispensasjoner, men forankres i reguleringsarbeid. 
Rådmannen mener også at boligutbyggingens omfang er problematisk. Eksisterende 
enebolig på gnr. 27 bnr. 3 har to bruksenheter, og planlagt bebyggelse på gnr 27 bnr 
30 og fradelt eiendom vil øke antallet bruksenheter forholdsmessig mye, især i lys av 
eiendommens planstatus og beliggenhet. Isolert sett er ikke fradeling av én eiendom 
(og medfølgende boligutbygging) utslagsgivende, men samlet vil det skape et 
utbyggingsmønster i strid med RPR for ATP. Kommunen er forpliktet til å tilrettelegge 
for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport i kort avstand til 
kollektivknutepunkt, forretninger og kontorer. Eiendommens beliggenhet er ca. 5 km 
fra Ås sentrum og vil i stor grad føre til bilavhengighet.  
 
Tiltakshaver erkjenner at tiltakets beliggenhet strider med overordnete retningslinjer 
for areal- og transportplanlegging, men hevder det ikke må vektlegges i kommunens 
vurdering. Tiltakshaver anfører at kommunen på forhånd har samtykket til 
boligutbygging i strid med retningslinjer innenfor areal- og transport ved å åpne opp 
for oppføring av inntil 9 bruksenheter i LNF-b-områder i Brønnerud skolekrets. 
Tiltakshavhaver mener kommunene derfor ikke må vurdere tiltaket opp mot nevnte 
overordnete retningslinjer. Rådmannen svarer denne påstanden ved å presisere at 
kommuneplanens bestemmelser, inklusivt § 23.2 underformål b, ikke er gjensidig 
utelukkende med overordnete retningslinjer for areal og transport, og ethvert tiltak i 
LNF-b-områder skal også vurderes etter overordnede retningslinjer. På prinsipielt 
grunnlag skal kommunen være restriktive til tiltak som bryter med overordnede 
retningslinjer, deriblant kommuneplanen men også RPR for ATP.  
 
Tiltakshaver påstår også at kommunen forskjellsbehandler tiltak som har utkjørsel til 
Drøbaksveien via privat stikkvei, og tiltak som har utkjørsel til Drøbaksveien via 
kommunal vei. Tiltakshaver mener det er uheldig at tiltak med avkjørsel langs 
Drøbaksveien må dispensasjonsbehandles med uttalelse fra Statens vegvesen, 
mens tiltak med avkjørsler til kommunale veier som belaster fylkesveien like mye 
unntas en slik saksbehandling. Tiltakshaver viser til fradelinger langs Nyveien som 
eksempel. Rådmannen svarer med å vise til Statens vegvesens håndbok for 
behandling av avkjørselssaker (Håndbok R701) som stadfester at søknader om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (spesielt saker som ligger i LNF-
områder) skal sendes til Statens vegvesen for uttalelse. Som statlig fagorgan har 
Statens vegvesen interesse i dispensasjonssaker fra kommunens arealdel, og skal gi 
uttalelse og ha anledning til å påklage dispensasjonsvedtak.  
 
Dispensasjonsbehandling av avkjørselssaker gjennomføres også for å unngå 
randbebyggelse med mange private avkjørsler direkte langs offentlig vei. Svært 
mange ulykker skjer i direkte tilknytning til private avkjørsler, og kommunen ønsker 
derfor å samle trafikken i så få veier som mulig, eksempelvis kommunale veier som 
Nyveien. 
 
I vurdering av avkjørselssaker skal trafikksikkerhet veie særlig tung. Statens 
vegvesens håndbok for avkjørselssaker anbefaler en generell restriktiv holdning til 
nye avkjøringstillatelser på hovedveier der fartsgrensen er over 60 km/t. Statens 
vegvesen har i sin uttalelse skrevet at utvidet bruk av eksisterende avkjørsel kan øke 
risikoen for ulykker, spesielt for fotgjengere og barn som må krysse Drøbaksveien, 
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som har fartsgrense på 70 km/t. Til tross for gang- og sykkelvei langs eiendommen 
vil det være målpunkter som ikke fanges opp. Rådmannen er enig med Statens 
vegvesen at enhver trafikkøkning langs fylkesveien er uheldig for trafikksikkerheten. 
Likevel vurderer rådmannen trafikkrisikoen samlet sett som relativt liten. Barn vil ha 
trygg skolevei til Brønnerud skole langs gang- og sykkelvei, og det er god sikt fra 
utkjørselen. Dette må anses som en fordel. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
For å kunne gi dispensasjon må fordelene være klart større enn ulempene. I 
avkjørselssaker skal hensynet til trafikksikkerhet veie tungt og i denne saken anser 
rådmannen at trafikksikkerheten er ivaretatt. Rådmannen mener likevel at fordelene 
ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Presedens i 
avkjørselssaker og at tiltaket er i strid med kommunale og overordnerede 
retningslinjer for areal og transport veier tyngre i vurderingen enn trafikksikkerhet 
alene, og rådmannen anbefaler derfor at det ikke innvilges dispensasjon i denne 
saken.  
 
Rådmannen mener etter en helhetsvurdering at hensynene bak kommuneplanens 
bestemmelse § 6.2 og § 23.2 underformål b blir vesentlig tilsidesatt dersom 
dispensasjon innvilges i denne saken, og mener derfor at søknad om dispensasjon 
bør avslås med hjemmel i pbl. § 19-2. 
 
Alternativ innstilling 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Hovedutvalg for 
Teknikk og Miljø søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 6.2 
og § 23.2 for utvidet bruk av avkjørsel til Drøbaksveien.  
 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø finner at dispensasjon i denne saken ikke vil 
medføre at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt fordi: ______ (fyll inn) 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp. 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-67/18 
Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  13/04374-109 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 67/18 27.09.2018 
2 Formannskapet 78/18 10.10.2018 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk 

av parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 
2. På parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset innføres avgiftsparkering 

i perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Maks tillatte 
parkeringstid er 12 timer. 

3. Ved innføring av avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset legges det til grunn en pris på kr. 15 fra første time. 

4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men 
det skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn 
må være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer. 

5. For parkering på plasser reservert for forflytningshemmede kreves det 
parkeringstillatelse. Det er betalingsfritak på kommunale plasser reservert for 
forflytningshemmede, men det vil være en makstid på fire timer. 

6. Det innføres en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og 
stasjonen. 

7. Skiltplaner ferdigstilles og legges inn i parkeringsregisteret/oversendes 
Statens vegvesen med søknad om skiltvedtak. 

8. Parkeringssituasjonen for kommunalt ansatte opprettholdes som dagens inntil 
det er behov for endret arealbruk. 

 
Ås, 14.09.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef teknikk og miljø 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Ulike parkeringsplasser i Ås sentrum 
2. Parkering forbudt sone i sentrum 
3. Tilbakemelding fra Ås sentrumsforening 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 73/14 22.10.2014 og K-sak 86/14 19.11.2014 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Saken omhandler parkeringsbestemmelser for Ås sentrum og er en oppfølging av 
følgende vedtak i HTM 26.04.2018 (HTM-sak 22/18): 
 

Saken utsettes. Administrasjonen tar kontakt med aktørene i næringslivet for å 
avklare om de er interessert i å føre opp og drifte parkeringsautomater i Ås 
sentrum. 

 
Ås sentrumsforening har svart på administrasjonens henvendelse vedrørende evt. 
bidrag til etablering av parkeringsautomater på kommunale parkeringsplasser i Ås 
sentrum, og de stiller seg ikke positive til å føre opp og drifte (finansiere) 
parkeringsautomater. Vedlegg 3 viser korrespondansen med Ås sentrumsforening. 
Ås sentrumsforening foreslår i tillegg at tiden for tillatt parkering økes fra to til tre 
timer.  
 
Rådmannen har vurdert at forslaget om utvidet gratis parkering fra to til tre timer kan 
imøtekommes. På grunn av manglende ekstern finansiering for parkeringsautomater 
opprettholder rådmannen innstillingen fra april vedrørende bruk av parkeringsskive. 
Rådmannen foreslår at det innføres tre timer gratis parkering ved bruk av 
parkeringsskive på kommunale parkeringsplasser, med unntak av parkeringsplassen 
nedenfor rådhuset/kulturhuset der det innføres avgiftsparkering fra første time. 
 
De øvrige punktene i innstillingen er uendret og følger saksutredningen til HTM-møtet 
26.04.2018: 
 
Følgende ble vedtatt i HTM 07.12.2017 (HTM-Sak 84/17): 
 

Saken utsettes til neste møte for å utrede Høyres forslag og samtidig 
sammenligne praksis i andre kommuner. Samt økonomien ved 1 og 2 timers 
gratis parkering. 
 
Høyres forslag: 
Punkt 1: Det innføres krav til bruk av parkeringsskive for parkering på 
kommunale parkeringsplasser i Ås. Parkeringstid fastsettes til 2 timer i 
perioden 7-17 på hverdager og 9-15 på lørdager. 

 
Det er ressurskrevende å håndheve eksisterende parkeringsbestemmelser i Ås 
sentrum, noe som fører til at det sjelden er kontroll. Flere utnytter dette og står lenger 
enn tillatt og det blir lite sirkulasjon på plassene. Dette gir et dårlig tilbud til 
besøkende til Ås sentrum. Handelsstanden i Ås har uttrykt frustrasjon over 
parkeringssituasjonen i sentrum. 
 
Det er vedtatt å innføre avgiftsparkering i Ås sentrum K-Sak 103/16 09.12.2016. 
Dette vil gjøre håndhevingen enklere.  
 
I Ås sentrum foreslår rådmannen å skilte de kommunale parkeringsplassene med tre 
timer gratis parkering ved bruk av parkeringsskive i perioden 07-17 på hverdager og 
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09-15 på lørdager. Det innføres avgiftsparkering i perioden 07-17 på hverdager og 
09-15 på lørdager på parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset for å 
imøtekomme behovet om å stå parkert utover to timer. Rådmannen vurderer at for å 
sikre kapasitet på denne plassen bør det legges opp til en avgift på kr. 15 pr. time fra 
første time, og en maks parkeringstid på 12 timer. 
 
Det foreslås å etablere ladestasjoner slik at det til sammen blir ti plasser med 
lademuligheter for ladbare motorvogner. Dette er i henhold til krav i 
parkeringsforskriften. For ladbare motorvogner vil det være gratis å parkere, men det 
skal betales for strømmen. Det vil også være krav om tilkobling til ladepunktet for å 
stå på disse plassene. Makstid settes til fire timer for å sikre sirkulasjon på plassene. 
 
Det vil i tillegg bli skiltet reserverte plasser for forflytningshemmede med 
parkeringstillatelse på ti plasser. Dette er noe høyere enn kravene i 
parkeringsforskriften (6 plasser), men rådmannen ser det som hensiktsmessig, ut i 
fra en god arealdekning, å øke antallet noe. Også her foreslås det krav om makstid 
på fire timer for å sikre sirkulasjon på plassene. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune fikk i desember 2014 myndighet til å håndheve 
parkeringsbestemmelsene i Ås kommune på lik linje med politiet. Kommunestyret 
vedtok 19.11.2014 (K-Sak 86/14) at eksisterende skiltplan skulle legges til grunn for 
håndhevelsen. I tillegg skulle det utarbeides en ny skiltplan for Ås sentrum parallelt 
med en helhetlig plan for parkering i hele sentrumsområdet.  
 
Eksisterende skiltplan med to timer gratis parkering og forbud mot videre parkering er 
ressurskrevende å håndheve. Dette medfører få kontroller med det resultat at mange 
tar sjansen på å stå utover de tillatte to timene. I tillegg er det kommunale 
parkeringsplasser i sentrum som ikke har skiltvedtak for parkeringsbestemmelsene 
og som derfor ikke kan håndheves. Disse parkeringsplassene benyttes ofte som 
pendlerparkering og er opptatt hele dagen. Resultatet er at det er lite sirkulasjon på 
plassene, som igjen gir et dårlig tilbud til besøkende til Ås sentrum. 
 
I forbindelse med behandling av handlingsprogrammet for 2016-2019 vedtok 
kommunestyret 09.12.2015 (K-Sak 103/16) at det skulle innføres avgiftsparkering i 
Ås sentrum. 
 
Arbeidet med ny skiltplan har vært utsatt i påvente av ny parkeringsforskrift som 
trådte i kraft 01.01.2017.  
 
Parkering er et knapphetsgode. Det er nødvendig å regulere den slik at det blir lett 
for besøkende å finne ledig parkeringsplass. Det er intensjonen i både 
vegtrafikkloven og parkeringsforskriften, å fordele et begrenset parkeringstilbud. En 
tommelfingerregel med tanke på god tilgjengelighet er at det alltid er minst 15 % ledig 
plass. 
 
Vurdering: 
Ås sentrumsforening har svart på administrasjonens henvendelse vedrørende evt. 
bidrag til etablering av parkeringsautomater på kommunale parkeringsplasser i Ås 
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sentrum, og de stiller seg ikke positive til å føre opp og drifte (finansiere) 
parkeringsautomater. 
 
Ås sentrumsforening foreslår at parkeringsbetjentene kan benytte mobiltelefon eller 
annet håndholdt utstyr for å skanne bilskiltene på en runde, for deretter å komme 
tilbake etter to/tre timer og skanne på nytt for å se hvilke biler som fortsatt står der. 
De mener at parkeringsbetjentene på denne måten vil få utført akkurat den samme 
kontrollen som ved parkeringsskive og at det vil gå mye raskere å utføre kontrollen. 
Den metoden som Ås sentrumsforening foreslår, vil ikke kunne si om en bil faktisk 
har stått stille i to/tre timer eller om den har vært ute og kjørt i mellomtiden. Den kan 
derfor ikke benyttes. Dersom man skal skanne på denne måten, må man benytte 
utstyr som filmer bilenes plassering ved første runde, for så å sammenligne filmen 
ved neste runde for å se om bilen har endret plassering eller stått stille. Rådmannen 
anser dette som en mer tidkrevende metode enn å kaste et blikk på en 
parkeringsskive. Rådmannen opprettholder forslaget om bruk av parkeringsskive. 
 
Ås sentrumsforening foreslår i tillegg at tiden for tillatt parkering økes fra to til tre 
timer. Dette er med bakgrunn i at det er en del eldre som oppholder seg lengre enn 
to timer i sentrum, medregnet lunsj på et av sentrums spisesteder. I tillegg er det en 
del kulturarrangementer som varer mer enn to timer, men mindre enn tre timer. 
Rådmannen vurderer at dette forslaget kan imøtekommes. 
 
Nedenfor er vurderingen fra saken som ble lagt fram for HTM 26.04.2018. 
 
Praksis i andre kommuner 
Rådmannen har sendt forespørsel vedrørende informasjon om 
parkeringsbestemmelser (avgiftsparkering, tidsbegrensning, gratis tid, etc) som 
benyttes til følgende kommuner: 

- Ski 
- Vestby 
- Frogn 
- Sandefjord 
- Skedsmo 

 
Ski og Frogn har ikke besvart henvendelsen, men nedenfor følger en sammenfatning 
av de andre kommunenes tilbakemelding. 
 
I januar skriver Vestby kommune at de har flere offentlige parkeringsplasser med 
parkeringsrestriksjoner. Alle plassene er regulert med tidsbegrensning (maks 4 timer 
og maks 24 timer), men ingen er avgiftsbelagte. I april opplyser kommunen at de nå 
vurderer avgiftsparkering, uten noe mer konkret informasjon enn det. I tillegg finnes 
en del private parkeringsplasser for næringslivet. Soon næringsforening bifaller 
parkeringsrestriksjoner i Son sentrum da det er ønskelig med sirkulasjon, selv om 
enkelte fastboende ikke er like positive. 
 
Skedsmo kommune har følgende parkeringspolitiske mål: 

- Bidra til vitalisering av handel, service, kultur og bosetting i sentrum. 
- Prioritere besøkende, forflytningshemmede, servicekjøretøyer og 

varedistribusjon. 
- Tilgjengelighet: det skal alltid være ledige plasser (max 95 % belegg). 
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- Begrense fremmedparkering i boligområder. 
 
De benytter aktivt pris m.m. til å sørge for god tilgjengelighet til byens 
parkeringsplasser. De har avgiftsbelagt parkering i tidsrommene 09-20 på hverdager 
og 10-17 på lørdager, med en maks tillatt parkeringstid på 11 timer. De har betaling 
fra første time og med en progressiv økning i avgiften. De har dårlig erfaring med en 
ordning med noe gratis tid før avgift da de mener det fører til en parkeringsordning 
med langt flere kontrollsanksjoner og store muligheter for misbruk (ved at man for 
eksempel først trekker billett, så logger man inn på easypark fra da billetten går ut). 
De har enkelte plasser med gratis, tidsbegrenset parkering, men kun på steder hvor 
det ikke er grunnlag for å ta avgift pga lavt belegg og på steder hvor det vil være dyrt 
å sette opp automater. 
 
De har endret tariff, innretting og avgiftstider flere ganger siden 2004, og de mener at 
dette beviselig har ført til at det er lett å finne ledig parkeringsplass og til flere 
besøkende. Erfaring fra Skedsmo kommune er at 90 % parkerer kortere enn to timer 
i sentrumsstrøk (eks. Lillestrøm). 
 
I Sandefjord kommune har de både avgiftsbelagte plasser og gratis 
parkeringsplasser i sentrum. De har ca. 1000 plasser som er avgiftsbelagte med 
maks tid fra to timer til heldagsparkering. Regulert tid er hverdager 08-18 og lørdag 
08-16, med priser på 12,- eller 17,- kr. pr. time. På heldagsplasser fra kr. 20,- til 57,- 
pr. dag. De har også 350 kantsteinsparkeringsplasser som er gratis maks 1 time ved 
bruk av parkeringsskive, i samme tidsrom som nevnt. I tillegg finnes det ca. 1100 
private avgiftsplasser inkl. p-hus, og disse har avvikende takster og tider. 
Det er nylig vedtatt å redusere antall avgiftsplasser med ca. 100 fordelt på tre 
plasser, og på disse stedene skal det innføres maks tre timer med bruk av 
parkeringsskive. 
De innførte avgiftsparkering i 1980 da det var dårlig tilgjengelighet med lite 
sirkulasjon på sentrale parkeringsplasser. Etter innføringen ble det betydelig bedre 
tilgjengelighet. 
 
Parkeringsskive (p-skive) 
Parkeringsbestemmelser med bruk av parkeringsskive og begrenset parkeringstid vil 
føre til enklere håndheving for parkeringsvaktene, og parkeringsbestemmelsene kan 
håndheves hyppigere enn i dag. Men disse parkeringsbestemmelsene vil ikke dekke 
alle brukergruppers behov, som for eksempel næringsdrivende uten egen parkering 
og parkering for deltakelse på arrangementer/møter som varer lenger enn tillatt tid. 
 
Erfaringen fra Skedsmo kommune er at 90 % parkerer kortere to timer. Det er rimelig 
å anta at det samme gjelder for Ås sentrum. Ås sentrumsforening foreslår imidlertid 
at tiden for tillatt parkering økes fra to til tre timer. En ordning med tre timer gratis ved 
bruk av parkeringsskive vil dermed dekke det største behovet. For å ivareta behovet 
for langtidsparkering kan dette reguleres på en bestemt plass. 
 
