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Landskapsplan for Rådhusparken 

 
Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/03092-15 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Følgende tiltak i landskapsplan for Rådhusparken, datert 21.01.2018, 
kostnadsberegnes:  
 

a. Rådhuslekeplassen 

 Riving av dagens lekeplass 

 Opparbeiding av ny lekeplass 

b. Petanquebane  

c. Nye benker (30 stk.) 

d. Beplantning 

e. Nye ganglinjer og oppgradering av eksisterende ganglinjer, som vist i  

vedlegg 2. Ganglinjene opparbeides med marktegl eller annet hardt dekke. 

f. Torget 

g. Riving av paviljongen 

h. Overvannshåndtering 

 Regnbed langs Rådhusplassen 

 Bokdammen (vannspeil) 

 Enkel terrengbearbeiding 

2. Tiltakene innarbeides i forslag til finansieringsmodell for felles infrastruktur, som 

legges frem som en egen sak. 

3. Løsningene for overvannshåndtering utredes i den tekniske og økonomiske 

utredningen av infrastrukturtiltak i Ås sentralområde, for å avklare om tiltakene er 

gjennomførbare. Øvrige tiltak (a-g) utredes av administrasjonen.   

4. Landskapsplanen legges til grunn for utforming av utomhusplan i arbeidet med 

reguleringsplan for Åsgård skole. 

 
Ås, 16.05.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø   31.05.2018 
 
Vedlegg: 
1. Landskapsplan for Rådhusparken, datert 21.01.2018 
2. Rådmannens forslag til prioriterte ganglinjer 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Landskapsplan for Rådhusparken er utarbeidet av Dronninga landskap, som et 
kunnskapsgrunnlag for arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
Planen foreslår nye aktivitetsområder i parken, i tillegg til beplantning, sitteplasser, 
overvannshåndtering og nye ganglinjer.  
 
Det er gjennomført ett medvirkningsmøte i løpet av planarbeidet, med politikere, 
velforeninger, FAU, ungdoms- og eldrerådet, og andre ressurspersoner. I tillegg har 
elever ved Ås vgs og Ås ungdomsskole kommet med innspill til aktivitetsområdene. 
Barnetråkkregistreringer fra sentrumsskolene er også brukt aktivt.  
 
Planområdet 
Området for parkplanen avgrenses av Rådhusplassen i nord, Moerveien i øst, 
Skoleveien i sør og Åsgård skole i vest. Planen omfatter parkområdet mellom Åsgård 
skole og Ås rådhus, inkludert plassen mellom de gamle skolebygningene, og i tillegg 
arealet øst for rådhuset som i dag brukes til parkering. Omkringliggende gater er 
også inkludert i planområdet, for å kunne se på overgangene mellom parken og 
gaterommet. 
 
Rådhusparken fungerer i dag som et av de mest brukte rekreasjons- og 
oppholdsarealene i Ås sentrum, og er et samlingspunkt blant annet på 17. mai. I 
tillegg er Rådhusparken inngangsporten til offentlige funksjoner som rådhuset, 
biblioteket og Åsgård skole. Lekeplassen brukes hyppig av barn og unge, men 
preges av stor bruksslitasje. 
 
Parken inneholder flere gang- og sykkelveier som benyttes daglig av svært mange, 
og aksen på tvers av parken er spesielt viktig for reisende mellom Ås stasjon og 
NMBU. 
 

 
Figur 1. Flyfoto av planområdet 
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Figur 2. Planområdet med dagens regulering. Arealet øst for Rådhuset er avsatt til bolig/forretning/kontor 
og til torg, men benyttes i dag som parkeringsplass. 

