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PLANSAK        Ås kommune 

Plan og utvikling 

 
 
BESTILLING AV 
OPPSTARTSMØTE 
 

 

Skjemaet sendes til:  Ås kommune 
Plan og utvikling 
Pb 195 
1431 Ås 
E-post: post@as.kommune.no 
 
 

Undertegnede tiltakshaver ønsker å holde oppstartsmøte for å få avklart forhold som er 
omfattet av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser: 

 
1. Ansvarlige 
 

Forslagsstiller / Tiltakshaver 
Firma Idrettsveien 1 Utvikling AS 
Organisasjonsnummer 923 829 709 
Adresse C/o Pilares Eiendom AS 

Wergelandsveien 7 
Postnummer 0167 
Poststed Oslo 
Telefonnummer 411 40 352 
E-post sj@pilares.no 
Kontaktperson for 
prosjektet hos 
forslagsstiller 

Stian Gunvaldjord Jonskås 

Fakturaadresse C/o Pilares Eiendom AS 
Wergelandsveien 7 

 
Fagkyndig 
Firma Asplan Viak AS avd. Ås 
Organisasjonsnummer 910 209 205 
Adresse Moerveien 5 
Postnummer 1430 
Poststed Ås 
Telefonnummer 915 46 955 
E-post Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 
Kontaktperson for 
prosjektet hos 
fagkyndig 

Jannicken Throndsen 
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2. Innledende informasjon om forslaget 
 

Eiendomsopplysninger 
Gnr./Bnr.: 73/40 

73/41 
73/42 
73/43 
73/45 
73/314 
55/223 
(121/10) Uklare grenser 

Adresse: Idrettsveien 1, Solbakken 1-7 
Hjemmelshaver(e): Coop Øst SA, Schytz AS,  Ås Kommune,  (Viken Fylkeskommune), 

Rundqvist Hans Gøsta, Rundqvist Astrid,  Mæhlum Rune 
André,  Ibraimovski Muamer, Larsen Wenche 

Bakgrunn for og hensikt 
med prosjektet 

Bakgrunn 
Høsten 2019 ble det sendt inn et planforslag for Solbakken 3-5. 
Hovedutvalg for teknikk og plan vedtok 04.03.2020 å sende 
planforslaget i retur med krav om videre bearbeiding og om å utvide 
planområdet til å inkludere Idrettsveien 1 og Solbakken 1, 7a og 7b. 
Planområdet omfatter etter dette fem eneboligtomter og en tomt med 
dagligvareforretning og leiligheter. 

Våren 2021 ble det sendt inn planforslag med det omfang som var 
bestemt av HUTP, dette ble returnert for omarbeidelse av Idrettsveien 
1. Revidert planforslag ble avslått i HUTP i desember 2021, med krav om 
endringer av adkomst og bebyggelse på Idrettsveien 1 før planforslaget 
kan sendes inn på nytt. 

Utbygger av Idrettsveien 1 har gjennomført en arkitektkonkurranse med 
tre anerkjente arkitektkontorer og fått utredet tre alternativer for 
utbygging i samsvar med vedtaket i HUTP. DARK Arkiterkter sitt forslag 
er vurdert som det beste forslaget sett mot en helhetlig utvikling av 
planområdet og tilgrensende områder. Forslaget fra Dark arkitekter 
legges til grunn for det nye planforslaget. Bebyggelse på Solbakken 1-7 
beholdes som på tidligere planforslag. 

Hensikt 
Innenfor planområdet skal det legges til rette for å øke utnyttelsen i 
forhold til i dag, noe som vil bidra til at planområdet vil utgjøre en 
forlengelse av utviklingen av Ås tettsted, samtidig som det sikres en 
tilpasning til omkringliggende eneboligbebyggelse. Planområdet ligger 
helt inntil hovednettet for gående og syklende i Ås sentralområde. Den 
sentrale beliggenheten er en viktig del av mobilitetsstrategien hvor det 
offentlige kollektivtilbudet fungerer som et viktig supplement til sykkel 
og gange. 

Planområdet ses som en helhet slik at tilgjengelighet for allmenheten og 
for beboere er tenkt på tvers av eiendomsgrenser og utbyggere. 

Er det særlige spørsmål 
dere ønsker å få 
avklart? 

 Prosess 
 Hovedgrep 
 Varelevering 
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3. Planstatus og rammebetingelser 
 

Overordnede planer og føringer 
Hvilke overordnede 
planer gjelder for 
planområdet, hvilke 
føringer gir de, og i 
hvilken grad følger 
prosjektet opp disse 
føringene? 

 Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging  

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 

 Regional plan for samordnet areal og transport for Oslo og 
Akershus 

 Regional plan for handel, service og senterstruktur 
 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-

2018 
 Kommuneplan for Ås (2015-2027) 
 Tilgrensende plan - Områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde 
 Kvalitetsprogram for Ås sentralområde 
 Norm for overvannshåndtering i Ås 
 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018 – 2030 
 Vei- og gateplan Ås, datert 01.06.2017 

 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune 
 

Gjeldende regulering 
Planområdet ligger innenfor Reguleringsplan for Sentralholtet, R-1, som trådte i kraft 01.07.1953. 
Bestemmelsene for denne planen er erstattet av kommuneplanens bestemmelser, jf. § 1.1, mens 
plankartet fortsatt gjelder. Solbakken 1, 3-5 og 7 a/b er regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse, Idrettsveien 1 er regulert til forretning. Kommuneplanen inneholder ikke 
bestemmelser knyttet til området regulert til forretning.  

 
Andre rammebetingelser 
Negative servitutter, 
tinglyste heftelser med 
mer 

Parkering for Solbakken 1-7 
Parkering for Solbakken 1-7 skal etter utbygging av disse eiendommene 
ligge på Idrettsveien 1. 

 
Eksisterende miljøsituasjon 
Naturmangfold, 
samferdsel, støy, 
trafikk 

Naturmangfold 
Det er ingen registrerte arter av stor forvaltningsmessig interesse eller 
viktige naturtyper i eller nær planområdet (kilde: www.naturbase.no). 
Helt sør i planområdet er det registrert to forekomster av fremmede 
arter: kanadagullris og hagelupin (kilde: www.naturbase.no).  
 
Samferdsel 
Fv. 152/Sentralveien går forbi planområdet. 

Kollektivtilbudet i området er godt. I ca. 5-6 minutters gåavstand fra 
planområdet ligger det bussholdeplasser både ved Sentralholtet og Ås 
videregående skole, der det i dag går buss i begge retninger hvert 10. 
min. Bussene går blant annet til NMBU (ca. 5 minutter unna), Drøbak 
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(ca. 15 minutter unna) og Ski (ca. 10 minutter unna), som alle er viktige 
målpunkt i nærområdet. 

Det er ca. 8 minutters gangavstand til Ås stasjon der det går tog mot 
Oslo og Moss hver halvtime morgen og ettermiddag, og hver time 
resten av dagen. 

Langs planområdets sørlige grense går det en gang- og sykkelvei langs 
fv. 152/Sentralveien, som er en del av hovednettverket for gående og 
syklende i Ås tettsted, samt mot NMBU/Drøbak og mot Ski 

Støy 
Planområdet er utsatt for støy fra fv. 152/Sentralveien. 

Trafikk  
Fv. 152/Sentralveien hadde i 2018 en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på 10 637, 
hvorav 8 % er lange kjøretøy (kilde: NVDB). Fartsgrensen på fv. 
152/Sentralveien forbi planområdet er 40 km/t, mens det på øvrige 
veier i boligområdet er 30 km/t.   

Vareleveranser har vært utredet i tidligere planprosess. Utbygger er i 
dialog med COOP for å se på mer smidige løsninger enn det som 
tidligere har ligget til grunn for disse vurderingene. 

 
Eksisterende bebyggelse og bruk 
Naturmangfold, 
samferdsel, støy, 
trafikk 

Planområdet er på 10 655 dekar inkludert veien Solbakken og areal 
langs Idrettsveien. I tillegg til veiareal består planområdet av en 
forretningseiendom, fem eneboligtomter, en felles avkjørsel, og areal 
mellom boligtomtene og fylkesveien. Boligeiendommene som foreslås 
regulert til fortetting er en del av et større område med 
småhusbebyggelse, primært eneboliger. På forretningseiendommen 
ligger en bygning med leiligheter og en dagligvareforretning.  

Planområdet består i sin helhet av bebygget areal, plen og gruset 
veiareal. Det er et fåtall trær og busker innenfor planområdet. For øvrig 
består de nære omgivelsene i tilknytning til planområdet av bygninger 
(primært eneboliger), gater/veier, asfalterte plasser og hager.  

Langs planområdets nordlige grense ligger Solbakken, i den sørlige 
grense går fv. 152/Sentralveien, i vest finner vi Idrettsveien som er en 
viktig forbindelse mellom sentrum og skole / idrett og blir mye benyttet 
av barn og unge.  

 
Dagens dagligvareforretning i Idrettsveien 1 sett mot nordøst 
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Idrettsveien 1 ligger i krysset med fv. 152/Sentralveien, som er den 
viktigste lokale mobilitetsåren i Ås. Den binder tettstedet sammen 
lokalt, og sikrer god påkobling til det regionale veisystemet. Idrettsveien 
1 markerer inngangen mot sentrum langs fylkesveien.  