Avgiftsparkering 
Vedlegg 1 viser et kartutsnitt av sentrum der ulike parkeringsplasser er markert med 
ulike farger. De plassene som er markert med grønt, gult og skravert rødt er de 
kommunale/offentlige plassene i sentrum.  
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I den opprinnelige saken (HTM-Sak 84/17) var alle disse plassene foreslått 
avgiftsbelagt i tidsrommene 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Det har 
tidligere ikke vært stemning for å innføre bruk av p-skive ved parkering i Ås sentrum. 
Rådmannen vurderte derfor at parkeringsautomater var alternativet med tanke på en 
enklere håndheving. Etablering av parkeringsautomater forutsetter en viss inntjening 
for å dekke drifts- og etableringskostnadene. Med et parkeringsregime med inntil to 
timer gratis, der de fleste får gjort unna sine ærend innen den tiden, vurderte 
rådmannen at det var mest hensiktsmessig med en timespris på kr. 15 fra første 
time. Følgende vurderinger/beregninger ble lagt til grunn: 
 
Det er ca. 150 kommunale parkeringsplasser i Ås sentrum. Norconsult har på 
oppdrag for Ås kommune sett på aktuelt prisnivå på avgiftsparkeringen. De foreslår 
en timespris på kr. 15 som et utgangspunkt. Ås konkurrerer med andre nære og 
store handelssteder som har gratis parkering. Den nye parkeringsforskriften åpner for 
at man kan ha en avgiftsstruktur med en gratis første time eller to. Med de 
løsningene som finnes for parkeringsautomater i dag kan man ha en avgiftsstruktur 
der for eksempel satsene øker i takt med tiden man står parkert. 
 
For å gjøre en beregning av mulig inntjening, kan man i løpet av et år regne at det er 
260 hverdager (52 x 5) og 52 lørdager, dette vil bli 2912 timer hvor avgiftsparkering 
gjelder. Hvis vi antar at det vil være et belegg på 30% på de 150 plassene, vil 
inntjeningen med en timespris på kr. 15 være i underkant av 2 mill. kr. på et år. 
Dersom man har en avgiftsstruktur med en time eller to gratis først vurderer 
rådmannen at man ikke kan forvente mer enn ca. 5 % belegg da de fleste vil kunne 
gjøre unna sine ærend innen i hvert fall to timer. Det vil gi en inntjening på ca. 
325 000 kr. Dette er da selvfølgelig avhengig av belegg og timepris. Rådmannen var 
av den oppfatning at det neppe vil være begrensende for parkering i sentrum om det 
er avgift fra første time. Rådmannen foreslo derfor at avgiften settes til kr. 15 pr. time, 
og med betaling fra første time.  
 
Rådmannen har ikke gjort noen ytterligere vurderinger eller beregninger på mulig 
inntjening for enten en eller to timer gratis da det er vanskelig å si noe mer konkret 
om dette uten å teste det i praksis. 
 
Det har tidligere vært et poeng at man ønsker et enhetlig parkeringsregime i sentrum, 
men rådmannen ser at det beste for brukerne kan være å ha en kombinasjon av bruk 
av p-skive og avgiftsparkering. Rådmannen vurderer at tre timer gratis parkering ved 
bruk av p-skive i tidsrommet 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager vil dekke det 
meste av parkeringsbehovet. Samtidig er det et behov for noen parkeringsplasser 
der man kan stå utover tre timer. Rådmannen foreslår derfor at det innføres 
avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset i tidsperioden 
07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. For å sikre at det er tilgjengelige plasser 
for dem som trenger å stå utover tre timer foreslår rådmannen at det innføres 
avgiftsparkering fra første time.  
 
Innkrevingssystem ved avgiftsparkering 
Ved avgiftsparkering er det krav i parkeringsforskriften om at man skal kunne betale 
på en parkeringsautomat, samt med en «kontaktløs» betalingsmetode (mobil). Man 
skal kunne betale med både kort og kontant på automaten. Man betaler på forhånd 
når man setter fra seg bilen. Det finnes løsninger i dag der man ved betaling med 
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kort på automat og ved bruk av app kan registrere når man er tilbake, om man er 
tilbake før tillatt parkeringstid er utløpt, slik at man kun betaler for den tiden man 
faktisk har stått parkert. Rådmannen anbefaler en slik løsning.  
 
Ved etablering av parkeringsautomater vil rådmannen vurdere å sette opp automater 
som forsynes med solcelleenergi. Dette er et godt tiltak for å minimere kostnadene 
ved graving, i tillegg til at man står noe friere ved plassering av automatene. Dette vil 
bli vurdert opp mot etableringskostnadene for automater tilkoblet strømtilførsel i 
bakken. Det vil bli gjort i forbindelse med anskaffelsesprosessen.  
 
Plasser med ladestasjoner 
Det er markert med en «L» i vedlegg 1 der hvor det vil bli plasser med 
lademuligheter, reservert for ladbare motorvogner. Det er et krav i henhold til 
parkeringsforskriften at det skal tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et 
tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en 
ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby 
lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antall parkeringsplasser. Her kan 
man se et større område, slik som Ås sentrum, under ett i følge Vegdirektoratet. Ut 
fra de 150 parkeringsplassene som er i sentrum vil i utgangspunktet et tilstrekkelig 
antall plasser være ni plasser.  
 
Det er i dag to plasser i Skoleveien ved inngangen til rådhuset. I tillegg vurderer 
rådmannen at det etableres til sammen fire plasser med lademuligheter på hver av 
de store parkeringsplassene i sentrum. Disse stedene er valgt med tanke på nærhet 
til strøm for å minimere gravekostnadene ved etablering av ladestasjonene. Ved 
eventuell endring av infrastruktur om noen år vil det være mulig å flytte disse 
ladestasjonene. 
 
Rådmannen foreslår at det skal være gratis å parkere for ladbare motorvogner på de 
aktuelle plassene, men at det skal betales for strømmen som brukes. I tillegg foreslås 
det å sette en makstid på fire timer for å sikre sirkulasjon på plassene. Rådmannen 
foreslår også at det skal være et krav om at man faktisk må være koblet til 
ladestasjonen for å stå på plassene med lademuligheter.  
 
Plassen som er markert med rosa skal være til ladestasjoner for kommunale 
tjenestebiler. Her må det gjøres tiltak for å skille plassen fra den offentlige veien slik 
at denne plassen kan skiltes med privatrettslige skilt og reserveres for kommunale 
tjenestebiler. 
 
Skilting 
Plassene markert med gult er plasser langs offentlige ferdselsårer. Disse må skiltes 
med offentlige skilt i henhold til skiltforskriften. Her må Statens vegvesen som 
skiltmyndighet vedta skiltplan. Disse skiltene tas med i den nye skiltplanen for 
sentrum der også alle andre trafikkregulerende skilt må med.  
 
På plassene som er merket med grønt og skravert rødt vurderer rådmannen, etter 
anbefaling fra Norpark (Norges parkeringsforening) at det skiltes med såkalte 
«vedlegg 1»-skilt i henhold til parkeringsforskriften. Ved bruk av disse skiltene får 
kommunen større frihet til å kunne reservere enkelte plasser til enkelte grupper ved 
behov, for eksempel til kommunale tjenestebiler, hjemmesykepleien eller lignende. 
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«Vedlegg 1»-skilt kan ikke benyttes til parkeringsplasser som ligger inntil kommunal 
vei, kun på avgrensede parkeringsplasser, slik som de to store parkeringsplassene i 
sentrum (ved Rådhusplassen og nedenfor rådhuset/kulturhuset), samt 
parkeringsplassen ved Langbakken/Gamleveien. På parkeringsplassen ved 
Langbakken/Gamleveien skal 10 parkeringsplasser reserveres Åstunet Fellesbygg 
ANS etter tidligere frikjøp fra kommunen. For «vedlegg 1»-skilt kreves ikke skiltplan 
med vedtak fra Statens vegvesen, men det skal utarbeides en skiltplan som skal 
registreres i parkeringsregisteret. 
 
Selv om det blir to ulike typer skilt som begge har standardutforming på de 
kommunale parkeringsplassene vil det være de samme bestemmelsene som gjelder 
på alle plassene, og man kan benytte de samme parkeringsautomatene. 
 
Reservert parkering for forflytningshemmede med parkeringstillatelse 
I parkeringsforskriften er det et krav om at det på alle parkeringsplasser skal avsettes 
et tilstrekkelig antall plasser tilrettelagt for forflytningshemmede med 
parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall menes at det i alminnelighet til enhver tid 
er en ledig reservert plass. På parkeringsområder med 50 plasser eller mer er 
virksomheten ikke forpliktet til å reservere mer enn fire prosent av plassene til 
forflytningshemmede med parkeringstillatelse. På parkeringsområder med opptil 50 
plasser, er virksomheten ikke forpliktet til å reservere mer enn to plasser. Her ligger 
det et handlingsrom og det er fornuftig å tenke på å etablere slike plasser der folk 
ferdes. I Ås sentrum er det ca 150 parkeringsplasser. Fire prosent tilsvarer seks 
plasser reservert for forflytningshemmede, men med tanke på at de offentlige 
parkeringsplassene i sentrum er spredt, med flere gateparkeringsplasser, mener 
rådmannen det må settes av flere plasser, og foreslår at det reserveres ti plasser for 
forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Disse er markert med «HC» i vedlegg 
1.  
 
Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte 
kommunale parkeringsplasser etter den nye parkeringsforskriften. Parkeringsvaktene 
har erfart at de på dagens plasser for forflytningshemmede står biler hele dagen, og 
gjerne samme bil dag etter dag. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det 
settes en makstid på fire timer for parkering på plasser for forflytningshemmede slik 
at man sikrer sirkulering også på disse plassene. 
 
Parkering for ansatte i Ås kommune 
De plassene som er markert med blått i vedlegg 1 er til kommunalt ansatte med 
oblat. Disse skiltes med privatrettslige skilt da de er helt avgrensede plasser for en 
bestemt gruppe. Ved Åsgård skole bør det skiltes og tydeliggjøres hvor det skal 
parkeres slik at man sikrer plass til foreldre som må kjøre og følge barn inn på skolen 
ved behov. Det vil mest sannsynlig bli endringer for disse plassene både ved Åsgård 
skole og Hangar’n i forbindelse med utbygging. Rådmannen vil komme tilbake til evt. 
ny ordning for parkering for ansatte når det blir aktuelt.  
 
Parkering forbudt-sone 
I forbindelse med innføring av avgiftsbelagt parkering i sentrum er det stor 
sannsynlighet for at en del parkering vil flytte seg over til boligfeltsgatene. Vi ser 
allerede i dag at det er en del parkering i de gatene som er nærmest sentrum. 
Rådmannen har fått flere henvendelser fra beboere i disse gatene som er frustrerte 
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over denne gateparkeringen. Det fører til ødelagte grøftearealer utenfor deres 
eiendommer, areal som de ønsker å holde pent vedlike, i tillegg er de bekymret for 
barna som skal gå til skolen mellom disse parkerte bilene. Det er mange skolebarn 
som har disse gatene som sin skolevei, og biler som er parkert langs veien gir et 
uoversiktlig trafikkbilde, spesielt for de minste, myke trafikantene. Rådmannen 
foreslår derfor å innføre en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og 
stasjonen, som vist i vedlegg 2. Parkeringsforbudet gjelder da for parkering langs vei 
i denne sonen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Innføring av nye parkeringsbestemmelser vil medføre kostnader til ny skilting, 
oppmerking, samt oppsetting av parkeringsautomat(er). Et grovt kostnadsoverslag 
for etablering av en parkeringsautomat er kr. 100 000,-, avhengig av tilgang til strøm 
og gravekostnader. Rådmannen vurderer at dersom man går for en løsning med 
parkeringsskive og kun avgiftsparkering på en parkeringsplass, er det behov for kun 
en parkeringsautomat. For skilt antas en kostnad på kr. 250 000,- og oppmerking ca. 
kr. 150 000,-. I tillegg må det påregnes noe kostnader for utbedring av de plassene 
som skal være reservert til forflytningshemmede for å sikre at disse tilfredsstiller 
kravene i forhold til universell utforming. Kostnadene på til sammen 5-600 000 kr. 
dekkes av allerede avsatte midler i investeringsbudsjettet. 
 
Kostnader til årlig drift og vedlikehold av parkeringsautomatene anslås til ca. kr. 
3 000 for en automat. Dette forventes dekket av inntjeningen på 
parkeringsautomaten. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Innføring av nye parkeringsbestemmelser vil av mange oppfattes som en 
innstramming av parkeringsmulighetene, spesielt for dem som har utnyttet dagens 
ordning og stått parkert utover tillatt makstid. I tillegg vil det bli restriksjoner på 
plasser som i dag ikke har noe skiltvedtak og hvor folk parkerer hele dagen 
(pendlerparkering). Her vil man mest sannsynlig tvinge noen over til å gå eller sykle, 
noe som vil være en miljøgevinst. 
 
Det vil bli mer sirkulasjon på parkeringsplassene i sentrum og besøkende til sentrum 
vil oppleve at det er ledige plasser når de har ærend der. Dette kan føre til at flere 
igjen velger å handle lokalt i Ås framfor å dra til de større handelssentrene i området. 
 
Alternativer: 

1. Opprettholde dagens ordning med to timer uten gebyr.  
Rådmannen anser dette som et dårlig alternativ da flere opplever 
parkeringssituasjonen i sentrum som utfordrende. Ordningen er i praksis også 
vanskelig å kontrollere. 

2. Innføre avgiftsparkering på alle de kommunale/offentlige parkeringsplassene 
med betaling fra første time. Et anslag over inntektspotensialet antyder i 
størrelsesorden 2 mill. kr. årlig, basert på 15 kr/time. 
Handelsstanden ønsker ikke denne løsningen da de mener dette ytterligere vil 
favorisere kjøpesentrene som har muligheter for gratis parkering.  

3. Innføre avgiftsparkering på alle de kommunale/offentlige parkeringsplassene, 
men ha gratis parkering i to timer. Et anslag over inntektspotensialet antyder i 
størrelsesorden 320 000 kr årlig. 
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Løsningen vil være relativ kostbar i anskaffelse og drift som følge av behov for 
flere betalingsautomater, med forholdsmessig lavt inntektspotensiale. 

4. Innføre bruk av p-skive og avgiftsparkering på plassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset som i rådmannens innstilling, men med de første to 
timene gratis.  
Denne løsningen vil kunne medføre at plassen fylles opp med handlende i 
sentrum som har ærend som varer kortere tid enn 2 timer. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Med bakgrunn i utfordringene som er i dag med både håndheving og folks 
opplevelse av vanskeligheter med å finne parkeringsplass i Ås sentrum bør det 
innføres nye parkeringsbestemmelser. Rådmannen kan ikke på nåværende tidspunkt 
anbefale den investeringen etablering av parkeringsautomater vil føre til. Det kan 
derfor være en fordel å få erfaringer med nytt parkeringsregime ved først å innføre tre 
timer gratis parkering ved bruk av p-skive på de offentlige/kommunale 
parkeringsplassene. For å møte behovet for å stå parkert utover tre timer innføres 
avgiftsparkering på hverdager fra kl. 07-17 og lørdager fra kl. 09-15 på 
parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset. 
 
For å sikre tilgjengelighet på plassen for dem som har behov for å stå lenger enn tre 
timer anbefales at plassen avgiftsbelegges fra første time, men med en moderat sats 
på 15 kr/time. 
 
Reserverte plasser til forflytningshemmede med parkeringstillatelse og ladbare 
motorvogner etableres i henhold til parkeringsforskriften. 
 
Rådmannen ser et behov for å innføre en parkering forbudt-sone i boligfeltsgatene 
nærmest sentrum og stasjonen når man starter opp med avgiftsparkering. Dette for å 
sikre oversiktlige trafikkforhold, spesielt med tanke på barna som har dette som sin 
skolevei. 
 
Det er viktig å ha lademuligheter for kommunale tjenestebiler nå som det kjøpes 
stadig flere ladbare motorvogner i kommunen. 
 
Parkeringssituasjonen for de ansatte opprettholdes slik det er i dag inntil det blir 
endringer i forbindelse med utbygginger. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-68/18 
Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157-15 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 12/18 26.09.2018 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 68/18 27.09.2018 
3 Formannskapet 79/18 10.10.2018 
4 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres iht. vedtak i K-Sak 43/18 med følgende 
endringer (alternativ 2): 

- Midtgard videreføres 
- «Det gule huset» (Stallen) videreføres 

2. Ungdomsklubben videreføres i Midtgard som i dag. 
3. Hvilke kommunale virksomheter som skal benytte «det gule huset» må utredes 
nærmere.  
5. Detaljreguleringsplanen for Åsgård skole revideres iht. dette vedtaket. 
 
Ås, 14.09.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatssjef teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Brev fra Akershus fylkeskommune av 11.05.18. Administrativ innsigelse 
 
Tidligere politisk behandling: 
PBK-Sak 3/16 Åsgård skole - mulighetsstudie på Søråsjordet 
PBK-Sak 20/16 Mulighetsstudie  
HOK-Sak 6/17 Mulighetsstudie  
HTM-Sak 1/17 Mulighetsstudie  
HTM-Sak 82/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift  
F-Sak 80/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift  
K-Sak 62/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift  
HTM-Sak 14/18 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole 

UR-Sak 10/18 Åsgård skole. Konsept 
RMNF-Sak 10/18 Åsgård skole. Konsept 
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PBK-Sak 9/18 Åsgård skole. Konsept 
HOK-Sak 15/18 Åsgård skole. Konsept 
HTM-Sak 37/18 Åsgård skole. Konsept 
F-Sak 50/18. Åsgård skole. Konsept 
K-Sak 43/18 Åsgård skole. Konsept 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok den 20. juni 2018 (K-Sak 43/18) et konsept for Åsgård skole.  
 
Det har kommet innsigelser til reguleringsplanen fra Akershus fylkeskommune (AFK), 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen. AFK har fremmet innsigelse 
til mulig riving av Midtgard og administrasjonsbygget (stallen), jf. vedlagte brev fra 
AFK datert 11. mai 2018. Etter som innsigelsene fra AFK er i strid med 
kommunestyrets vedtak er konsekvenser av den spesifikke innsigelsen utredet 
særskilt.  
 
De øvrige innsigelsene har mindre konsekvenser og vil bli kommentert og utkvittert i 
forbindelse med den videre behandling av reguleringsplanen. 
 
Fakta i saken: 
AFK har i sitt brev datert 11. mai 2018 angående administrativ innsigelse til 
detaljreguleringsplanen for Åsgård skole konkludert med blant annet følgende: 
 

«Fylkesrådmannen fremmer en administrativ innsigelse til at bevaringsreguleringen 
for Midtgard og administrasjonsbygningen, som i dag er regulert til spesialområde 
med formål bevaring, ikke opprettholdes. Innsigelsen gjelder også det forhold at 
dagens hensynssone lagt over helheten av det bevaringsverdige bygningsmiljøet 
fjernes.» 
 
Administrasjonen har med bakgrunn i dette avholdt et dialogmøte med AFK den 31. 
august 2018. Hensikten med møtet var å avklare hvilke endringer som ev. må gjøres 
i reguleringsplanen for at AFK kan frafalle sin innsigelse med hensyn til nyere tids 
kulturminner. Følgende forslag ble presentert av AFK: 
 
«For fylkeskommunen er det den manglende bevaringen av Åsgård skoles ulike 
historiske lag og mangelen på markering av skoleanleggets bevaringsverdige 
tunstruktur, som er det problematiske. I justerte løsning som ble skissert legges en 
hensynssone over det gamle skoleanlegget tilsvarende dagens hensynssone. 
Hensynssonen er viktig for å vise at dette er et bevaringsverdig miljø, og at det må 
tas særlig hensyn til helheten og tunkarakteren i forbindelse med eventuelle nye 
tiltak. I skissen blir også bygningen kalt Midtgard bevart og bevaringsregulert. Bygget 
er oppført i 1917 som gymsal og tilbygget med en sløydsal i 1953. 
Administrasjonsbygget oppført i 1943 og siden tilbygget på 1950-tallet, er ikke tenkt 
videreført med dagens bevaringsregulering. 
Bebyggelse oppført etter andre verdenskrig rives mange steder, kanskje fordi 
byggene ennå er så unge at det er krevende å se verdien av dem. Midtgard er en 
bygning som både representerer den eldste delen av anleggets historie og en 
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videreutvikling av anlegget gjennom tilbygget fra 1953. Sånn sett vil skolens ulike 
historiske lag bli bevart gjennom bevaring av denne bygningen. Det er ønskelig at 
administrasjonsbygningen også søkes bevart. Dersom bygningen likevel ikke lar seg 
tilpasse ny bruk, bør det sikres gjennom bestemmelser at en eventuell ny bygning får 
samme plassering og volum som dagens bygning. Dette vil være vesentlig for å 
bevare den viktige tunkarakteren. Dersom kommunen kan legge inn slike endringer, 
mener vi at vårt grunnlag for innsigelse med hensyn til nyere tids kulturminner 
bortfaller. 
 