Planens innhold 
Landskapsplan for Rådhusparken har som hovedgrep å tilføre parken flere klart 
definerte parkrom, og en større variasjon av aktiviteter og bruksområder. 
Parkeringsarealet øst for Rådhuset foreslås benyttet som torg, i tråd med gjeldende 
regulering. Tunet ved Gamle Åsgård skole inngår som et parkrom, med forslag om 
anlegg for skating. Det foreslås at de omkringliggende gatene tillegges grønnstruktur, 
slik at gatene fremstår som en forlengelse av parken. 
 
Flere nye ganglinjer skal bidra til å definere parkrommene, og foreslås opparbeidet 
med hardt dekke (f.eks. grus/asfalt). Aksen på tvers av parken foreslås markert som 
en bred promenade, med dekke av marktegl.   

Planen foreslår at overvannet håndteres åpent i et regnbed langs Rådhusplassen, 
hvor det er naturlige oppsamlingssteder for regnvann. Vannet ledes videre til et 
vannspeil (Bokdammen) i midten av parken. Det foreslås enkle terrasseringer av 
terrenget for å lede vannet ned mot overvannsløsningene. 
 
Utformingen av parken skal være universelt tilrettelagt gjennom trinnfrie forbindelser, 
naturlige ledelinjer, og mange benker og pausemuligheter.  
 
Rådmannens vurdering: 
Vedtatt fortettingsstrategi for Ås sentralområde legger opp til at det kan bygges om 
lag 3000 nye boenheter sentralt i Ås frem mot 2030. Denne befolkningsveksten bør 
møtes med en oppgradering av offentlige rom og parker, som kan berike hverdagen 
for både nye og gamle beboere gjennom aktiviteter, møtesteder, kunst og natur.  
 
Landskapsplanen for Rådhusparken vurderes som et svært godt svar på de 
behovene som Ås sentrum vil ha for en bypark i fremtiden, med en god balanse 
mellom nye aktiviteter og funksjoner, og samtidig bevaring av parkens karakter som 
en grønn lunge. 
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Teknisk og økonomisk utredning av infrastrukturtiltak 
Kommunestyret vedtok 21.03.2018 at det skal gjennomføres en teknisk og 
økonomisk utredning av utvalgte infrastrukturtiltak i Vei- og gateplan for Ås 
sentralområde. Formålet er å avklare gjennomførbarhet og gjøre kostnadsoverslag 
for tiltakene, samt fastsette traséer og arealbeslag i plankartet.  
 
Rådmannen mener at overvannsløsningene som skisseres i plan for Rådhusparken 
bør innlemmes som et punkt i utredningen, for å avgjøre om løsningene er 
gjennomførbare og hva de vil koste.  
 
Finansieringsmodell for felles infrastruktur 
HTM vedtok 04.05.2017 at det skal utarbeides en finansieringsmodell for felles 
infrastruktur i områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Modellen skal fordele 
kostnadene for opparbeiding av infrastrukturen mellom kommunen, private utbyggere 
innenfor planområdet og eventuelt statlige/regionale myndigheter. Rådmannen 
mener at opparbeiding av Rådhusparken bør innlemmes i finansieringsmodellen, og 
vurderes som rekkefølgekrav i områdeplanen. Det må påregnes at kommunen må 
bidra til finansiering av tiltakene i parken.  
 
Tiltakene i landskapsplanen 
Aktivitetsområdene i landskapsplanen er foreslått på bakgrunn av innspill fra en 
workshop med innbyggere og ressurspersoner, og legger til rette for at flere grupper i 
befolkningen kan ønske å ta parken i bruk. Petanquebanen er særlig etterspurt av 
eldre beboere i Ås, og det vurderes at en sentral plassering mellom Rådhuset og 
Moerveien er godt egnet til formålet. Lekeplassen er svært mye brukt av barn, og 
rådmannen mener det er et stort behov for at denne utvides og fornyes. 
Lekeapparatenes plassering nær Rådhuset og den nyoppussede Borggården tilsier 
at apparatene bør gis en utforming som også har estetisk verdi for området. 
Rådmannen foreslår derfor at kostnadene for kunstneriske lekeskulpturer utredes. 
 