 

4. Forslagets hovedgrep 
 

Beskrivelse av hovedgrep 
Hvordan er forslaget 
tenkt løst? Presenter 
skissen av plangrepet 
(se forklaring nedenfor) 
kort med fokus på det 
overordnede: Formål, 
disponering av tomta 
(atkomster, utearealer 
og plassering av 
bygningsmasse og 
anlegg) 

Plangrepet er endret for Idrettsveien 1, men forblir som tidligere forslag 
for Solbakken 1, 3, 5 og 7. Beskrivelsene og illustrasjonene omhandler 
kun Idrettsveien 1, for beskrivelse av resten av planområdet henvises til 
tidligere planbeksrivelse. 

Formålene er bolig/forretning/parkering, uteoppholdsareal og torg. 

Hovedgrep: 
 Bebyggelse legges som en skjerm mot støy i sør, men åpnes opp 

mellom øst og vest. Det åpne mellomrommet ivaretar en viktig 
visuell og fysisk forbindelse fra planområdet i øst, gjennom 
prosjektet og ned trappen til torget i vest, og gir gode solforhold 
på utearealer. 

 Bebyggelse trekkes bort fra det nordvestre hjørnet for å skape 
avstand til naboer, og legger til rette for bedre solforhold for 
disse. Det gir også større oversikt i kryss ifm varelevering. 

 Bebyggelse underdeles i mindre volumer, tilpasset 
omkringliggende bebyggelse,skala, fasadesekvenser og 
materialitet.   

 Parkering legges under bakken og næring legges i 1. etasje, på 
bakkeplan mot Idrettsveien og Sentralveien (under bakkeplan 
mot Solbakken 1 og 3). 

 All innkjøring til bygget vil skje i samme punkt fra Idrettsveien. 
 Høyder er redusert mot nord og øst 
 Det grønne taket ligger over næringsarealene, på nivå med 2. 

etasje og vil gi allmenheten mulighet for å gå på tvers av 
bebyggelsen i retnign øst vest i tillegg til den tidligere foreslåtte 
nord-syd forbindelsen. 

 
Idrettsveien 1 Ill: DARK arkitekter 



Side 6 av 7 
 

 
Skisse av plangrep og prinsippsnitt 
Vedlegg: 1. Idrettsveien 1 (Dark Arkitekters forslag) 

 

5. Fakta om forslaget 
 

Arealstørrelse 
Planområdet totalt: 10,5 daa (inkludert Solbakken 1-7) 
Arealbruk og foreslåtte 
formål 

Området foreslås regulert til følgende formål: 
 Boligbebyggelse 
 Bolig/forretning/parkering 
 Uteoppholdsareal 
 Kjørevei 
 Fortau  
 Gatetun  
 Torg 
 Annen veggrunn – grøntareal  

 Blå/grønnstruktur 
Uteoppholdsareal (for 
skoler, barnehager, 
sykehjem og boliger) 

Planforslaget har et krav til minste uteoppholdsareal, MUA, knyttet til 
prosjektets BRA for bolig. Minimum minste uteoppholdsareal MUA = 
20% av BRA. 

Hovedkonseptet for utearealene er at det tilbys flere felles møtesteder 
og plasser med forskjellige kvaliteter. Utearealene er tenkt opparbeidet 
med godkvalitet og ligger både mellom boligvolumene, på lokk over 
dagligvareforretning, samt på tak, for å oppnå en stor variasjon i 
mikroklimatiske forhold, funksjon og mulighet for beplantning. I tillegg 
finnes det arealer til disposisjon i overgangen mellom utearealer på tak 
over dagligvareforretning og torget på bakkeplan. 

Utnyttelse For Solbakken 1-7 som i tidligere planforslag 

For Idrettsveien 1 er anslått BRA over bakkenivå ca. 5000 m² inkludert 
næring og nedkjøringsrampe til p-kjeller (ligger delvis under terreng). 

Høyde For Solbakken 1-7 som i tidligere planforslag 

For Idrettsveien 1 er det skissert en høy sokkeletasje med næring og 4 
boligetasjer. 

Trafikk og parkering Planforslaget innebærer at bortsett fra 6 plasser på terreng skal all 
bilparkering legges i garasjeanlegg på felt BAA.  

 
 

6. Videre prosess 
 

Redegjør for om 
prosjektet kan utløse 
krav om 
konsekvensutredning 

Prosjektet utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

Medvirkning i videre 
prosess 

Dette ønsker vi å ta opp på oppstartsmøtet med kommunen, avhenger 
av hvordan prosessen skal tas videre. 
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Hvilke 
hovedutfordringer har 
forslaget? 

Trafikk – varelevering, støy, høyder, forhold til pågående transformasjon 
i vest og småhusbebyggelsen i nord og øst. 

 
 
 
Dato: 07.04.2022     Underskrift:  Jannicken Throndsen 