Med bakgrunn i tilbakemeldingen fra AFK er det utredet to alternative konsept for 
Åsgård skole: 
 
Alternativ 1: Kommunestyrets vedtak av 20.06.18 (K-Sak 43/18) 
 

 Åsgård skole planlegges videre basert på følgende forutsetninger: 
o Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 
o Paviljong 4 og 5 rives 
o Midtgard rives 
o Det gule huset (Stallen) rives 
o Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker 

skolens behov inkl. flerbrukshall 
 
Alternativ 2: Løsning skissert i møtet med AFK 
 

 Åsgård skole planlegges videre basert på følgende forutsetninger: 
o Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 
o Paviljong 4 og 5 rives 
o Midtgard videreføres 
o Det gule huset (Stallen) videreføres 
o Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker 

skolens behov inkl. flerbrukshall 
 

Vurdering: 
 
Alternativ 1 
Løsning iht. Kommunestyrets vedtak av 20.06.18 (K-Sak 43/18). Det etableres et nytt 
skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker skolens behov inkl. flerbrukshall. 
Paviljong 3, 4 og 5, Midtgard og det gule huset rives. 
 
Uteareal 
Med forutsetningene over vil totalt gjenværende uteareal bli 16 559 m², eller 21,1 m² 
pr elev (784 elever). 
 
Videre prosess for alternativ 1 
Den videre prosessen blir omtrent som følger: 
 

 Opprinnelig forslag må justeres etter vedtak i HTM og K-styre.  
 Ny 1. gangs behandling (desember), deretter nytt offentlig ettersyn i 6 uker, 

2. gangs behandling og så til endelig vedtak i Kommunestyret (våren 
2019). 
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 Vedtak med innsigelse behandles i Fylkestinget, erfaringsmessig  
ca. 3 måneder etter vedtak. Hvis Fylkestinget opprettholder innsigelsen 
kan det ta inntil 6-9 måneder før mekling gjennomføres. 

 
Framdrift 
Med prosessen beskrevet over, kan arbeidet med forprosjektet for Åsgård skole i 
beste fall starte opp igjen høsten 2019 eller i verste fall våren 2020. Skolen kan da 
tidligst stå ferdig til skolestart høsten 2023, eller i verste fall 6-9 måneder senere. 
 
Økonomi 
Alternativet er kostnadsberegnet til ca. 350 mill. kroner (ekskl. mva). I tillegg kommer 
kostnader for reetablering av Ungdomsklubben og lokaler for virksomheten som i dag 
er lokalisert i «det gule huset». 
 
Alternativ 2 
Løsning som skissert i dialogmøte mellom administrasjonen og AFK den 31.08.18. 
Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker skolens behov 
inkl. flerbrukshall. Paviljong 3, 4 og 5 rives. Midtgard og «det gule huset» bevares. 
 
Uteareal 
Med forutsetningene over vil totalt gjenværende uteareal bli 15 794 m², eller 20,1 m² 
pr elev (784 elever). Arealet «på tunet» mellom Midtgard, «det gule huset», 
Bankbygget og Rødskolen utgjør ca. 2 000 m². 
 
Videre bruk av Midtgard 
Det vurderes som krevende å benytte Midtgard som en del av skolearealet. Hvis 
Midtgard bevares anbefales det derfor at Ungdomsklubben forblir der de er i dag. 
 
Videre bruk av «det gule huset» 
Hvis det «gule huset» blir bevart, må framtidig virksomhet utredes nærmere. Det 
anbefales ikke å erstattes bygget med et nybygg med samme «plassering og 
volum». 
 
Videre prosess 
Den videre prosessen blir omtrent som følger: 
 

 Opprinnelig forslag må justeres for å imøtekomme innsigelse(r) og ta hensyn 
til nye forutsetninger (riving av paviljong 4 og 5).  

 Ny 1. gangs behandling (desember), deretter nytt offentlig ettersyn i 6 uker, 2. 
gangs behandling og så til endelig vedtak i Kommunestyret (våren 2019). 

 
Framdrift 
Med prosessen beskrevet over, kan arbeidet med forprosjektet for Åsgård skole 
starte opp igjen våren 2019. Skolen kan da tidligst stå ferdig høsten 2022. 
 
Økonomi 
Alternativet er kostnadsberegnet til ca. 350 mill. kroner (ekskl. mva). I tillegg kommer 
kostnader for utvendig rehabilitering av Midtgard. 
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Miljømessige konsekvenser: 
Det antas at en riving av Midtgard og «det gule huset» gir et dårligere CO²-regnskap 
enn det man oppnår ved å videreføre byggene. Byggene har en dårlig 
energieffektivitet, men ved å videreføre byggene unngår man riveavfall og 
produksjon av materialer til erstatningsbygg.   
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at planleggingen av Åsgård skole videreføres iht. alternativ 2 
for å imøtekomme innsigelsene fra Akershus fylkeskommune vedrørende 
reguleringsplanen. 
Selv om Midtgard og «det gule huset» blir bevart/stående på tomten, anses det mulig 
å etablere en ny skole med tilfredsstillende utearealer. 
Det er økonomisk fordelaktig å la Midtgard og «det gule huset» bli stående, da dette 
reduserer behov for erstatningsarealer til virksomhetene som i dag benytter byggene. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til sakslisten 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2018  Side 32 av 86 

 

HTM-69/18 
R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/00669-15 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 69/18 27.09.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
at forslag til reguleringsplan R-286 for Europankvartalet, som vist på kart datert 
22.08.2018 og bestemmelser datert 22.08.2018, legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Ås, 14.09.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, første gang  
Offentlig ettersyn  
Hovedutvalg for teknikk- og miljø, annen gang  
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
1. Planbeskrivelse, datert 14.09.2018 
2. Plankart, datert 30.08.2018 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 14.09.2018 
4. Trafikkanalyse, datert 31.08.2018 
5. Vurdering av alternative kjøreadkomster, datert 21.08.2018 
6. Støyutredning, datert 13.09.2018 
7. Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 14.09.2018 
8. Grunneieruttalelser 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
1. Uttalelser ved varsel om oppstart 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn for planforslaget 
Planforslaget omfatter et sentralt delvis bebygd kvartal i Ås sentrum mellom 
Brekkeveien, Raveien og fylkesvei 152. Kommunen har sammen med grunneiere i 
området deltatt i en internasjonal arkitektkonkurranse for området med hensikt å 
regulere området til ny sentrumsbebyggelse. 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, by- og 
tettstedsutvikling. Over 60 deltakerteam fra hele Europa deltok i konkurransen om 
utforming av det sentrale kvartalet i Ås. 
 
Fire forslag ble premiert, og det ble kåret ett vinnerforslag. Vinnerforslaget har i 
etterkant av konkurranseprosessen gjennomgått flere justeringer, i samråd med 
grunneiere i området og de premierte arkitektene. 
 
Reguleringsforslag til behandling er laget på bakgrunn av siste utgave av det justerte 
vinnerforslaget.  
 
Planområdet består av 11 ulike eiendommer, med sammensatt eiendomsstruktur og 
7 ulike grunneiere. 
 
Dagens planstatus 
Området omfattes av gjeldende sentrumsplan for Ås vedtatt i 2002. Sentrumsplanen 
legger opp til en kvartalsstruktur for eiendommene mellom Brekkeveien og 
Moerveien, og mellom fylkesvei 152 og Rådhusplassen. Ny bebyggelse omfattet av 
sentrumsplanen definerer en sentrumskjerne med handelsvirksomhet henvendt mot 
og omkring Ås rådhus. I tillegg skulle det etableres en ny indre handlegate i 
bebyggelsen, og etableres et vegetasjonsbelte som skjermer ny sentrumsbebyggelse 
for Fylkesvei 152, Brekkeveien og Østfoldbanen.  
 
Dagens sentrumsbebyggelse er delvis i tråd med vedtatt sentrumsplan. Kun deler av 
den indre handlegaten er etablert, delvis uten tilknyttede næringslokaler, og foreslått 
vegetasjonsskjerm fremstår fragmentert både mot nord og mot øst. 
 
Bebyggelsen som er oppført fremstår derfor snarere som mer lukket og introvert, 
med indre gårdsrom forbeholdt beboere i hvert kvartal. Etablert handelsareal i 
sentrum er i hovedsak knyttet til gaterommene mellom byggene, samt henvendt mot 
Rådhuset langs Rådhusplassen og Moerveien. Sentrumsplanen er gjennomført med 
unntak av to regulerte kvartaler. «Sentrum syd» i Skoleveien syd for Rådhuset, og 
«Sentrum nord» («Europankvartalet») i nord øst. 
 
For «Europankvartalet» legger sentrumsplanen opp til ny bebyggelse i fire etasjer 
langs Brekkeveien og opp mot 7 etasjer langs fylkesvei 152. Eksisterende 
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bebyggelse i Raveien 9 er avsatt med eget byggeområde, og «Tandberggården» er 
regulert til spesialområde for bevaring. 
 
Beskrivelse av planområdet: 
Planområdet utgjør ca. 14 daa i Ås sentrum, og avgrenses av fylkesvei 152 i nord, 
Brekkeveien i øst, Raveien i vest og fotgjengerundergangen under Østfoldbanen i 
syd. 
  
Området ligger ca. 100 meter fra Ås stasjon i syd, og 100 meter fra bussholdeplass 
ved Ås videregående skole i øst. Det er om lag 400 meter til Åsgård skole i vest, og 
tilsvarende til Søråsteigen barnehage. 
 
Bebyggelse 
Området er i dag bebygd med ett næringsbygg som blant annet huser 
dagligvareforretningen Coop Xtra samt to eldre trehus, herunder den såkalte 
«Tandberggården» på hjørnet av Raveien og Rådhusplassen. Nord for 
næringsbygget ligger et eldre trehus i et tettgrodd skogholt. Eksisterende bebyggelse 
har et samlet fotavtrykk på ca. 2000 m².  
 
Tilgrensende planområdet er det etablert sentrumsbebyggelse i Brekkeveien 2-4 i 
syd, og Raveien 2 og 6 i vest som del av sentrumskvartalet Åsjordet/sentrum nord. 
Nord for fylkesvei 152 er det etablert en bensinstasjon. Tilgrensende bebyggelse er 
ikke underlagt noen form for formelt vern. 
 
Veinett og fremkommelighet 
Planområdet har i dag primært atkomst fra Brekkeveien i øst og Raveien i vest. Det 
er ingen gjennomkjørbar vei gjennom området i dag, men nord i området er det 
etablert en sti fra nordvest som går gjennom området. I nord er også en kjørbar 
gårdsvei atkomst til trehuset i skogholtet. Syd i planområdet er sykkel- og 
fotgjengerundergangen under Østfoldbanen en viktig ferdselsåre gjennom Ås 
sentrum. 
 
Nærmiljø og landskap 
Området er en del av sentrumskjernen i Ås, som i hovedsak er etablert med 
sentrumsbebyggelse fra 2006 og til i dag. I sentrum er det etablert bebyggelse med 
boliger og forretningsvirksomhet. 
 
Landskapet er preget av Raet nord i planområdet, som er en høyde bevokst med 
trær og tettgrodd vegetasjon. 
 
Natur og kulturminner 
Nord i planområdet er det et tilvokst skogholt. Det er ingen registrerte artsforekomster 
i området.  
 
Det er én SEFRAK-registrert bygning i planområdet, kjent på folkemunne som 
«Tandberggården». I tillegg er det i området to eldre veifar. Drøbaksveien som går i 
trasé med dagens undergang under Østfoldbanen, samt et eldre veifar mellom Kroer 
og Ås kirke nord i området.  
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Planprosess: 
Tidligere behandlinger av saken 
Det er 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. 
 
Gjennomgående vei 

I forbindelse med behandling av vei- og gateplan for Ås sentrum vedtok 

kommunestyret i møte 21.03.2018 at det skulle utredes mulighet for gjennomgående 

vei gjennom «Europankvartalet». Muligheter for og virkninger av gjennomgående vei 

gjennom planområdet er beskrevet i planbeskrivelsens side 31. Videre er det 

utarbeidet egen rapport om temaet, vedlagt som vedlegg 5. 

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. 
 
Møtene har vært holdt både som felles dialogmøter, og det er levert skriftlige 
tilbakemeldinger til konkrete forslag til utforming ved flere omganger.  
 
Alternativer 
Etter siste gjennomgang er det produsert to alternativer til utforming av kvartalet, der 
«Alternativ 2» er produsert på bakgrunn av skriftlige tilbakemeldinger til «Alternativ 
1». De to alternativene er vist illustrert nedenfor. 

 
Alternativ 1                  Alternativ 2 
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Etter de mottatte tilbakemeldinger har Rådmannen valgt å fremme alternativ 2 til 
behandling, med oppdaterte tilbakemeldinger fra grunneiere i området gjennomgått i 
eget avsnitt under vurdering av forslaget. 
 
Varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 28.04.2016, med forslag til planavgrensning og 

beskrivelse av formål med reguleringsarbeidet. Varslet avgrensning omfattet også 

deler av kvartalet «sentrum nord/Åsjordet» og Rådhusplassen. Dette er valgt tatt ut 

av planområdet for å begrense kompleksiteten i forslaget. 

Det ble mottatt 5 merknader til varslet. Merknadene er gjengitt nedenfor. I tillegg er 

det hentet inn særegne uttalelser fra berørte grunneiere i området på bakgrunn av 

siste utgave av reguleringsforslaget, som er gjennomgått under vurdering av 

forslaget.  

Sammendrag av merknader til varsel om oppstart med kommentar 

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, som antas å være en akseptabel 

byggegrense. 

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. 

Rådmannens kommentar til uttalelsen 

Tas til etterretning. 

3. Hafslund nett AS 

Melder at Hafslund nett har elektriske anlegg i planområdet, som planforslaget må ta 

høyde for og ta hensyn til. De melder også at det vil være behov for ny nettstasjon i 
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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. 

 
Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslaget er en detaljregulering som legger til rette for etablering av ny 
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sentrumsbebyggelse i Ås sentrum. Planforslaget har som målsetting å oppnå høy 
utnyttelse av arealet i området. Som følge tilrettelegger forslaget for ny bebyggelse 
som utgjør så mye som ca. 33000 kvadratmeter bruttoareal samlet sett. Det svarer til 
en totalutnyttelse (forholdet mellom det avgrensede byggeområdet og brutto 
bruksareal) på opp mot 275 %. 
 
Planområdet foreslås regulert til kombinerte formål i form av blokkbebyggelse fordelt 
over fem byggeområder, som hver for seg har mulighet til å utvikle en særegen 
karakter samtidig som de inngår i en helhetlig sammenheng med hverandre.  
 
Bebyggelsen skal både inngå i eksisterende sentrumssituasjon, og kunne fungere 
som et selvstendig og attraktivt bymessig kvartal i Ås sentrum. Det åpnes for å 
etablere om lag 190 nye boliger, og om lag 16000 kvm handel, service og 
næringsareal. 
 
I tillegg etableres 3 allment tilgjengelige uterom mellom bebyggelse, og tilhørende 
regulerte arealer til grønnstruktur, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  
Forslagets vedlagte planbeskrivelse redegjør for planforslaget i sin helhet, vedlegg 1. 
 
De ulike temaene planforslaget berører er redegjort for enkeltvis under.  
 
Overordnede planer og retningslinjer 
Planbeskrivelsens kapittel 2, side 5, redegjør for overordnede planer og retningslinjer 
som berører forslaget. Blant sentrale retningslinjer gjelder regional plan for areal- og 
transport i Oslo og Akershus, kommuneplan for Ås og pågående arbeid med 
områdeplan for Ås sentralområde. 
 
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. Blant prinsippene gjelder frittstående volumer med 
egenart, allment tilgjengelige uterom og fri ferdsel gjennom området, felles 
parkeringsanlegg, flerfunksjonelle arealformål, m.m. Prinsippene er beskrevet i 
planbeskrivelsens kapittel 5.1, side 14. 
 
Bebyggelse og utnyttelse 
I tråd med de overordnede prinsippene, 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.  
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Foreslått bebyggelse sett fra sydvest og sydøst 

 
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 sol- og lysforhold, uten at det går på bekostning av oppholdskvaliteter i de 
åpne rommene mellom byggene.  
 
Denne tilpasningen gir samtidig 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 for 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. På grunn av det naturlige 
terrengfallet i nord vil ny bebyggelse i tillegg kunne etableres med underetasje. 
 
Langs byggeområdets østre avgrensning legges det til rette for varierte byggehøyder 
på 8, 6 og et nedtrappet bygg fra 2 til 9 etasjer, med åpninger mellom bebyggelsen 
for bevegelse på bakkenivå gjennom kvartalet. 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. 
 
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, og skaper sammenheng med 
øvrig foreslått bebyggelse i kvartalet. Dette ved at byggets form fungerer i samspill 
med det nedtrappede nabobygget i sydøst, samtidig som bygningsformen slipper 
direkte sollys fra syd på uterom nord for bygget. Bygget skal fremstå som et tydelig 
og karakteristisk bygg som delvis kan tjene som permanent visningssted for Odd 
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Tandbergs kunst i Ås, og fungerer som motiv i enden av Moerveien. 
 
Samlet fotavtrykk for bebyggelse i planområdet utgjør ca. 60 % av det samlede 
byggeområdet, og totalutnyttelse ved maksimal utnyttelse av tillatt bruksareal utgjør 
ca. 275 %.  
 
Foreslått bebyggelse for hvert delområde er redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 
5.2. 
 
Arealformål 
 

                                   
Foreslått funksjonsinndeling i bebyggelsen 

 
 
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, bevertning, 
hotell, kontorer, ikke-støyende produksjonsvirksomhet og kulturformål i planområdet. 
 
For å sikre bebyggelse med flerfunksjonalitet i kvartalet, foreslås at minimum 50 % av 
brutto areal i kvartalet sett under ett skal være annet formål enn boligbebyggelse. 
Dette får særlig utslag ettersom ett byggeområde i kvartalet i sin helhet er avsatt til 
næringsbebyggelse. 
 
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 opprettholdes til 
handel- eller serveringsvirksomhet, og annen etasje opprettholdes til 
kontorvirksomhet som i dagens situasjon. Det åpnes for at bygningen også kan 
tilrettelegges for publikumsrettet virksomhet mot Raveien i vest, og at øvrige etasjer 
kan tilrettelegges for boligbebyggelse.   
Oversikt over andel areal avsatt til bolig, næring, handel og tjenesteyting for hvert 
byggeområde er beskrevet i planbeskrivelsens kapittel 5.4, side 22. 
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Allment tilgjengelige uterom 
 
 

 
Foreslått plassering av uterom i kvartalet 

 
 

Bygningene i kvartalet er organisert slik at de etablerer en sammenhengende serie 
allment tilgjengelige uterom, som kan tas i bruk på ulike måter. Uterommene 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 være universelt utformet. 
 
Det er en forutsetning 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.  
 