Rådmannen mener det bør opparbeides noen flere ganglinjer gjennom parken, mens 
dagens ganglinjer på sikt bør vurderes oppgradert med nytt dekke. Det foreslås at 
ganglinjene som vist med rød markering i vedlegg 2, prioriteres. Dette vil gi parken et 
mer finmasket gangnett enn i dag, samtidig som mange grønne områder mellom 
traseene bevares.  
 
Det foreslås at kostnadene for å rive paviljongen utredes. Paviljongen har noen 
bruksområder i dag, blant annet som utescene på 17. mai, og som et sted å sitte for 
barnehager på tur. Samtidig sperrer paviljongen for annen mulig bruk av området, og 
begrenser bruken av parkområdet foran biblioteket, som blir liggende på paviljongens 
bakside. Rådmannen mener det bør vurderes om paviljongens funksjoner kan 
dekkes på andre måter, f.eks. gjennom en mobil utescene og flere sitteplasser. I 
første omgang foreslås det kun å utrede kostnadene ved rivning, slik at det kan tas 
stilling til dette på et senere tidspunkt. 
 
Rådmannen foreslår at Bokdammen utredes som en erstatning for paviljongen. 
Bokdammen vil kunne skape et nytt oppholdssted i en del av parken som i dag er lite 
brukt, og kan skape en visuell kobling mellom biblioteket inne og parken ute. Grepet 
med å anlegge et vannspeil som speiler bibliotekveggen vurderes som spesielt 
interessant, og gjør at biblioteket i enda større grad blir synlig som en del av 
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parkrommet. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til om et slikt vannspeil med 
naturlig overvann kan gjennomføres, og hvor store kostnadene for opparbeidelse, 
drift og vedlikehold vil være. Det foreslås derfor at dette tiltaket, sammen med øvrige 
tiltak for overvannshåndtering, utredes noe grundigere. Dersom Bokdammen ikke 
anses som gjennomførbar, kan det alternativt vurderes andre grep for å skape en 
plassdannelse foran biblioteket. 
 
Torget, som vist i landskapsplanen, samsvarer i stor grad med regulert torgareal, og 
foreslås tilrettelagt for boder, sitteplasser og eventuelt en mobil utescene. Arealet har 
en svært sentral plass i sentrum, og rådmannen anser det som hensiktsmessig at 
dette området benyttes til publikumsrettede funksjoner. Opparbeiding av torg og 
petanquebane krever fjerning av parkeringsplasser, og det bør gjøres en vurdering 
av behovet for disse plassene før tiltakene gjennomføres.  
 
Reguleringsplan for Åsgård skole 
Reguleringsplan for Åsgård skole er for tiden under arbeid, og overlapper delvis med 
planområdet for parkplanen. Rådmannen anbefaler at landskapsplan for 
Rådhusparken legges til grunn når skolens uteområder skal planlegges. Konkret 
innebærer dette at tiltakene i lanskapsplanen bør vurderes lagt inn i utomhusplanen 
for skolen, herunder utendørs treningsapparater (D6-hagen), skate- eller 
sykkelanlegg mellom bygningene på gamle Åsgård skole, samt de foreslåtte 
ganglinjene.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kostnadsberegning av tiltakene gjøres av administrasjonen, mens utredning av 
overvannstiltak finansieres gjennom planavdelingens utredningsbudsjett. 
Gjennomføring av de ulike tiltakene må inn i fremtidige budsjetter, og avklares 
nærmere når finansieringsmodell for felles infrastruktur legges fram. 
 
Konklusjon: 
Landskapsplan for Rådhusparken vurderes som et godt grunnlag for videre 
planlegging og utbedring av parken. Rådmannen mener tiltakene som foreslås i 
parkplanen bør utredes sammen med øvrige infrastrukturtiltak i 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde, og legges inn i finansieringsmodellen 
for felles infrastruktur. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