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. 
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Det stilles krav om at det skal utarbeides bindende utomhusplan ved søknad om 
rammetillatelse. Utomhusplan skal utarbeides både som overordnet utomhusplan for 
hele kvartalet, og i knyttet til konkrete utbyggingsområder. Dette for å sikre 
sammenheng i utearealer selv ved trinnvis utvikling av kvartalet. 
 
Terreng og landskapsmessige tilpasninger 
Terrenget i området faller fra kote +98,2 meter over havnivå nord i planområdet, til 
+94,5 og +94 sentralt i planområdet, og til +91 ved undergangen under jernbanen.  
 
Bebyggelsen er lagt slik at terrengfallet i området kan tas i bruk på en fornuftig måte, 
ved at tre uterom etablerer i ulike høyder fra det høyeste i nord på kote +98,2, 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 skal det 
etableres en bred trapp. Trappen henvender seg mot uterommet i syd og fungerer 
som tribune for å observere og delta i bylivet omkring plassen. Trappen skal være 
universelt utformet med tverrgående ramper. 
 
Lekearealer 
I minst to av de allment tilgjengelige uterommene skal det etableres lekearealer. 
Hvert av lekearealene skal utgjøre minst 50 kvadratmeter i utstrekning og 
opparbeides med lekeapparater og dekke i hensiktsmessig og bestandig materiale. 
 
Portico 
 

 
 

Prinsipiell fremstilling av omsluttende «Portico» 

 
Forslaget legger opp til at alle byggeområdene omkranses av en «portico» som en 
felles «rød tråd» som binder de ulike byggeområdene 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. 
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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. 
 

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 overdekte sykkelparkeringsplasser og 
benker, og tjener som overdekt gangpassasje mellom byggene. 
 
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. 
 
Fasadeutforming og balkonger 
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.  
 
Det skal tilstrebes variasjon i fasadeutrykket for de enkelte bygningene i kvartalet. 
Fasadeutformingen skal videre 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. 
 
Boligetablering tillates i fire av de foreslåtte volumene, med ulike forutsetninger gitt 
bygningenes form, funksjon og plassering i kvartalet. Ettersom balkongutforming har 
stor betydning for byggenes utrykk, støyhåndtering og forhold til allment tilgjengelige 
uterom, er det som følge lagt opp særegen regulering av bruk av balkonger tilpasset 
hvert byggeområde. 
 
Vedlagte planbeskrivelsen, kapittel 5.4 side 24, samt reguleringsbestemmelsenes 
punkt 3.1.5 beskriver særegne regler for balkongutforming for hvert byggeområde. 
 
Sol og skyggeforhold 
Disponering av byggeområder og foreslåtte høyder er nøye vurdert for å oppnå så 
gode sol og skyggeforhold som mulig i kvartalet, selv med høy arealutnyttelse i 
området.  
 
Gjennomførte sol- og skyggestudier viser at det oppnås gode solforhold både for 
bebyggelse i kvartalet, tilgrensende bebyggelse og uterom i kvartalet om morgenen, 
og midt på dagen gjennom store deler av året. 
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Kvartalets plassering i sentrum med etablert bebyggelse langs Raveien gjør det til 
gjengjeld krevende å oppnå veldig gode solforhold for uterom sentralt i kvartalet på 
kveldstid. Bebyggelsen langs planområdets østre avgrensning og nordvest i kvartalet 
får til gjengjeld gode solforhold med vestvendte fasader. 
 
Trafikk og atkomst 
I arbeidet med planforslaget er det gjennomført en trafikkanalyse. Rapporten er 
vedlagt som vedlegg 4.  
 
Atkomst til planområdet er foreslått fra Brekkeveien til felles parkeringsanlegg under 
bakken. I tillegg tillates etablert atkomst til bebyggelsen sydvest i planområdet via 
Raveien. Planforslaget foreslår å holde kvartalet for øvrig fritt for biltrafikk for å 
tilrettelegge for fotgjengerarealer og opphold.  
 
Det foreslås særegne bestemmelser for parkeringsdekning fordelt på 
leilighetsstørrelser. Dette er i tråd med fylkesmannens anbefalte parkeringsnorm for 
regionale byer i Akershus. Foreslåtte parkeringsbestemmelser for bil og sykler er 
redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 5.12, side 32. 
 
Trafikkberegningene med utgangspunkt i foreslått parkeringsdekning i 
trafikkanalysen viser at planforslaget vil generere noe biltrafikkøkning, som kan føre 
til enkelte kapasitetsproblemer for det omkringliggende veinettet. Det bør som følge 
vurderes behov for trafikale tiltak for krysset Brekkeveien/fylkesvei 152. 
Kryssløsningen skal utredes i forenklet teknisk plan i forbindelse med 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. 
 
Grøntstruktur og overvannshåndtering 
Det er avsatt grønnstruktur i nord langs Fylkesvei 152 som skal fungere som 
vegetasjonsskjerm mot veiarealet, og i syd langs gang- og sykkelvei/gatetun ved 
undergangen under Østfoldbanen. Grønnstrukturen i syd skal opparbeides 
parkmessig, og også gi rom for gangpassasje mot nord med mulighet for opphold. 
Innenfor grønnstrukturen skal det etableres en bred trapp med oppholdskvaliteter. 
 
De ulike uterommene i kvartalet 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 og markeres i utomhusplan. 
 
Det stilles krav om å oppnå blågrønn faktor i området på 0.8. Dette innebærer bruk 
av regnbed, grønne tak og tilsvarende i utforming av bygningene og uterommene. 
Overvannshåndteringstiltak skal bidra til å gi gode oppholdskvaliteter i uterommene. 
 
Kulturminner 
Planforslaget åpner for å erstatte to kulturminner pekt ut til å ha interesse i 
kommunens kartlegging av kulturhistoriske verdier i sentrumsområdet. 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 
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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. 
 
Rekkefølgekrav 
For å sikre gjennomføring og muliggjøre trinnvis utvikling i området er det fastsatt en 
serie rekkefølgekrav i planforslaget, som følger av punkt 7 i bestemmelsene. 
Rekkefølgekravene omfatter både tiltak innenfor kvartalet, og tiltak for teknisk 
infrastruktur utenfor.  
 
Rekkefølgekravene er etablert enten som krav som kan oppfylles som del av et 
konkret byggeprosjekt knyttet til særegne byggeområder, eller som krav som må 
oppfylles felles for alle byggeområdene i planområdet. 
 
Rekkefølgekravene innenfor kvartalet omfatter i hovedsak uterom knyttet til 
tilgrensende byggeområder som skal oppføres som en del av bebyggelsen. Dette 
gjelder for felles uteoppholdsareal og gatetun som knytter uterommene sammen med 
omgivelsene. Tre av tiltakene innenfor kvartalet er til gjengjeld knyttet til alle 
byggeområdene, for å sikre felles opparbeidelse. Dette gjelder for etablering av de to 
sentrale uterommene ST1 og ST2, og den omsluttende rammen «Portico». Portico er 
videre delt i tre separate deler slik at den kan oppføres trinnvis med bebyggelsen. 
 
Rekkefølgekrav utenfor planområdet er fastsatt for å sikre opparbeidelse av 
tilgrensende infrastruktur. Oppfyllelse av disse kravene gjelder felles for alle 
byggeområdene i kvartalet. Dette omfatter utforming av gang- og sykkelarealet i ved 
undergangen under Østfoldbanen, samt bidrag til opparbeidelse av ny kryssløsning 
ved Brekkeveien/fylkesvei 152, og fremtidig utforming av Rådhusplassen og 
Rådhusparken. 
 
Rekkefølgekravene er ulike ved at tiltak som skal opparbeides som del av konkrete 
byggeprosjekter skal være ferdig opparbeidet for å oppfylle kravet, og tiltak utenfor 
eller felles for alle parter skal sikret opparbeides gjennom forhandling av 
utbyggingsavtaler. Dette sikrer at alle parter i området bidrar i etablering av 
nødvendig infrastruktur eller for areal til felles nytte. 
 
Rådmannens vurdering av planforslaget: 
 
Gjennomgående vei 
Mulighet for gjennomgående vei gjennom kvartalet er vurdert i forslaget, i tråd med 
kommunestyrets vedtak i møte 21.03.2018. 
 
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 
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ny atkomst gjennom planområdet. Det er etablert 82 leiligheter i boligkvartalet i vest i 
dag, med felles parkeringskjeller med 89 parkeringsplasser. 
 
Det er kartlagt fire alternativer for vei og atkomst til området, hvorav tre er alternativer 
som omfatter gjennomgående vei, og det fjerde er et «0-alterantiv» uten 
gjennomgående vei. De tre alternativene for gjennomgående vei er ny vei syd for 
eksisterende næringsbygg i Raveien 9, ny vei nord for Raveien 9, og ny vei helt nord 
i planområdet.  
 
Alternativene er illustrert og beskrevet i forslagets planbeskrivelse, side 31, og i detalj 
i egen rapport som følger forslaget, vedlegg 5. Alternativene er vurdert med tanke på 
hensiktsmessighet, trafikale konsekvenser og mulighet for teknisk gjennomføring.  
 
Etter en grundig vurdering av alle de aktuelle alternativene mener Rådmannen at 
trafikkmengde til og fra nabobebyggelse i Raveien 6, 8 og 10 som veien skal betjene 
er altfor lav til å forsvare etablering av gjennomgående vei som får betydelige 
konsekvenser for utforming av Europankvartalet. Dersom det likevel skal etableres 
gjennomgående vei, bør det kartlagte «Alternativ 2» syd for Raveien 9 legges til 
grunn og reguleringsforslag for Europankvartalet må betydelig endres for å 
innarbeide denne forutsetningen. 
 
Et alternativ som ikke er vurdert i rapporten er muligheten for gjennomgående vei via 
parkeringskjeller i underetasje. Forslaget åpner for atkomst til parkeringskjeller fra 
sydvest og sydøst, så en tverrforbindelse på kjellernivå er mulig å etablere i forslaget. 
Dersom forslaget skal legge opp til en slik forbindelse, må det likevel vurderes 
virkninger for utrykningskjøretøy og annen nyttetrafikk, deriblant også varelevering 
som benytter Raveien i dag, samt mulighet for allmenn tilgang til kjellernivået og 
sikkerhet.  
 
Arealutnyttelse og høyder 
Forslaget legger til grunn en betydelig arealutnyttelse i området som skiller seg fra 
øvrig sentrumsbebyggelse og utnyttelse av sentrale områder i Ås sett under ett. Det 
foreslås å etablere bebyggelse på opp til 33.000 kvm samlet sett i området, som 
utgjør en totalutnyttelse for selve byggeområdet på 275 %. Til sammenligning har 
øvrige kvartaler i sentrumsområdet en totalutnyttelse på om lag 200 %. I disse 
kvartalene er det til gjengjeld etablert sokkeletasjer for alle eiendommene, uten 
uterom på grunnplan, som gir stort utslag for totalutnyttelsen.  
 
Rådmannen vurderer likevel utnyttelsen å være betydelig. At forslaget gir mulighet 
for gjennomgang og opphold på grunnplan ved å unngå å etablere sokkeletasje for 
alle eiendommene er til gjengjeld et godt avbøtende tiltak som bidrar til å kunne 
forsvare en såpass høy utnyttelse av området. Tilsvarende evner forslaget å fordele 
arealene på en måte som gir gode forutsetninger for vellykkede uterom med tanke på 
dimensjoner, sol- og skyggeforhold, selv med høy arealutnyttelse. 
 
Forslaget foreslår etasjehøyder opp mot 13 etasjer i nordvest, 8 etasjer i nordøst og 
9 etasjer på det aller høyeste i det nedtrappede bygget langs den sydøstre 
avgrensningen. Rådmannen har full forståelse for at høyder i dette omfanget kan 
oppfattes som altfor høyt i et tettsted som Ås. Likevel er det få områder i det sentrale 
Ås som kan forsvare en slik utnyttelse, og Europankvartalet er ett av dem. Ås 
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sentrum har behov for flere beboere, flere næringsarealer og økt aktivitet, og dersom 
det skal etableres et helhetlig kvartal med såpass høy utnyttelse som planforslaget 
legger til grunn, er det etter all sannsynlighet her det kan komme. 
 
Den grunnleggende arealdisponeringen i forslaget med fire nye byggeområder, som 
alle har mulighet til å utvikle særegne bygningstyper i hvert delfelt, vurderer 
Rådmannen som svært god og robust med tanke på tilpasning og bruk over tid. At de 
ulike bygningstypene sikrer at både bolig, næring og kulturformål får optimale forhold 
for foreslått arealbruk tilpasset situasjonen i hver del av kvartalet, samtidig som de 
fremstår med hver sin særegne identitet, mener Rådmannen er et svært vellykket 
grep og helt i tråd med prinsippene foreslått i arkitektkonkurransen. I et såpass stort 
område planområdet utgjør, er det godt løst at byggene i kvartalet både kan fremstå 
som særegne enkeltstående bygg, og på en god måte inngå i et hele med øvrig 
bebyggelse i kvartalet. 
 
Flerfunksjonalitet og boligantall 
Forslaget legger til grunn stor grad av flerfunksjonalitet i kvartalet, som har vært en 
viktig forutsetning. Rådmannen vurderer det som svært viktig at det i et 
sentrumskvartal som dette oppnås en god balanse mellom boligbebyggelse, handel- 
og kontorvirksomhet. Samtidig er dette krevende å oppnå, ettersom ulike 
bruksområder har ulike behov som gjerne kan komme i konflikt med hverandre.  
 
Reguleringsforslaget opprettholder en god balanse i hovedsak ved å tilrettelegge for 
ett rent næringsbygg nordøst i kvartalet. Dette er gjort for å kunne tilrettelegge for 
bruksområder det er vanskelig å oppnå i bygg med kombinerte formål, som 
hotellvirksomhet eller virksomhet tilpasset større næringsaktører. 
 
I øvrig foreslått bebyggelse i sydøst og sydvest tilrettelegges det for kombinerte 
arealformål, med handelsareal på grunnplan. Rådmannen vurderer det som viktig at 
det etableres tilstrekkelig handelsareal og publikumsrettet virksomhet på bakkeplan 
for å sikre aktivitet i området. 
 
Videre er det for byggeområdene i sydøst og sydvest også åpnet for å etablere enten 
handel eller kontorvirksomhet i byggenes annen etasje. Dette sikrer en andel areal 
for mindre kontornæringer i Ås sentrum, samtidig som det gir mulighet for aktivitet i 
området gjennom hele døgnet.  
 
Samlet sett foreslås det opp til 16.000 kvm næringsareal i kvartalet, hvor av 
hovedparten er etablert i eget bygg i nordøst og i dobbel sokkeletasje for 
bebyggelsen i sydvest. Rådmannen vurderer denne andelen som god. 
 
Uterom 
Bebyggelsen er disponert slik at det etableres et forløp av ulike uterom gjennom 
kvartalet. Rådmannen vurderer at disponeringen gir gode plassdannelser i området, 
som er godt dimensjonert med tanke på ulik bruk gjennom hele dagen og for ulike 
anledninger. Uterommene kan tas i bruk til uteservering og i handelsøyemed. 
 
Tilgang til uterommene er fastsatt å være allment tilgjengelige, med romslige 
passasjer mellom byggene i vest, syd og øst. 
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Det er stilt krav om både overordnet og detaljert utomhusplan for videre presisering 
av utforming og bruk av uterommene ved søknad om rammetillatelse, med særegne 
krav om møblering, belysning, etablering vegetasjon og tiltak for 
overvannshåndtering.  
 
Uterommene inngår også i beregning av uteoppholdsareal for bebyggelsen. Det 
stilles krav om minimum 15 m² uteareal per bolig i reguleringsplanen, og det skal 
etableres minst to nærlekeplasser i utearealet. Uterommenes variasjon i utstrekning 
og utforming gir gode muligheter for å oppnå god kvalitet i uterommene. 
 
Rådmannen vurderer foreslåtte uterom tilknyttet bebyggelsen å være tilstrekkelige.  
 
Portico 
Planforslaget legger opp til at alle byggeområdene omkranses av en «portico» som 
en felles «rød tråd» som binder de ulike byggeområdene sammen. Dette grepet var 
en sentral del av konkurranseforslaget i Europan-konkurransen, og et særegent grep 
som imponerte konkurransejuryen. 
 
Rådmannen vurderer forslaget som spennende og å være en unik måte å skape 
sammenheng i et byggeområde preget av ulik bebyggelse med ulike bruksområder. 
Rådmannen vurderer derfor at grepet kan fungere godt. Det vil bidra til å definere 
Europankvartalet som et særegent sted i Ås sentrum, og få området til å fremstå som 
et sentrumskvartal utenom det vanlige både i Ås og andre steder. 
 
At rammen i tillegg skal utformes til å ha ulike funksjoner på ulike steder i kvartalet 
vurderes også som en fordel. Rådmannen har tro på at bruksområder som overdekte 
passasjer mellom bebyggelsen, overdekte fortau langs Raveien og Brekkeveien, 
overdekte områder for fortauskafeer og handelsareal i syd og øst, og støyskjerming 
for uterom i nord vil gi området særegne kvaliteter som vil vurderes positivt både 
blant kvartalets beboere og brukere og omgivelsene for øvrig. 
 
Rådmannen er til gjengjeld opptatt av at Porticoen gjennomføres med høy kvalitet i 
utformingen, og at tilgrensende bebyggelse håndterer møtet med dette 
bygningselementet på en god måte. Foreslåtte rekkefølgekrav som skal sikre 
opparbeidelse felles for alle byggeområdene, samt mulighet for etappevis etablering 
av rammen, vurderes derfor som hensiktsmessig. 
 
Fasadeutforming og balkonger 
Planforslaget fastsetter særegne bestemmelser for fasadeutforming og etablering av 
balkonger for boligbebyggelse i området. Rådmannen mener det er viktig at det for 
aktuelle byggeområder i kvartalet fastsettes et konkret forhold til bruk av balkonger 
for bebyggelsen.  
 
Dette gjelder særlig for bebyggelsen i nordvest og sydøst. For bebyggelsen i nordøst 
er bruk og utforming av balkonger i stor grad preget av særlige bestemmelser knyttet 
til håndtering av støy. For bebyggelsen i sydøst mener rådmannen det blir viktig at 
bebyggelsen unngår for monoton og repetitiv fasadeutforming i et bygg som kan bli 
opptil 62 meter langt. I tillegg er det viktig at det med allment tilgjengelige uterom i 
området etableres et tydelig forhold mellom områder av privat og offentlig karakter. 
Riktig bruk av balkonger er et vesentlig virkemiddel for å oppnå dette. 
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Rådmannen vurderer derfor de foreslåtte bestemmelsene knyttet til fasadeutforming 
og balkonger som hensiktsmessige. 
  
Etappevis utbygging 
Rådmannen vurderer at områdets inndeling i fire nye byggeområder i tillegg til ett 
eksisterende vil fungere hensiktsmessig for etappevis utvikling av området. 
Foreslåtte rekkefølgekrav er vurdert å bygge opp under denne inndelingen, ved at 
enkelte krav knyttet til uterom og gangpassasjer knyttes til konkrete tilgrensende 
byggeområder, og felles tiltak skal sikres opparbeidet for alle byggeområdene. 
 
Reguleringsplanens utforming åpner for at det kan etableres bebyggelse i området 
uavhengig av andre parter, så fremt det oppnås enighet om oppfyllelse av felles 
rekkefølgekrav gjennom bruk av utbyggingsavtaler. Dette vurderes som 
hensiktsmessig. 
 
Tilsvarende vurderes det som positivt at felles parkeringskjeller kan etableres 
etappevis, med krav om at det skal etableres som felles anlegg ved ferdigstillelse. 
 
Sammenheng med øvrig sentrumsutvikling 
Rådmannen vurderer at planforslaget i stor grad både ivaretar sammenheng med 
dagens sentrumsbebyggelse og ivaretar muligheten for fremtidig videreutvikling av 
sentrumsområdet. 
 
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. 
 
Grønnstruktur og overvannshåndtering 
Planforslaget avsetter areal til grønnstruktur nord i planområdet som 
vegetasjonsskjerm mot veiareal, i uteoppholdsarealet nord i kvartalet, og tilknyttet 
gang- og sykkelareal helt syd i planområdet. I tillegg skal det etableres vegetasjon i 
de allment tilgjengelige uterommene sentralt i kvartalet. 
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Rådmannen vurderer at areal til grøntstruktur i planområdet er tilstrekkelig for et 
bymessig sentrumskvartal som Europankvartalet utgjør. Videre stilles det krav om 
felles utomhusplan, med krav om bruk av blågrønn faktor. Dette vil sikre at tiltak for 
håndtering av overvann i området vil omfatte vegetasjon, regnbed og tilsvarende som 
vil bidra til å gi området et grønt preg. 
 
Rådmannen vurderer derfor foreslått grønnstruktur med tiltak for å sikre lokal 
overvannshåndtering som tilfredsstillende.  
 
Trafikk, atkomst og parkering 
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. Rådmannen vurderer atkomster til planområdet 
som hensiktsmessige. 
 
Foreslått parkeringsdekning er i tråd med fylkesmannen anbefaling om 
parkeringsnorm for regionale byer i Akershus, og er definert som maksimumsnormer 
presisert etter leilighetsstørrelser. Rådmannen vurderer de foreslåtte 
parkeringsnormene som hensiktsmessige gitt kvartalets svært sentrale plassering i 
Ås sentrum. 
 
Rådmannen ser gjerne at det i tillegg innføres konkrete forslag til bruk av 
bildelingsordninger for bebyggelsen i området, og vil anbefale at det i videre 
bearbeiding av forslaget vurderes innført krav om bruk av mobilitetsplan. Bruk av 
mobilitetsplan er forsøkt innført i Asker kommune, og består av en redegjørelse av 
tiltak som kan innføres for å begrense bilbruk i området, hvor blant annet bruk av 
bildelingsordninger kan inngå. Mobilitetsplan vil da inngå som del av 
dokumentasjonskravet ved søknad om rammetillatelse. 
 
Forhold til kulturmiljø 
Forslaget vil få vesentlige virkninger for kartlagte kulturminner av 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 verdivurdering gjort i forbindelse med arbeid med ny 
områdeplan for sentrumsområdet. 
 
Rådmannen vurderer at det er 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 har rådmannen 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. Samlet sett vurderer derfor Rådmannen ikke å legge 
opp til en bevaring av huset. 
 
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. Rådmannen vurderer likevel 
at veifaret har liten betydning all den tid øvrig sentrumsbebyggelse og fylkesvei 152 
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har bidratt til veitraséen slik den fremstår i dag er vesentlig forringet. Trehuset i nord 
er vurdert å ha liten verdi i verdikartleggingen, og det vurderes at trehuset med fordel 
kan erstattes av ny bebyggelse. 
 
Vurdering av støyforhold 
Forslaget er studert i detalj i egen støyrapport med beregning av støynivåer, vedlagt 
forslaget som vedlegg 6.  
 
Beregningene viser at uterom i området vil være tilnærmet støyfritt 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. 
 
Rådmannen vurderer at forslaget er godt gjennomarbeidet med henblikk på 
støyhåndtering. 
 
Barn og unges interesser 
Rådmannen vurderer det som positivt for barn og unges interesser at området får en 
annen utforming enn i dag, som i hovedsak et betraktet som negativt i gjennomført 
kartlegging av barnetråkk. I tillegg er det positivt at uteområder er allment 
tilgjengelige, og at det skal etableres to nærlekeplasser i området. 
 
Fordeling av planskapte verdier 
Både kommunen og grunneiere i området har anledning til å foreslå at det skal 
gjennomføres en egen prosess om fordeling av planskapte verdier i området. 
Dersom det er tilfelle, vil dette kreve at det innføres særegen bestemmelse om dette i 
reguleringsbestemmelser. En fordeling av planskapte verdier gjennomføres som en 
egen rettsprosess, ved bruk av jordskifte der en særegen rettsinstans vurderer 
planskapt verdi og fordeler denne på bakgrunn av grunneiersammensetning i 
området. 
 
Rådmannen vurderer at dette kan være et virkemiddel for å sikre gjennomføring av 
reguleringsplanen, og merker seg at også enkelte andre grunneiere i området er 
innstilt på å gjennomføre en slik prosess. Det er til gjengjeld en del usikkerhet knyttet 
til bruk av jordskifte. Det er gjennomført få tilsvarende saker i Norge, og de som er 
gjennomført har vært tidskrevende prosesser over flere år. 
 
Rekkefølgekrav 
Foreslåtte rekkefølgekrav sørger for at det kan inngås utbyggingsavtaler som vil sikre 
opparbeidelse av vesentlige felles anlegg i kvartalet, og sikre bidrag til nødvendig 
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offentlig infrastruktur utenfor planområdet. Rådmannen vurderer at de foreslåtte 
rekkefølgekravene er hensiktsmessige. 
 
Grunneierinnspill: 
 
Raveien 9 AS 
Raveien 9 AS vurderer at alternativet til behandling har gode kvaliteter, men synes 
forslaget minner lite om vinnerutkastet i Europankonkurransen. Videre vurderer de at 
alternativ 1 utarbeidet i etterkant av konkurranseprosessen med flere mindre 
bygningsvolumer har større mulighet for å kunne bygges ut i etapper. 
 
Når det gjelder eksisterende bygg i Raveien 9, vurderer de at det kan være 
utfordrende å etablere to nye etasjer på bygget, og ser helst at deler av det foreslåtte 
utbyggingsarealet vurderes overført til andre byggeområder i kvartalet. 
 
For byggeområdet nordøst i kvartalet foreslått som et rent næringsbygg med kontor, 
hotell og handelsformål er de bekymret for at nybygg av denne typen kan bli 
utfordrende å leie ut, med mindre NMBU eller andre store aktører har helt konkrete 
planer for området. De er derfor bekymret for at dette kan virke forstyrrende på den 
øvrige utvikling av kvartalet. Videre presiserer de at det fortsatt foreligger langsiktige 
leieavtaler i Raveien 9. Som følge av dette anbefaler de derfor at det også 
tilrettelegges for boligformål i byggeområdet BKB5. 
 
Videre er de bekymret for støy fra jernbanen mellom lamellbebyggelsen i feltet i 
nordøst, som vurderes å være uheldig med tanke på planlagt bruk av gatetun og 
grønnstruktur. 
 
Raveien 9 AS er positive til forslag om fordeling av planskapte verdier i området og 
bruk av utbyggingsavtaler.  
 
Rådmannens kommentar 
Støy er uproblematisk i området slik forslaget disponerer bebyggelsen i kvartalet. 
Ettersom felt BKB5 er foreslått etablert med sokkel i to etasjer, vil sokkelen skjerme 
for støy fra øst for uterommene. Støykartleggingen viser at uteområdet kan etableres 
godt innenfor grenseverdier for støy i uteoppholdsareal.  
 
Bygget i BKB5 kan tilrettelegges for boligdel dersom det viser seg vanskelig å få på 
plass konkret næringsaktør i området. Dette kan gjøres som forslag om endring av 
reguleringsplan, eller vurderes konkret i videre bearbeiding av reguleringsforslaget 
ved offentlig ettersyn.  
 
Når det gjelder sammenligning med vinnerutkast fra arkitektkonkurransen mener 
rådmannen i samråd med arkitektene bak det opprinnelige konkurranseutkastet at 
alternativet til behandling i langt større grad ivaretar grunntanken bak 
konkurranseutkastet, ved at det i motsetning til i tidligere alternativ etableres et større 
mangfold av bygninger i kvartalet som kan gis hver sin særegne karakter med 
bakgrunn i lokalisering og bruksområder. 
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Veidekke ASA 
Veidekke vurderer at byggeområdet i sydøst, BKB4, fremstår noe låst i forhold til 
nedtrapping og byggelinjer med tanke på heis og trappeløsninger, som videre kan gi 
fastlåste planløsninger for bebyggelsen. De mener høyder og bygningskropp bør 
være mer fleksibelt utformet slik at de kan oppnå større grad av tilpasning i forhold til 
utforming av enkelte leiligheter med tanke på markedsmessige tilpasninger. 
 
Videre er de bekymret for at næringsarealet på bakkenivå kan bli litt trangt for 
funksjonelle lokaler for næringsvirksomhet. 

  
De er for øvrig fornøyd med at alternativet gjenspeiler synspunkter spilt inn gjennom 
prosessen med tanke på orientering av bygningskroppen. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen mener det er en fordel om bebyggelsen i sydøst opprettholdes med en 
tydelig visuell profil som med den sterke nedtrappingen forslaget legger opp til.  
 
Det er til gjengjeld vurdert alternativer med grovere nedtrapping enn hva som er 
foreslått, men som da dessverre mister noe av særegenheten ved det foreslåtte 
bygget.  
 
Rådmannen imøteser imidlertid konkrete forslag til utforming av bygningskroppen 
som kan virke på tilsvarende vis som planforslaget og som også kan gi mer 
funksjonelle næringslokaler. Dette kan innarbeides i forslaget i videre bearbeiding. 
 
NMBU 
NBMU eier 17 % av reguleringsområdet og har således klare økonomiske interesser i 
utviklingen av området. De understreker at de også har en overordnet 
samfunnsmessig interesse i at reguleringen av området blir slik at den legger til rette 
for en ønsket utvikling av Ås sentrum. Her er bærekraftig tettstedsutvikling, god 
kvalitet på bygninger og uterom, og mulighet for etablering av næring i ulik skala 
viktig. 
 
Universitet ser derfor at prinsippene som legges til grunn og den overordnede 
målsettingen for reguleringsplanen som hensiktsmessige for å oppnå dette. 
 
De anser planforslaget med en fordeling av ny bebyggelse i fire nye frittstående 
volumer med mulighet for å utvikle særegne bygningstyper i hvert delfelt som tillegg 
til eksisterende bygningsvolum i Raveien 9 som et godt forslag. Det gir rom for å 
bevare åpenhet på bakkenivå og vil kunne skape gode og funksjonelle uterom. 
 
De er opptatt av at forslaget muliggjør flerfunksjonell bruk av kvartalet, samtidig som 
hver bygnings i kvartalet kan fremstå med en særegen og gjenkjennbar visuell 
karakter. Dette samtidig som at bygningene samlet sett utgjør et harmonisk utrykk, 
selv med betydelig arealutnyttelse og mulighet til å utvikle kvartalet gjennom trinnvis 
utbygging. 
 
Foreslåtte maksimum- og minimumsnormer for arealbruk i byggene ser NMBU på 
som hensiktsmessig da det vil kunne sikre at også rene næringsbygg med kontor-, 
handel eller servicenæring kan etableres i området. Forslaget om et rent, større 
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næringsbygg i området vil gi muligheter for næringsetablering i ulik skala fra én 
bruker i hele bygget, til at bygget kan brukes som en «næringshub» for mange 
mindre aktører, uten at det kommer i konflikt med boliginteresser i bygningen. 
Alternativt bør man øke næringsandelen i alle bygg for å gi tilstrekkelig fleksibilitet for 
ulike næringsaktører som kan oppstå. 
Foreslåtte rekkefølge for etablering av veiløsninger, grønnstruktur, uterom og 
«portico» anses som hensiktsmessige for å siker helhetlig god løsning for hele 
området. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen deler NMBUs vurdering når det gjelder etablering av ett næringsbygg 
som både kan ivareta behov til én stor næringsaktør eller flere mindre i felleskap. 
 
Familien Tandberg 
Familien ser en del positive trekk ved planforslaget, men kan ikke se at foreslått 
utforming for deres eiendom er riktig, og etter deres vurdering heller ikke for Ås 
sentrum. Dette gjelder i hovedsak forhold knyttet til funksjonsfordeling og byggets 
foreslåtte form. 
 
Når det gjelder utnyttelse ser de positivt på totalutnyttelsen for området og egen 
eiendom slik det er foreslått. De er imidlertid skeptisk til at næringsdelen i 
byggeområdet er for høyt sammenlignet med foreslått boligdel. En for lav boligdel 
mener de vil gjøre det vanskelig å utvikle et prosjekt på tomten som gir mulighet for å 
fokusere på Odd Tandbergs kunst. Som følge har de behov for å justere både form 
på bygg og foreslått funksjonsinndeling. 
 
De setter ikke pris på pyramideform på foreslått bygningsvolum, men har forståelse 
for at kommunen ønsker et spennende bygg på tomten, og er innstilt på å medvirke 
til dette. De er til gjengjeld opptatt av at dette kan oppnås på flere måter, og mener at 
foreslått bygningsform ikke er en av dem. De forventer derfor at det gjøres vesentlige 
endringer i rammene for bebyggelsen på eiendommen som er langt mer fleksibelt, og 
som gir rom for at grunneier, utbygger og arkitekt kan finne en løsning i samråd med 
kommunen. 
 
Forutsatt at det gjøres betydelige endringer i foreslått bygningsvolum, ser de 
forslaget som et godt alternativ for å oppnå urbanisering i Ås sentrum som er en 
oppfatning de oppfatter at kommunen deler med dem. Logistikk og uterom i kvartalet 
vurderes som hensiktsmessig.  
 
De ønsker at Odd Tandbergs navn og kunst skal kunne sette et visst preg på den 
nye bebyggelsen på eiendommen, men ser helst at dette løses ved å tilrettelegge for 
en annen type bebyggelse på deres eiendom enn den som er foreslått. De er innstilt 
på å tilrettelegge for et visningssenter for deler av kunsten sammen med annen 
kulturvirksomhet, og ser også for seg å ha noe utstilt ute eller integrert i bygningen. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen er opptatt av at det kan etableres bebyggelse på eiendommen som 
muliggjør både hensiktsmessig utnyttelse og etablering av et visningssted for kunst. 
Når det gjelder utnyttelse og bygningsform, er rådmannen særlig opptatt av tre 
forhold for bebyggelsen på eiendommen: 
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1) En bygningsform som gir gode solforhold for uterom bak og øst for bygget.  
2) En bygningsform som i likhet med øvrig foreslått bebyggelse bidrar til et mangfold 
av bebyggelsestyper i området. 
3) At bebyggelsen i kraft av sin fremtoning fremstår som noe annet enn et rent 
boligbygg. 
 
Rådmannen ser gjerne en justering av både volumoppbygging og funksjonsinndeling 
i det foreslåtte byggeområdet, og imøtekommer konkrete forslag til justering av 
volumet som kan vurderes opp mot det foreslåtte, som nettopp ivaretar disse tre 
punktene. Rådmannen vurderer at detaljert utforming av byggeområdet vil bli 
gjenstand for ny vurdering i videre bearbeiding av planforslaget ved offentlig ettersyn. 
 
Alternativer: 
Forslag til reguleringsplan R-304 for Europankvartalet sendes tilbake til 
administrasjonen for videre bearbeiding: 
 

1. Forslagets hovedprinsipper fastsettes, herunder omfang og utstrekning av nye 
byggeområder, etablering av felles portico og allment tilgjengelige uterom, 
rekkefølgekrav, samt vei- og atkomstløsning. 

2. Justering innenfor de ulike byggeområdene BKB1-5 med tanke på høyder, 
volumoppbygging og funksjonsinndeling. 

3. Ytterligere utredning som følge av eventuelle justeringer må bekostes av den 
enkelte grunneier. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener planforslaget er et solid og godt gjennomarbeidet forslag som 
anbefales sendt på høring for innspill. 
 
Videre mener rådmannen at justeringer knyttet til volumoppbygging og arealfordeling 
i enkelte av byggeområdene med fordel kan vurderes videre i forbindelse med 
høringsprosessen, fortrinnsvis med bakgrunn i konkrete og illustrerte endringsforslag 
som kan vurderes opp mot forslaget slik det foreligger. Dersom endringene viser seg 
å være omfattende, vil det gjøres en vurdering av om et revidert forslag skal være 
gjenstand for ny offentlig høring  
 
Videre bør det gjennomføres en mer omfattende vurdering av områdestablitet i 
forbindelse med høringen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til sakslisten 
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HTM-70/18 
R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  16/00825-26 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 70/18 27.09.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 utsettes behandlingen av R-308 
Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda, inntil planinitiativsak for nye jernbanetiltak i 
området er behandlet. Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn etter 
bestemmelsene i § 12-10. Utsettelsen skal maksimalt vare ut 2018.  
 
Ås, 13.09.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:      12.07.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang  27.09.2018 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang  
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 19.10.2017 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 10.11.2017 
3. Planbeskrivelse, datert 10.11.2017 
4. Geoteknisk rapport, datert 30.03.17 
5. Trafikknotat, datert 01.11.2016 
6. Kryssløsning fylkesvei 
7. ROS-analyse, datert 06.11.2017 
8. Merknader til oppstart 
9. Forslagsstillers kommentar til merknader 
10. Bane NORs uttalelse, datert 29.08.2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Området er uregulert, og er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan, vedtatt 
03.02.2016. 
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for bygging av 8 nye eneboliger. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS, på vegne av tiltakshaver Fiks bolig 
AS. 
 
Fakta i saken: 
Planområdet er 14,6 daa, og ligger på Kjølstadhøgda nord i Ås kommune, på 
grensen mot Ski kommune. Avstanden til Ås sentrum er om lag 5,5 km, og 
avstanden til Ski sentrum er om lag 2,4 km.  
 
Planområdet avgrenses i nord, vest og sør av LNF-områder, og av boligfeltet 
Kjølstadhøgda med 14 eneboliger i øst. Planforslaget tilrettelegger for en utvidelse av 
feltet, med 8 nye boliger. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet består av to 
eneboliger i god stand, samt en låve som planlegges fjernet. For øvrig består 
planområdet av dyrket mark.  
 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet 12.07.2016, og nedenfor redegjøres kort for 
planens innhold og mer detaljert i vedlagte planbeskrivelse.  
 

    
Figur 1. t.v. Utsnitt fra kommuneplan for Ås vedtatt 3.2.2016. T.h. Utsnitt fra reguleringskart for 
Kjølstadhøgda. 
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Figur 2. Flyfoto av planområdet 

Landskap og naturmangfold 
Sørlig del av planområdet er i dag et åpent jordbruksareal, som gir gode siktlinjer til  
jordbrukslandskapet på Kjølstad for boligene i nord. Planområdet avgrenses i vest av 
tett blandingsskog, som også dekker deler av planområdet i nord. 
 
Det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor området. 
 
Grunnforhold 
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser av planområdet. Boringene tyder ikke 
på bløt, sensitiv leire eller kvikkleire/sprøbruddmateriale på tomta. Rapporten 
konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende. 
 
Arealbruk og bebyggelse 
Planområdet er i stor grad ubebygd, med unntak av to eneboliger på gnr/bnr 65/27 
og 65/19, samt en låve på 65/4,6. Tilgrensende bebyggelse består i hovedsak av 
eneboliger med saltak i to etasjer over kjeller. 
 
Planforslaget legger til rette for å videreføre dagens tetthet, tomtestørrelse og 
typologi på Kjølstadhøgda. Innenfor BFS3 og BFS4 tilrettelegges det for en fradeling 
av fire nye tomter på hvert av feltene, med en minimumsstørrelse på 750 m² pr. tomt. 
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Bestemmelsene sikrer at det kun kan opprettes 4 nye tomter på hvert felt. Det åpnes 
også for muligheten til å opprette færre, men større tomter. 
 
Det skal avsettes 1 daa til lekeplass til felles bruk for nye og eksisterende boliger.  
 
Vei og trafikk 
Kjølstadhøgda er knyttet til Fv. 152 Åsveien med et T-kryss som ligger i Ski 
kommune. Dagens trafikk på Åsveien er 7.000 ÅDT, mens dagens bilturproduksjon 
til/fra Kjølstadhøgda er beregnet til 57 ÅDT. 
 
Nærmeste bussholdeplass (Kjølstadhøgda) er lokalisert om lag 250 meter fra 
planområdet, og har bussavganger hvert tiende minutt til Ås og Ski sentrum. 
Reisetiden til Ski stasjon er 6 minutter, mens reisetiden til Ås sentrum er 8 minutter. 
 
Sydgående busstrafikk stanser i dag i avkjøringsarealet inn til Kjølstadhøgda. 
Planforslaget innebærer en oppgradering av denne løsningen, med ny busslomme 
sør for innkjøringen til Kjølstadhøgda, som vist på vedlagte veitegning (vedlegg 6). 
Løsningen er i tråd med gjeldende reguleringsplan i Ski kommune, og reguleres 
derfor ikke i planen for Kjølstadhøgda. Planforslaget ble først innsendt uten at 
løsningen var godkjent av Statens vegvesen. Godkjenningen er senere gitt i brev 
29.06.2018 
 
Intern privat boligvei foreslås utvidet fra 3 meter til mellom 3,5 og 4 meters bredde. 
 
Parkering 
Parkering skal opparbeides på egen tomt. Det skal opparbeides to parkeringsplasser 
for hver boenhet, enten som åpne plasser eller i carport/garasje. Maksimal tillatt 
størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m² per. boenhet. 
 
Etablering av hensettingsanlegg og ny trasé for avgreining fra østre linje 
På oppdrag fra Jernbanedirektoratet utreder Bane NOR en ny tilknytning mellom 
Østre og Vestre linje mot Oslo, samt areal for et nytt hensettingsanlegg. Aktuelle 
områder for plassering av hensettingsanlegget ble utredet i rapporten Hensetting 
Østlandet, fra 2015, og Bane Nor har i 2018 bekreftet at skogsområdet nord/vest for 
Kjølstadhøgda er ett av alternativene de vil utrede videre. Planområdet for 
detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda kan bli berørt av anlegget, samt av en trasé 
for ny avgreining fra Østre linje.  
 
Kommunen har bedt Bane NOR om en uttalelse til behandling av reguleringsplan for 
Kjølstadhøgda, og denne ligger vedlagt saken (vedlegg 10). Bane Nor anmoder på 
det sterkeste om at planforslaget ikke tas opp til behandling i kommunen, før det 
foreligger en nærmere avklaring av arealbehov knyttet til jernbanetiltakene i området. 
 
Planprosessen for de samlede jernbanetiltakene skal behandles i en planinitiativsak i 
Ski og Ås kommune i løpet av fjerde kvartal 2018. 
 
Rådmannen har anbefalt forslagsstiller å sette planprosessen på vent inntil 
jernbanetiltakene er avklart. Etter ønske fra forslagsstiller legges planforslaget likevel 
fram til politisk behandling. 
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Sammendrag av forhåndsuttalelser 
Oppstart av planarbeid ble varslet 07.08.2016. Innkommende merknader til varsel 
om oppstart er oppsummert og kommentert av tiltakshaver i vedlegg 9.  
 
Det ble mottatt 8 merknader fra følgende offentlige og private berørte parter: 
 
Akershus fylkeskommune 
Fylkeskommunen opplyser om at det ikke er kjente automatisk fredede kulturminner 
på eiendommen. En nærmere utredning av forholdet til fornminner anses ikke som 
nødvendig. Ved funn av fornminner skal arbeidet straks stanses, og Akershus 
fylkeskommune varsles. 
 
Fylkesrådmannen vurderer at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og 
gjeldende regionale planer. De viser for øvrig til målsetningen i regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus, om at persontransportveksten i området skal tas 
med kollektivtransport, gange og sykkel. 
 
Rådmannens kommentar: Merknaden tas til orientering. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen mener at boligområdet må vurderes tatt ut av kommuneplanen når 
denne skal rulleres, med bakgrunn i nasjonale jordvern- og matproduksjonsmål, samt 
føringene i regional plan for areal og transport. Fylkesmannen fraråder derfor at 
reguleringsarbeidet fortsetter. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Rådmannen viser til at jordvern og 
utbyggingsmønster har vært vurdert ved rullering av kommuneplanen, og vil ikke 
anbefale at planprosessen stanses med bakgrunn i disse hensynene. 
Kommuneplanens funksjon som et forutsigbart styringsdokument vektlegges i denne 
saken.  
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen vurderer at planen må sendes på høring i både Ski og Ås 
kommune, ettersom planområdet berører begge kommunene. 
 
Vegvesenet støtter fylkesmannens vurdering om å stanse reguleringsarbeidet med 
bakgrunn i føringene i regional plan for areal og transport. 
 
Dersom reguleringsarbeidet fortsettes, vurderer vegvesenet at det er behov for å 
belyse de trafikale konsekvensene av tiltaket. For å ivareta trafikksikkerheten bør 
følgende tiltak utredes: 
- Utbedring av avkjørsel til fylkesveien 
- Etablere tilrettelagt forgjengerkryssing til gang/sykkelvei til bussholdeplass 
 
Detaljplan for kryss med Fylkesveien må være utarbeidet og godkjent av Statens 
vegvesen før planen sendes ut på offentlig høring. 
 
Rådmannens kommentar: Detaljplan for kryss til fylkesveien er godkjent av Statens 
vegvesen, og er i tråd med gjeldende regulering i Ski kommune. Se også kommentar 
til fylkesmannen vedrørende regional plan. 
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Jernbaneverket 
Jernbaneverket har ingen merknader til varsel om oppstart. 
 
Hafslund nett AS 
Hafslund nett påpeker at elektrisk anlegg må tas hensyn til i planarbeidet. De 
opplyser om en nedgravd høyspenningskabel i området, og en frittliggende 
nettstasjon innenfor planområdet. Ny bebyggelse vil kunne medføre behov for en ny 
nettstasjon. Nettstasjonen har en byggegrense på 5 meter, og nettselskapet må ha 
kjøreadkomst og adgang til nettstasjonen. 
 
Høyspenningskabler under bakken skal ikke tegnes inn på reguleringskartet. 
Arealer som brukes til frittliggende nettstasjon avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «andre typer bebyggelse og anlegg», 
energianlegg.  
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Tilgang til nettstasjonen er ivaretatt. 
 
Follo Ren IKS 
Viser til §8 i Ås kommunes renovasjonsforskrift. Gjelder spesielt vendehammer 
tilpasset lastebil klasse L. 
 
Rådmannens kommentar: Vendemulighet for renovasjonskjøretøy er ivaretatt i 
planforslaget. 
 
Kristine Rogstad, gnr/bnr 65/1 
Hun er hjemmelshaver av jordet nord for planområdet, og vil ikke akseptere en 
eventuell veiutvidelse på bekostning av dyrket mark. 
 
Det konstateres at det er foretatt flatehogst på 65/23 inntil skogen til 65/1. Dette kan 
medføre fare for vindfall på gjenværende skog. Grunneier av 65/1 skal ikke holdes 
ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå på grunn av vindfall o.l. 
 
Hun ønsker ikke at jordet tilhørende gnr/bnr 65/1 brukes som lagringsplass for snø. 
Utbygger må ha snødeponi på egen tomt. 
 
Skogen tilhørende 65/1 kan ikke brukes av beboere som fyllplass for hageavfall o.l. 
 
Hun gjør oppmerksom på at 65/1 har adkomst bl.a. til egen skog langs vei på 
vestsiden av planområdet. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Veiutvidelse langs eksisterende 
atkomstvei vil i svært begrenset grad skje på bekostning av dyrket mark. 
 
Aud Merete Rambøl og Ingvald Oskar Halvorsen, gnr/bnr 65/27 
De er beboere innenfor planområdet og ønsker at ny bebyggelse i minst mulig grad 
ødelegger for deres utsikt sørover.  
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Noen begrensninger i utsikten må 
påregnes. 
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Rådmannens vurdering: 
 
Hensettingsanlegg og østre linje 
Grunnet betydelig usikkerhet knyttet til arealbehovet for jernbanetiltak i området, vil 
rådmannen ikke anbefale at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn før 
planinitiativet for jernbanetiltakene er behandlet. Det forutsettes at planinitiativet 
legges fram til behandling i Ås og Ski i løpet av fjerde kvartal 2018, i henhold til Bane 
NORs uttalelse. 
 
Som alternativ til rådmannens anbefaling legges planforslaget ut på høring. Derfor 
følger rådmannens vurdering av planforslaget slik det nå foreligger. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Planområdets beliggenhet, om lag 2,4 km fra Ski sentrum og 5,5 km fra Ås sentrum, 
er utenfor de prioriterte vekstområdene i regional plan for areal og transport. I disse 
områdene skal det kun legges opp til en svært begrenset vedlikeholdsvekst for å 
opprettholde stabile bomiljø. På bakgrunn av disse føringene mener Statens 
vegvesen og Fylkesmannen at kommunen bør vurdere området tatt ut av 
kommuneplanen ved neste rullering. 
 
Rådmannen legger vekt på at kommuneplanen bør gi mest mulig forutsigbarhet for 
alle som berøres av den, herunder også eiendomsutviklere og naboer, og mener 
derfor det vil være uheldig å stanse reguleringen av området. Det understrekes at 
utbygging i denne avstand fra sentrum bør være av et begrenset omfang, i henhold til 
prinsippet om at noe vedlikeholdsvekst kan tillates. Planforslagets begrensning på 
åtte nye eneboliger vurderes å være i tråd med disse føringene, og kan tilføre 
positive kvaliteter til det eksisterende boligfeltet. Rådmannen legger også vekt på at 
området betjenes av busslinje 510, som har hyppige avganger til Ås og Ski sentrum. 
Planforslaget er således i tråd med kommuneplanens føringer om at det skal 
tilrettelegges for boligbygging langs bussakser.  
 
Vei og trafikk 
Det vurderes at planforslaget vil utgjøre et positivt bidrag til trafikksituasjonen på 
Kjølstadhøgda, både for dagens og nye beboere. Opparbeiding av ny busslomme på 
vestsiden av fylkesveien, samt en ny fotgjengerovergang til holdeplassen på 
østsiden, vil bedre trafikksikkerheten for gående og kollektivreisende.  
 
Internt i planområdet foreslås atkomstveien utvidet til mellom 3,5 og 4 m bredde. Ved 
oppstart av planarbeidet anbefalte kommunen en utvidelse av veien til 4 m, av 
hensyn til vedlikehold og trafikksikkerhet. Dette har ikke blitt vurdert som 
gjennomførbart for hele strekningen, grunnet konflikter med en trafostasjon og 
tilgrensende jordbruksareal. Veibredden som foreslås vurderes likevel som 
tilfredsstillende, og som en forbedring fra dagens situasjon. Veien skal være privat og 
skal ikke driftes av kommunen. 
 
Arealbruk og bebyggelse 
Planforslaget viderefører dagens boligtypologi, tomtestruktur og karakter på 
Kjølstadhøgda, og vurderes således som godt tilpasset omkringliggende bebyggelse 
og områdets beliggenhet. 
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Barns interesser 
Etablering av lekeplass innenfor planområdet vurderes å bidra positivt til barns 
interesser på Kjølstadhøgda. Det er i dag ingen offentlige lekearealer innenfor 
boligfeltet, og planforslaget bidrar således med nye kvaliteter også for eksisterende 
boliger. 
 
Rådmannen anser det imidlertid som uheldig at boligfeltet ligger utenfor gang- og 
sykkelavstand til barne- og ungdomsskoler. Nærmeste barneskole, Rustad skole, 
ligger om lag 5,5 km fra planområdet, en avstand som berettiger til skoleskyss. Ås 
ungdomsskole ligger 5 km fra planområdet. 
 
Alternativ innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Kjølstadhøgda, som 
vist på kart datert 19.10.2017, med reguleringsbestemmelser datert 10.11.2017. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at behandling av planforslaget utsettes frem til Bane NORs 
planinitiativsak for nye jernbanetiltak i området er behandlet. Utsettelsen bør ikke 
vare lenger enn til utgangen av 2018. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til sakslisten 
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HTM-71/18 
R-305 Reguleringsplan for sykkelvei med fortau mellom 
Meierikrysset og Ås sentrum 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  16/01124-41 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 71/18 27.09.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for sykkelvei med fortau 
mellom Meierikrysset og Ås sentrum, som vist på kart og bestemmelser datert 
8.12.2016, med følgende endringer/tillegg: 

- Grøntrabatt mellom kjørebane og sykkelvei reduseres fra 3 til 2 meter. 
- Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen, som skal 

beskrive hvordan mest mulig av de private hageanleggene, trerekken ved TF-
bygget og hageanlegget ved Damgården kan bevares. Berørte grunneiere 
skal involveres i utarbeidelsen av planen.  

- Atkomstene inn til Åsgård skole (3 stk) bearbeides før 2. gangs behandling av 
planforslaget, for å være i samsvar med ny regulering for Åsgård skole. 

 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Ås, 18.09.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet: 6.4.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 27.9.2018 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 08.12.2016 
2. Reguleringsplanbestemmelser 
3. Planbeskrivelse, datert 25.05.2018 
4. Teknisk plan, datert 22.06.2016 
5. ROS-analyse 
6. Geoteknisk rapport, datert 07.06.2016 
7. Støyrapport 
8. Støykart X-001, datert 15.12.2015 
9 Støykart X-002, datert 15.12.2015 
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10. Referat fra møte med Statens vegvesen, 20.08.2018 
11. Samlet uttalelse fra private grunneiere på nordsiden av fv. 152, datert 13.09.2018 
12. Uttalelse vedrørende eiendommen 42/141, datert 13.09.2018 
 
Andre relevante dokumenter som ligger i saken 
Uttalelser til varsel om oppstart 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget gjelder etablering av sykkelvei med fortau på strekningen mellom 
Meierikrysset og Ås sentrum. Sykkelveien foreslås etablert som en utvidelse av 
fortauet på nordsiden av fv.152, mellom Meierikrysset og Skogveien, og som en 
utvidelse av gang- og sykkelveien på sørsiden av fylkesveien, mellom Skoleveien og 
Rådhusplassen. Det foreslås at sykkelveien krysser fv. 152 i plan, på samme sted 
som dagens fotgjengerovergang øst for Skogveien. 
 
Foreslåtte dimensjoner er 3 meter sykkelvei og 2,5 meter fortau. Sykkelveien er i 
planforslaget adskilt fra veibanen med en 3 meter bred, opphøyd grøntrabatt. 
Rådmannen anbefaler at rabatten reduseres til 2 meter, for å begrense inngrepene i 
tilgrensende eiendommer. En reduksjon av rabatten gjør at den ikke vil kunne 
beplantes med gatetrær, men tilfredsstiller fortsatt kravene til snøopplag og skjerming 
av sykkelveien mot bilvei. Det foreslås at bussen stopper i veibanen (kantstopp) 
heller enn i busslomme som i dag. Sykkelveien får forkjørsrett ved kryssing av 
sideveier.  
 
Fakta i saken: 
Planforslaget er utarbeidet av Constrada, på vegne av Statens vegvesen. Hensikten 
med planforslaget er å legge til rette for et oppgradert tilbud for syklister og 
fotgjengere på strekningen mellom Ås sentrum og Meierikrysset. 
 
Statens vegvesen utarbeidet i 2015 et forprosjekt som skulle anbefale løsninger for 
oppgradering av gang- og sykkeltilbudet mellom Meierikrysset og Sentralholtet. 
Forprosjektet delte området opp i tre delstrekninger, hvorav dette planforslaget 
gjelder delstrekning én.  
 
Planområdet 
Planområdet strekker seg fra Meierikrysset i vest og følger fv. 152 frem til Ås 
sentrum, ved innkjøringen til Rådhusplassen. Tilbudet for gående og syklende på 
strekningen består i dag av en gang- og sykkelvei på sørsiden av fv.152, langs 
Søråsjordet, samt en gang- og sykkelvei på nordsiden av veien. Gang- og 
sykkelveiene er generelt smale og fremstår med variabel standard, uten skille mellom 
syklister og forgjengere. 
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Figur 3. Flyfoto av planområdet 

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 
Strekningen mellom Ås sentrum og Meierikrysset er en del av hovednettet for sykling 
og gange i Ås, definert i kommunens sykkel- og gåstrategi som ble vedtatt 15.5.2018. 
På hovedsykkelveinettet skal det tilrettelegges for hurtig og direkte sykling i 25-40 
km/t. Separering av sykkel og gange, samt sikring av forkjørsrett for syklister i kryss, 
er viktige grep for å oppnå dette. 
 
Sykkel- og gåstrategien har som målsetning at sykkeltrafikken i Ås skal øke fra 9 til 
17 % av alle reiser innen 2030. 
 
Behovet for bedre tilrettelegging 
Behovet for en høystandard gang- og sykkeltilrettelegging langs fv. 152 er begrunnet 
med den forventede befolkningsveksten i Ås tettsted, samt forventninger om økt 
pendling til og fra Ås med etablering av Follobanen og utvidelsen av universitetet. 
Fylkesveien har ikke kapasitet for mer biltrafikk uten at det går utover 
framkommeligheten for bussen. Det er derfor ønskelig å øke andelen gående og 
syklende på interne reiser i Ås ved å tilby et tilgjengelig og attraktivt anlegg. Behovet 
begrunnes også med tellinger gjort av Statens vegvesen, som viser at antallet 
syklister og fotgjengere langs strekningen i dag er så høyt at det tilsier et behov for 
separering av trafikantgruppene. Strekningen er også skolevei. 
 
Bakgrunn for valg av løsning 
Statens vegvesens tellinger indikerer relativt stor trafikk av myke trafikanter langs 
strekningen, og dermed et stort potensial for konflikter mellom gående og syklende. 
Sykkelvei med fortau er valgt fordi det gir bedre fremkommelighet og færre konflikter 
mellom gående og syklende enn en gang- og sykkelvei. Kombinert gang- og 
sykkelvei anbefales normalt ikke i tettbygde strøk. Sykkelfelt i veibanen har vært 
vurdert, men ble forkastet på grunn av fylkesveiens trafikkmengde og hastighet, som 
gjør at sykling i veibanen kan oppleves som utrygt, spesielt av barn og eldre. 
Hensikten har vært å legge til rette for en bred gruppe av hverdagssyklister, også 
barn som benytter strekningen som skolevei, i tillegg til transportsyklister som ønsker 
et høyere tempo. 
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Sykkelveien anbefales så bred at syklende kan passere hverandre og møtes på en 
sikker måte. Løsningen fungerer for sykling i ulike hastigheter, også rask sykling 
(over 30 km/t). Fortauet foreslås med en bredde på 2,5 meter, som tilsvarer dagens 
fortausbredde på nordsiden av fylkesveien. Bredden på fortauet er også valgt av 
hensyn til drift. Planforslaget inneholder en 3 meter bred grøntrabatt, som gir 
mulighet for planting av gatetrær, i tråd med ambisjonen om en gatemessig utforming 
av fylkesveien. Reduseres grøntrabatten til 2 meter vil det ikke være mulig å plante 
trær i rabatten. 
 
Det foreslås at bussen stanser i veibanen, i stedet for i dagens busslommer, etter 
ønske fra busselskapet. Denne løsningen gir også mindre inngrep i tilgrensende 
eiendommer. 
 
Bakgrunn for valg av plassering 
I planforslaget er sykkelveien lagt på sydsiden av fv. 152 fra Rådhusplassen til 
Skogveien, og deretter på nordsiden av fv.152 fra Skogveien til Meierikrysset. Som 
en del av forprosjektet ble det vurdert flere alternativer både på sydsiden og på 
nordsiden av fylkesveien, og i varierende avstand fra kjøreveien. På sydsiden ble det 
vurdert flere traséer, både langs kjøreveien, syd for Studentsamfunnet, eller syd for 
både Skogsdammen og Studentsamfunnet. Det har ikke vært mulig å gjennomføre 
en god løsning på denne siden av veien, grunnet fredningsverdier knyttet til 
samfunnet/Aud Max og det omkringliggende parkanlegget med «Smilehullet» og 
«Skogsdammen». Riksantikvaren påpeker at anleggene på sørsiden har nasjonal 
verdi, og dermed har høyere vernestatus enn hageanleggene som blir berørt på 
nordsiden.  
 
Konsekvenser av planforslaget 
Planforslaget innebærer at 8 eiendommer langs fylkesveien må avgi grunn 
permanent. I tillegg kreves et midlertidig erverv til anleggsbelte på inntil 5 meter 
utenfor permanent ervervet areal, som berører 9 eiendommer. Fem hager som er 
regulert til bevaring gjennom reguleringsplan R-125 fra 1995 blir berørt. Det er 
ytterkantene av hagene som berøres, men inngrepet vil innebære at vegetasjonen 
langs veien må fjernes og plantes på nytt lenger inn i hagen. Foreslått grunnerverv er 
illustrert på s. 44-46 i den tekniske planen (vedlegg 4), og er beskrevet i 
planbeskrivelsen fra s. 34. 
 
Planen berører ikke vernede arealer som tilhører NMBU. Dagens allé ved TF-
bygningen bevares, og det skal etterstrebes å unngå inngrep i hagen tilhørende 
Damgården. 
 
Åsgård skole vil bli berørt i anleggsperioden, i form av begrenset adkomst fra nord, 
anleggsstøy og noe lavere trafikksikkerhet i kryssene, samt i punktet der gangbro fra 
Kaja møter ny sykkelvei ved Åsgård. Det forutsettes at tiltak for å sikre skolebarn i 
anleggsperioden beskrives i miljøoppfølgingsplanen. 
 
Støy 
Eiendom 42/77 og 42/91 er de eneste boligene i planområdet som i dag har 
støyskjerm. En teknisk vurdering av eksisterende støyskjerm på 42/91 skal 
gjennomføres, i tillegg til vurdering av nye tiltak på 42/77. Støyskjerming 
detaljutredes i byggeplanfasen. 
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Planprosess: 
Uttalelser til varsel om oppstart 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet 6.4.2016, og det ble mottatt 11 uttalelser. 
Uttalelsene er oppsummert i planbeskrivelsen, fra s. 43, med tiltakshavers 
kommentarer.  
 
Fylkeskommunen, Fylkesmannen, NMBU og Mattilsynet er svært negative til å legge 
sykkelveien på sydsiden av fylkesveien, grunnet fredningsverdier og jordvern. NMBU 
peker på viktige forsøksarealer på Søråsjordet. Fylkeskommunen uttaler også at de 
bevaringsverdige hageanleggene på nordsiden i minst mulig grad bør berøres.  
 
NMBU ønsker en gatemessig utforming av fylkesveien gjennom Ås. De har levert et 
eget forslag til utforming av sykkelveien, som ivaretar deres eiendommer. På 
nordsiden av fylkesveien er de opptatt av at trerekken ved TF-kvartalet bevares, 
samt hageanlegget til Damgården i Kirkeveien 1. De mener at bortfalte 
parkeringsplasser må erstattes av vegvesenet. 
 
Berørte private grunneiere på Kaja er svært negative til de forslåtte inngrepene i 
hagene. Det påpekes at de tidligere har måttet avstå grunn til en utvidelse av gang- 
og sykkelveien, og at det er blitt lagt ned betydelig innsats i ettertid for å tilbakeføre 
hageanleggene til tidligere standard. Hekkene og trærne er endelig blitt store nok til å 
skjerme mot trafikken, og det ønskes ikke at disse skal fjernes på nytt. Det vises til at 
hageanleggene er regulert til bevaring av kommunen. Det stilles videre spørsmål til 
behovet for en så stor utvidelse av gang-/sykkelveien, og foreslår som alternativ at 
myke trafikanter kan benytte Høgskoleveien eller en utvidelse av g/s-veien på 
sydsiden av fylkesveien.  
 
Tre personer som er brukere av dagens gang- og sykkelvei har uttalt seg om 
forholdene på strekningen. De peker på dårlige forhold for syklister, og mener det er 
behov for separering av syklende og gående. 
 
Møter med berørte grunneiere 
Statens vegvesen og administrasjonen avholdt dialogmøter med berørte private 
grunneiere og NMBU den 15.02.2018. I tillegg ble planforslaget presentert for berørte 
grunneiere i et møte 12.09.2018, avholdt av kommunen. På møtet ble rådmannens 
innstilling i saken presentert. Skriftlige innspill fra grunneierne i etterkant av møtet er 
vedlagt saken (vedlegg 11 og 12).  
 
Grunneierne er i hovedsak negative til en utvidelse av gang- og sykkelveien på 
nordsiden av fylkesveien, som medfører inngrep i tilgrensende hager. Dersom en slik 
utvidelse skal finne sted, ønsker de at bredden på den foreslåtte grøntrabatten mot 
veien reduseres så mye som mulig, slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon i 
hageanleggene kan ivaretas. De ønsker også at fortauet reduseres til 2 meter, 
sykkelvei reduseres til 2,5 meter og at anleggsbeltet reduseres så mye som mulig. I 
vedlagte uttalelse stilles det spørsmåltegn ved forutsetningene for prosjektet, og 
behovet for den løsningen som er tegnet opp av Statens vegvesen. De foreslår tiltak 
for å minimere anleggsbeltet, bl.a. at mer arbeid gjøres fra veibanen, at Hageveien 
benyttes som anleggsområde, og at det utarbeides en miljøoppfølgingsplan. De er 
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opptatt av hvordan redusert tomtestørrelse påvirker senere utbyggingsmuligheter på 
tomtene. 
 
Grunneiere på 42/141 (Hageveien 1 & 3) har i tillegg levert et eget innspill som 
berører forhold på deres eiendom.  
 
NMBU er opptatt av at hageanlegg og vegetasjon ved Damgården og TF-kvartalet 
bevares. Statens vegvesen redegjør i planbeskrivelsen for at de vil etterstrebe å 
unngå inngrep som berører hagen og hekken som avgrenser hagen ved Damgården. 
Dagens allé ved TF-bygningen skal bevares.  
 
Orientering i HTM 21.06.2018 
HTM ble orientert om planforslaget i møte 21.6.2018. Det ble gitt signaler om at 
grøntrabatten bør reduseres til 2 meter, at kryssingen av fylkesveien bør vurderes 
flyttet, at anleggsbeltet bør vurderes redusert og at det bør vurderes samme 
sykkelløsning som langs Nordbyveien (sykkelfelt i veibanen). 
 
Møte med Statens vegvesen 20.08.2018 
Innspillene fra HTM ble drøftet i et eget møte med Statens vegvesen, 20.8.2018. 
Referat fra møtet ligger vedlagt saken (vedlegg 10). Hovedtrekkene er oppsummert 
under. 
 
Smalere rabatt: Statens vegvesen er åpne for å redusere rabatten til 2 meter. De gjør 
oppmerksom på at rabatten da ikke vil kunne beplantes med trær. 
 
Flytting av krysningspunktet: Vegvesenet har vurdert flere krysningspunkter i 
planprosessen. Et krysningspunkt vest for Skogveien er vurdert som uheldig på 
grunn av nærhet til planlagt kantsteinstopp for buss. Dette vil gi dårlig sikt når busser 
står på busstoppet. For å oppnå tilstrekkelig sikt ved en slik løsning, vil holdeplassen 
måtte trekkes lenger vest, og dermed lenger bort fra målpunktene i sentrum. 
Flyttingen vil medføre større inngrep i de tilgrensende eiendommene vest for 
Skogveien. 
 
Kryssing lenger øst via eksisterende gangbro anses som uaktuelt. Gangbroen er 
svært smal (under 3 meter) og har dårlig sikt, noe som kan skape konflikter, redusert 
trygghet for gående/skolebarn, og redusert fremkommelighet for syklister. For 
gående/skolebarn og syklister som kommer fra vest, vil bruk av eksisterende gangbro 
medføre en omvei, og mange vil derfor uansett krysse veien i plan. Flytting av 
krysningspunktet vil medføre inngrep i ytterligere fire eiendommer. Riving av dagens 
gangbro og erstatning med en ny brokonstruksjon eller kryssing i plan, vurderes å 
være utenfor prosjektets kostnadsrammer.  
 
Smalere anleggsbelte: Anleggsbeltet på 5 meter vurderes som nødvendig for å 
kunne gjennomføre byggingen av prosjektet. Anleggsområdet trengs bl.a. til 
midlertidig oppbevaring av masser og annet materiell, samt manøvrering av lastebiler 
og gravemaskin. Statens vegvesen forutsetter at fv. 152 skal ha toveis trafikk 
gjennom hele anleggsperioden, og at det ikke er aktuelt å benytte veibanen som 
anleggsbelte. Vegvesenet er opptatt av at det settes av nok areal til anleggsbelte i 
reguleringsplanen, for å unngå fremtidige dispensasjoner, forsinkelser eller dyrere og 
dårlige løsninger. Det understrekes samtidig at ikke hele arealet nødvendigvis vil bli 
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brukt. Anleggsbeltet er midlertidig, og skal tilbakeføres til opprinnelig formål etter 
ferdigstillelse av prosjektet. 
 
Sykkelfelt i veibanen (tilsvarende Nordbyveien): Sykkelfelt i veibanen ble vurdert i 
planprosessen, men forkastet. Løsningen vil komme i konflikt med planlagte 
kantsteinstopp for buss, og kan medføre konflikter mellom buss, syklister og bilister, 
og gi dårligere fremkommelighet for syklistene. Mange opplever det som utrygt å 
sykle i sykkelfelt, fordi det ikke finnes noe fysisk skille til øvrig kjørende trafikk. 
Hverdagssyklistene, herunder barn og eldre, velger ofte heller å sykle på fortauet. 
Løsningen imøtekommer derfor ikke behovene til målgruppene som prosjektet i 
utgangspunktet er tenkt for.  
 
Smalere fortau: Foreslått bredde på 2,5 meter anses som et minimum. Strekningen 
inngår som del av skolevei og er også atkomst til den største arbeidsplassen i 
kommunen, NMBU. Det vil derfor være mange som går på fortauet samtidig. Fortauet 
må være bredt nok til at personer med barnevogn, rullestol etc. skal kunne passere 
hverandre, uten å måtte ta i bruk sykkelvegen. Det er også viktig å opprettholde 
anbefalt bredde av hensyn til drift og vedlikehold. 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Utforming og plassering 
Rådmannen mener det er et stort behov for oppgradering av gang- og sykkeltilbudet 
langs fv.152. Strekningen er prioritert i kommunens sykkel- og gåstrategi, og det har 
vært stor støtte til denne prioritering gjennom hele arbeidet med strategien. Spesielt 
etterspør dagens brukere en separering av fotgjengere og syklister. Rådmannen 
anser en separert løsning som nødvendig for å skape et attraktivt tilbud og begrense 
konflikter når mengden av myke trafikanter skal øke.  
 
Foreslått løsning vurderes som godt egnet for sykling i ulike hastigheter, og gir høy 
grad av opplevd trygghet for hverdagssyklister, barn og eldre, som kan være mindre 
komfortable med sykling i veibanen. Det vurderes som viktig at sykkelveien legger til 
rette for sykling i høy hastighet, for å utgjøre et konkurransedyktig tilbud mot bilen.  
Sykkelvei atskilt fra veibanen gir også mindre potensial for konflikt og farlige 
situasjoner mellom syklister og busstrafikken. Den foreslåtte sykkelveien vil enkelt 
kunne kobles til en eventuell framtidig trasé over Rådhusplassen.  
 
Rådmannen vil ikke anbefale at foreslåtte bredder på fortau og sykkelvei reduseres. 
Løsningen er dimensjonert etter Statens vegvesens krav til et høystandard, 
trafikksikkert anlegg, tilpasset den trafikkmengden som kan forventes i Ås de 
kommende årene. Rådmannen viser til tellinger gjort i forbindelse med kommunens 
sykkel- og gåstrategi, som viste at 250 fotgjengere og 200 syklister passerte Åsgård 
skole i makstimen (15.30-16.30). Rådmannen viser også til strategiens ambisiøse 
målsetning om å doble kommunens sykkelandel fra 9 til 17 %. Denne målsetningen 
forutsetter at en stor andel av økningen tas i Ås sentralområde, hvor forholdene 
ligger best til rette for økt sykling. Foreslåtte bredder vurderes å gi en standard som 
kan ta imot en naturlig vekst i trafikken, og som er attraktiv nok til at en større andel 
av trafikantene velger å reise til fots eller på sykkel i fremtiden. Rådmannen vil 
understreke at infrastrukturen som planlegges i dag må dekke tettstedets behov på 
lang sikt, og mener at forslaget om reduserte bredder således er lite fremtidsrettet. 
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For å imøtekomme hensynet til grunneierne anbefaler rådmannen, i samråd med 
Statens vegvesen, at planforslaget bearbeides for å redusere grøntrabatten fra 3 til 2 
meter. Dette vil utelukke muligheten for planting av gatetrær i rabatten, men 
tilfredsstiller kravene til snøopplag og skjerming av syklister mot biltrafikken. Et annet 
grep som begrenser arealbeslaget er å anlegge kantstopp for buss i stedet for 
busslomme. Administrasjonen har tidligere spilt inn ønske om smalere kjørebaner for 
biltrafikken, men Statens vegvesen har vurdert dette som uaktuelt av hensyn til 
bussens fremkommelighet. Rådmannen mener samlet sett at grepene som er gjort 
for å minimere inngrep i private hager er tilstrekkelige, men vil understreke 
viktigheten av å ta hensyn til spesielt bevaringsverdige hageanlegg i anleggsfasen. 
 
Krav om miljøoppfølgingsplan 
Rådmannen er, i likhet med grunneierne og fylkeskommunen, opptatt av at minst 
mulig av de verneverdige hageanleggene skal berøres av anleggsarbeid. 
Rådmannen mener derfor det bør utarbeides en miljøoppfølgingsplan for 
anleggsfasen, som skal beskrive hvordan tilgrensende eiendommer vil bli berørt av 
anleggsarbeid, og hvordan verdifulle elementer kan bevares. Det er spesielt 
hensynet til bevaringsverdige hageanlegg, trerekken ved tf-bygget og hageanlegget 
ved Damgård som bør redegjøres for. Planen bør synliggjøre tekniske og 
økonomiske forutsetninger for å kunne bevare mest mulig av hageanleggene. Det 
forutsettes at berørte grunneiere involveres i utarbeidelsen av planen, med tanke på 
å utpeke spesielt bevaringsverdige elementer.  
 
Sammenheng med vei- og gateplan for Ås sentralområde 
Statens vegvesens anbefalte løsning har blitt vurdert opp mot anbefalingene i vei- og 
gateplan for Ås sentralområde. Anbefalingene i vei- og gateplanen er at fylkesvei 152 
utformes som en bygate, med tosidig sykkelfelt, fortau, gatetrær og egne felt for buss 
og bil. Planforslaget som er lagt frem vurderes å bidra til at noen av disse 
ambisjonene oppnås, herunder bedre tilrettelegging for syklister og gående, 
grøntrabatt og kantstopp for buss. En større omforming av fylkesveien har ikke vært 
en del av dette prosjektet.  
 
Planforslaget legger noen begrensninger på de videre utviklingsmulighetene for 
fylkesveien. Gatesnittet som foreslås i vei- og gateplanen vil kreve en betydelig 
utvidelse av fylkesveien, og større inngrep i tilgrensende eiendommer. Grunnet 
fredningsverdier på sydsiden, vil de nødvendige arealene til en utvidet fylkesvei igjen 
måtte tas på nordsiden, og den planlagte sykkelveien må flyttes. Rådmannen anser 
det som svært usikkert om en slik omforming vil gjennomføres i nær framtid. Det 
foreligger per i dag ingen konkrete planer om å utarbeide et nytt gatesnitt på denne 
delen av fylkesveien. Statens vegvesens planforslag anses dermed som et godt svar 
på hvordan løsningen for syklister og fotgjengere kan bedres på kort sikt.  
 
Sammenheng med reguleringsplan for Åsgård skole 
I forbindelse med det pågående arbeidet med regulering av Åsgård skole kan det bli 
aktuelt å se på nye påkoblinger mellom skolens areal og sykkelveien. Rådmannen 
anbefaler at atkomstene inn til Åsgård skole tegnes om før 2. gangsbehandling av 
planforslaget, slik at det er samsvar mellom planene. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Det er ikke avsatt investeringsmidler til denne strekningen i Handlingsprogram for 
samferdsel i Akershus 2018-2021. Handlingsprogrammet rulleres årlig, og det er 
avsatt midler til strekningen gjennom Ås sentrum (Rådhusplassen og 
jernbaneundergangen) i 2019/20. Finansiering av strekningen videre mot 
Meierikrysset må tas ved senere rullering av handlingsprogrammet.  
 
Planforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Det gjøres oppmerksom på at Statens vegvesen ikke vil anbefale Akershus 
fylkeskommune å bevilge midler til gjennomføring av planforslaget, dersom det 
vedtas en lavere standard på gang- og sykkelanlegget.  
 
Alternativer: 
Planforslaget kan vedtas uten endring i bredden på grøntrabatten, dersom det skal 
prioriteres å gi rom for gatetrær.  
 
Alternative løsninger som bidrar til redusert kvalitet på sykkelvei og fortau vil påvirke 
finansieringen av prosjektet. 
 
Konklusjon: 
Planforslaget vurderes som et godt grunnlag for å bedre gang- og 
sykkeltilretteleggingen mellom Meierikrysset og Ås sentrum. Rådmannen anbefaler at 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til sakslisten 
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HTM-72/18 
Veileder for uterom i Ås kommune - oppstart 
 
Saksbehandler:  Eva Merete Lunde Saksnr.:  18/01557-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 72/18 27.09.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtar oppstart av arbeid med en veileder for 

uterom.  
 

2. Veilederen skal beskrive og utdype bestemmelser og retningslinjer for uterom i 
kommuneplanens arealdel for Ås 2019 - 2031. 

 
3. Veilederen skal ligge til grunn for utarbeiding av alle reguleringsplaner for nye 

boligområder, samt tomtedelingssaker, byggesaker og bruksendringer i 
boligområder. 

 
 
Ås, 14.09.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann leder for plan og utvikling 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyre vedtok på møtet 13.12.2017 at det skulle utarbeides en veileder for 
byrom og arkitektur, herunder normer for felles leke- og uteoppholdsarealer som skal 
ligge til grunn for utarbeidelse av reguleringsplaner. Rådmannen har behov for å 
avgrense oppgaven og få en politisk aksept for forslag til avgrensing. Rådmannen 
anbefaler at oppgaven avgrenses til å være en veileder for uterom.  
 
Avgrensning 
Veilederen for uterom skal beskrive og utdype bestemmelser og retningslinjer for 
uterom i det forestående revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel som 
starter ved årsskiftet 2018/2019. Uterom er i denne veilederen definert som: 
 
Arealer i boligområder som kommunen har vurdert som egnet uteoppholdsareal i det 
fri for beboerne. Uterom er både uteoppholdsareal som skal brukes felles for 
beboerne og uteoppholdsareal for den enkelte boenhet. Med uterom menes dermed 
ikke alt uteareal eller alt ubebygget areal. 
 
Areal- og kvalitetskrav 
Veilederen skal beskrive krav til størrelse og kvalitet på uterommene. Størrelsen på 
utearealene avhenger av det samlede bruksarealet i boligbebyggelsen og grad av 
fortetting.  
 
Temaer som knytter seg til kvalitet på uterommet kan være: 

 Lokalisering. Bolignære arealer gir bedre tilgjengelighet og større brukbarhet enn 
arealer i avstand fra boligen.  

 Stedskarakter. Utnytting av potensialet på stedet i form av terreng, vegetasjon, 
sol og lysforhold, lokalklima, utsikt, vann, stedets historie, kulturminner mv. 

 Blågrønn faktor. Bruk av vegetasjon og regnvann som ressurs i formgivningen. 

 Estetikk. Bevissthet om materialbruk, møblering, arkitektur og landskapsarkitektur  

 Universell utforming. Tilgjengelighet for alle.  
 

Veilederens status 
Areal- og kvalitetskravene som omtales i veilederen skal legges til grunn for 
utarbeiding av reguleringsplaner i nye boligområder, eventuelle illustrasjonsplaner og 
utomhusplaner samt ved bygge- og delesaksbehandling i boligområder.  
 
Prosess 
Veilederen skal behandles i HTM og vedtas av kommunestyret i løpet av våren 2019.  
 
Vurdering: 
Rådmannen mener at en veileder for byrom og arkitektur bør avgrenses til kun å 
omhandle uterom i nye boligområder som rådmannen mener det er behov for. 
Veilederen skal beskrive og utdype bestemmelser og retningslinjer for uterom i 
kommuneplanens arealdel og beskrive krav til størrelse og kvalitet på uterommene. 
Veilederen skal legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplaner for nye 
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boligområder, samt tomtedelingssaker, byggesaker og bruksendringer i 
boligområder.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Administrasjonen utarbeider veilederen. Det er derfor ingen økonomiske 
konsekvenser utover bruk av ansattes arbeidstid.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
En veileder for uterom vil bidra til en målrettet og styrket fokus på uterom i 
utarbeidelse av reguleringsplaner for nye boligområder, tomtedelingssaker, 
byggesaker og bruksendringer i boligområder både hos tiltakshavere og Ås 
kommune.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
Til sakslisten 
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HTM-73/18 
Vedlikehold av kommunale bygg 2019 - 2022 
 
Saksbehandler:  Jens Hansen Saksnr.:  18/02612-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 73/18 27.09.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedlikeholdsplanen for 2019-2022 godkjennes. 
2. Det anbefales en gradvis opptrapping av vedlikeholdet i tråd med K-sak 45/16 

med et normtall for vedlikehold i 2019 på kr 130 pr. m2, økende til kr 155 pr. 
m2 i 2020. 

3. Muligheten for å følge opp K-sak 45/16, Overordnede målsettinger og strategi 
for vedlikehold av kommunale bygg, avhenger av at det innarbeides 
tilstrekkelig midler i HP 2019-22. 

4. Dersom midlene som innarbeides i HP-2019-22 ikke tilsvarer forutsetningene 
for den fremlagte planen, legges revidert plan frem for hovedutvalg for teknikk 
og miljø i februarmøtet. 

 
 
Ås, 14.09.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef for teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Vedlikeholdsplan 2019-22 
2. Tilstandsgrad etter tiltak 2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 45/16 
Handlingsprogrammet 2017-2020 vedlegg 3. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmann, teknisk sjef, økonomisjef, eiendomssjef 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg ble  
behandlet i K-sak 45/16 med følgende vedtak:  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2016  

1. Kommunens langsiktige mål er: Det skal gjennomføres verdibevarende 
vedlikehold slik at kommunens bygningsmasse til enhver tid ligger i 
tilstandsgrad 1 eller bedre.  

2. Kommunestyret er innforstått med at tilgjengelige ressurser tilsier at enkelte 
bygg ikke vil tilfredsstille tilstandsgrad 1.  

3. Som grunnlag for budsjettarbeidet for 2017 skal lokale normtall for 
vedlikeholdsarbeidet legges til grunn (kr /kvm). Normtallet skal evalueres årlig i 
forbindelse med rullering av vedlikeholdsplanen og budsjettarbeidet, og 
fremkommer som et tydelig parameter i dokumentene.  

 
Basert på rådmannens kjennskap til bygningsmassen, innkomne merknader og 
vernerunder, samt kommunestyrets vedtatte mål, har rådmannen utarbeidet en 
vedlikeholdsplan for 2019. Planen gir en oversikt over identifiserte vedlikeholdsbehov 
med tilhørende forslag til tiltak. Tiltakene er kostnadsberegnet og prioritert utover i 
planperioden. Tiltak og prioriteringer er fremkommet gjennom en faglig vurdering av 
kostnad vs. konsekvens ved utsettelse. Det er lagt til grunn en totalvurdering av 
byggets tilstand.  
 
Vurdering:  
Dersom fremlagte vedlikeholdsplan legges til grunn og følges opp med tilhørende  
budsjettmidler, vil kommunen kunne øke standarden på eiendommene, fra dagens  
standard til et akseptabelt nivå og holde den der. Akseptabel standard defineres som  
et sted mellom tilstandsgrad 1 og 2.  
 
Om en ytterligere opptrapping til 200 – 250 kr/kvm for hele eiendomsmassen er 
nødvendig, vil tiden vise. Skal kommunen klare å holde hele eiendomsmassen i 
tilstandsgrad 1, vil en ytterligere opptrapping fra 155 kr/kvm. være nødvendig etter 
2020.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Med bakgrunn i K-sak 45/16 om fremlagte vedlikeholdsplan, anbefaler rådmannen 
følgende nivå og opptrapping for vedlikeholdsarbeidet:  
2019 127 kr/kvm  
2020 155 kr/kvm  
 
Beløpende inkluderer kjøp av varer og tjenester, lønn og sosiale utgifter og utgjør 
totalbudsjettet for ansvar 7200 vedlikehold. Ideelt bør anbefalte normtall legges til 
grunn i arbeidet med handlingsprogram med budsjett for perioden 2019 – 2022. 
Dette medfører imidlertid et behov for å øke vedlikeholdsbudsjettet med ca. 7 
millioner kroner i 2019. Vedtatte planramme for HP 2018-2022, jfr. F-sak 38/17, gir 
ikke rom for dette uten betydelige omprioriteringer i budsjettet.  
 
Dersom det viser seg at det ikke er økonomisk grunnlag for dette nivået, vil  
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ambisjonsnivået måtte senkes og konkrete tiltak må utgå eller skyves ut i tid. Det 
forutsettes da at tiltak som ivaretar bygningens eksteriør (klimaskall) og drenering av 
byggegrunnen prioriteres for å unngå omfattende skader på byggene. Innvendig tiltak 
knyttet til innemiljø og innvendig flater, ventilasjon m.m. vil da måtte nedprioriteres.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Gjennomføres planen for kommende fire år, vil dette ha en positiv virkning for både 
drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Dagens nivå av akutte skader vil gå ned og 
det vil også ringvirkningene av at «skade volder mer skade». Omfanget av 
«brannslukking» tiltak blir færre og dermed minskes drift- og 
vedlikeholdsomkostninger i de enkelte oppdrag. Kommunen klarer med andre ord å 
være mer i forkant med vedlikeholdet. Dette vil få positive virkninger for både bruker 
og forvalter i form av mer forutsigbarhet i planleggingen og færre uønskede episoder 
og klagesaker. 
 
 
Til sakslisten  
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HTM-74/18 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/02622-1 
Saksgang  Møtedato 

Hovedutvalg for helse og sosial 21/18 26.09.2018 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/18 26.09.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 74/18 27.09.2018 
Administrasjonsutvalget 23/18 10.10.2018 
Formannskapet 81/18 10.10.2018 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Ås, 14.09.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Etatsjefer 
Økonomiavdelingen  
Revisjonen  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca 0,2 %. Status per 2. 
tertial viser at prognosen for resultatet for 2018 forbedres til ca 0,6 % som følge av 
økte skatteinntekter og refusjoner fra staten kombinert med en stram økonomisk drift 
på kommunens tjenesteområder. Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak 
dekkes innenfor rammene i det tjenestebaserte budsjettet. Rådmannen vil 
understreke at enhetene må styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås 
justert, og at det ikke er rom for ytterligere budsjettreguleringer i 2018.  
 
Fakta i saken  
Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2018. Bakgrunnen 
for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte 
tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i 
utgangspunktet kun for 2018. 
 
Økonomiske konsekvenser 
De foreslåtte budsjettreguleringene medfører at Ås kommune får et budsjettert netto 
driftsresultat på ca. 0,6 % for 2018.  
 
Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2018 
  

Nr 
Tjenestenavn Oppr. Ramme 

2018 
Rev. Ramme 

2018 
Endring Ny rev ramme 

1 Barnehage   156 389    156 296      156 296  

2 Grunnskoleopplæring   222 379    222 287   1 750    224 037  

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv   31 762    32 040  
 

  32 040  

4 Kommunehelse   55 388    55 444   -1 500    53 944  

5 Barnevern   32 864    32 846   1 000    33 846  

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester   48 087    48 063  
 

  48 063  

7 Tjenester til hjemmeboende   128 249    132 640   2 000    134 640  

8 
Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon   158 473    155 948  

 
  155 948  

9 
Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø   10 949    11 241    600    11 841  

10 Administrasjon og styring   64 378    63 328  
 

  63 328  

11 Eiendomsforvaltning og utleie   70 438    72 044  
 

  72 044  

12 Samferdsel   14 884    15 615  
 

  15 615  

13 Brann og ulykkesvern   13 104    13 104  
 

  13 104  

14 
Vann, avløp og 
renovasjonstjenester   -11 273    -11 204  

 
  -11 204  

15 Felles inntekter og utgifter   -1 064 276   -1 067 897   -7 500   -1 075 397  

  SUM endringer      -3 650    -3 650  

Tabell 1: Reguleringer driftsbudsjett. Tall i hele 1000.  
 

1. Barnehage 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018. 
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2. Grunnskoleopplæring 
Det er behov for å styrke SFO med 1 mill. kr i 2018 som følge av mindre inntekter enn 
budsjettert. Dette skyldes delvis at flere brukere velger å benytte deltidsplass enn 
tidligere. I tillegg er inntektene redusert som følge av mulighet for redusert 
brukerbetaling avhengig av foreldrenes inntektsnivå.  
Som følge av økte priser er det behov for å styrke budsjettet for Skoleskyss med 
750 000 kr.  

 
3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018. 

 
4. Kommunehelse 
Blant annet grunnet lavere aktivitet enn planlagt kan rammen for Kommunehelse 
reduseres med 1,5 mill. kr. Krevende lokalitetssituasjon ved stenging av 
Rådhusplassen 29 har bidratt til dette. 
 
5. Barnevern 
Rådmannen foreslår at 2018-rammen for tjenesten økes med 1,0 mill. kr grunnet 
merforbruk. Tjenesten er innvilget 2 nye stillinger og det jobbes for å begrense 
merforbruket i tjenesten.  
 
6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018. 

 
7. Tjenester til hjemmeboende 
Det er behov for å øke rammen for tjenester til hjemmeboende med 2 mill. kr. Dette 
skyldes nye ressurskrevende brukere. 

 
8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 
Det er ikke behov for rammeendringer i 2. tertial 2018.  

 
9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 
Ås kommune har hatt vesentlige utgifter til planarbeid i sentrum bl.a. knyttet til 
arbeidet med regulering av Europankvartalet. Det er derfor behov for å styrke 
budsjettet med 0,6 mill. kr.  

 
10. Administrasjon og styring 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018.  

 
11. Eiendomsforvaltning og utleie 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018.  

 
12. Samferdsel 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018.  

 
13. Brann og ulykkesvern 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018 

 
14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018 

 
15. Felles inntekter og utgifter 
Minimumsavdraget er beregnet å bli 6 mill. kr lavere enn budsjettert. 
Integreringstilskuddet er beregnet å bli 3,5 mill. kr høyere enn budsjettert.  
Skatteinngangen er anslått å bli 3 mill. kr høyere enn budsjettert. 
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Omstillingsprosjektets innsparingskrav på 5 mill. kr tas ut og er beregnet dekket av 
reduserte vekstutgifter.  

 
Bruk av fond og avsetning til fond.  

  Ekstraordinære poster 
Oppr. budsjett 

2018 
Rev. budsjett 

2018  Endring  
Nytt rev. 
budsjett 

1 
Avsetning av midler fra 2017 Ås 
u-skole 0 46 164 210 

2 
Avsetning av midler fra 2017 
Nordbytun u-skole 0 0 200 200 

3 
Avsetning av midler fra 2017 
Områderegulering Plan og utv. 0 0 1000 1000 

  Saldering med disposisjonsfond 
Oppr. budsjett 

2018 
Rev. budsjett 

2018  Endring  
Nytt rev. 
budsjett 

4 
Avsetning til generelt 
disposisjonsfond 7989 7836   2 286     10 122  

Tabell 2. bruk av fond og avsetning til fond. Tall i hele 1000.  
 
1. I forbindelse med avslutningen av årsregnskapet for 2017 ble det uteglemt å 

avsette øremerket tilskudd ved Ås u-skole. Skolens fond må derfor tilføres 
164 000 kr.  

2. Ved Nordbytun u-skole ble det uteglemt å periodisere en kreditnota for 2017. Det 
er derfor behov for å styrke skolens ramme via fond med 200 000 kr. 

3. Det ble uteglemt å avsette 1 mill. kr i øremerket tilskudd fra KMD vedrørende 
områdereguleringen for Ås sentralområde ved avslutningen av årsregnskapet for 
2017. Midlene avsettes på bundet driftsfond.  

4. Avsetning til generelt disposisjonsfond i 2018 kan økes med 2,286 mill. kr.  
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   Prosjekt  

 
Tidlige

re 
ramme  

Totalt 
regnsk

ap 

Regns
kap 

2018 

Revide
rt 

budsje
tt 2018 

Endrin
g i 

budsjet
t 2018 

Nytt 
revider

t 
budsje
tt 2018 

 Ny 
total 

ramme  

1 0781 - Utvidelse Nordby kirkegård 
       4 

300  
       2 

029  
       1 

188  
       3 

458  
        

266  
       3 

724  
       4 

566  

2 0102 - Kirkelig fellesråd  *   *            -   
        

266  
        -

266            -    *  

3 
0626 - Trafikksikkerhetstiltak 
Rustad 

       2 
000  

       1 
130  

          
18  

        
888  

        -
870            -   

       1 
130  

4 0690 - Modulskolen Rustad 
      72 

000  
      44 

004  
       3 

709  
      5 
031  

         
870  

       5 
901  

      72 
870  

5 0630 - Flerbrukshall Ås vgs 
      40 

400            -             -   
      40 

400  
     -40 

000  
         

400  
      40 

400  

6 0600 - Rustad skole 
     361 

000  
     132 

828  
      80 

905  
     228 

986  
    -100 

000  
     128 

986  
     361 

000  

7 
0307 - Moer sykehjem, 1. 
byggetrinn 

     200 
000  

       6 
895  

       2 
867  

      18 
650  

     -13 
324  

       5 
326  

     200 
000  

8 
0700 - 
Standardheving/påkostning  *   *  

       8 
577  

       5 
158  

       3 
600  

       8 
758   *  

  Avsluttes:               

9 0309 - Granheim Carport  *  
       1 

125            -   
          

79  
         -

79            -    *  

1
0 

0622 - Alternative kontorlokaler, 
Brekkeveien 10 

      22 
000  

         
385  

         
366  

      21 
981  

     -21 
615  

         
366            -   

  Endret finansieringsbehov         
    -171 

418      

Tabell 3. Reguleringer Investeringsbudsjett. Tall i 1000.  

1. Midler fra 0102 - Kirkelig fellesråd, 266 000 kr foreslås tilført prosjekt 0781 - 

Utvidelse Nordby kirkegård. 

2. Budsjettet for Prosjekt 0102 – Kirkelig fellesråd reduseres med 266 000 kr.  

3. 0626 – Trafikksikkerhetstiltak Rustad kan avsluttes og gjenværende midler, 

870 000 kr, kan reguleres ut.  

4. 0690 – Deler av trafikksikkerhetstiltakene tilknyttet 0626 er kostnadsført på 

Modulskolen. Prosjektet har behov for tilførte midler for å dekke dette. Det 

foreslås å øke rammen med 870 000 kr.  

5. Det ble i 1. tertial bevilget 40,4 mill. kr til prosjekt 0630 - Flerbrukshall Ås vgs. 

Det blir ikke bygging i 2018 og 40 mill. kr foreslås flyttet til budsjett 2019. 

6. Budsjettet 2018 for 0600 - Rustad skole i kan reduseres med 100 mill. kr. 

Midlene flyttes til budsjett 2019. Total ramme vil vurderes i forbindelse med 

HP 2019-2022.  

7. Budsjettet 2018 for 0307 – Moer sykehjem kan reduseres med 13,324 mill. 

kr. Midlene flyttes til budsjett 2019.  

8. 0700 – Standardheving/påkostning har behov for at rammen økes med 3,650 

mill. kr. Dette skyldes omfattende behov for brannforebyggende tiltak i 

Tunveien 3, 5 og 7, blant annet som følge av endret brannklasse.  
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9. Arbeidene på 0309 - Granheim Carport er ferdig og prosjektet kan avsluttes. 

Det gjenstår 79 000 kr som reguleres ut av budsjettet. 

10. Det ble i K-sak 32/18 og og K/sak 56/18 vedtatt at 0622-Alternative 

kontorlokaler, Brekkeveien 10, ikke skulle gjennomføres. Gjenværende 

budsjett, 21,615 mill. kr reguleres ut.  

Finansiering 
Regnskap 

2018 

Revidert 
budsjett 

2018 

Endring i 
budsjett 

2018 

Nytt 
revidert 
budsjett 

2018 

11 Til ubundet investeringsfond       30 000        81 992         1 136        83 128  

12 Fra vedlikeholdsfond               -         -3 600        -3 600  

13 Fra bundet investeringsfond           -             -           -956          -956  

14 Fra ubundet investeringsfond           -         -9 674        -1 815       -11 489  

15 Redusert låneopptak           -       -476 653       176 653      -300 000  

 Tabell 4: Regulering av finansieringsbehov investeringer. Tall i hele 

1000.  

11. Det avsettes 1,136 mill. kr til ubundet investeringsfond.  

12. Det foreslås å benytte 3,6 mill. kr fra Vedlikeholdsfond kto.nr. 25650621.  

13. Det foreslås å benytte gjenværende 955 862 kr fra bundet investeringsfond 

Salg Åslund. Midlene var avsatt til sykehjemsformål, men er ikke benyttet siden 

2012 da prosjekt 0608 Moer sykehjem ble avsluttet.   Dette er i tråd med 

kommunestyrets verbalvedtak om å redusere antall fond.  

14. Det brukes 1,815 mill. kr fra ubundet investeringsfond.  

15. Årets låneopptak reduseres med 176,653 mill. kr til 300 mill. kr.  

Ikrafttredelse 
Umiddelbart 
 
 
Til sakslisten 
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HTM-75/18 
2. tertialrapport 2018 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/02623-1 
Saksgang  Møtedato 

Eldrerådet 9/18 25.09.2018 
Arbeidsmiljøutvalget 2018   
Hovedutvalg for helse og sosial 20/18 26.09.2018 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/18 26.09.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 75/18 27.09.2018 
Administrasjonsutvalget 22/18 10.10.2018 
Formannskapet 80/18 10.10.2018 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 
 
Ås, 14.09.2018  
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saken sendes til kontrollutvalget for uttalelse 
 
Vedlegg: 
2. tertialrapport 2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomiavdelingen  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2018 - 
2021. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Utover det er rapporten 
bygget på samme lest som tidligere. Det er en rapportering på budsjett og 
målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver 
status per 31. august 2018.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2018.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. 
tertialrapport 2018 tas til orientering. 
 
 
Til sakslisten 
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