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Detaljregulering for del av Solbakken – Nytt oppstartsmøte 

PARTER, AVGRENSNING, M.M 

Dato for oppstartsmøte 21.04.2022 

Sted Ås rådhus 

Foreløpig plannavn  Detaljregulering for del av Solbakken 

Plan-ID 324 

Arkivsaknr.  

Kommunens kontaktperson Mari Olimstad 

 

Plantype 

X  Detaljregulering 

 Endring av reguleringsplan 

 Områderegulering 

 

Deltakere fra forslagsstiller/tiltakshaver Deltakere fra kommunen 

Stian Gunvaldjord Jonskås, Idrettsveien 1 Utvikling AS Magnus Ohren, reguleringskoordinator 

Gaute Høyland, Idrettsveien 1 Utvikling AS Mari Olimstad, planrådgiver 

Jannicken Throndsen, Asplan Viak  

Tom Juul-Gam, Dark Arkitekter  

Agata Jaszczyk, Dark Arkitekter  

 

Forslagsstiller/tiltakshaver Forslagsstiller/ 
tiltakshaver 

Planfaglig konsulent 

Navn Harald Schytz Stian Gunvaldjord 
Jonskås 

Navn Jannicken Throndsen 

Bedrift/ 
firma 

Solbakken 3-5 
utvikling 

Idrettsveien 1 Utvikling 
AS 

Bedrift/
firma 

Asplan Viak  

Adresse Langbakken 58, 1430 
Ås 

C/o Pilares Eiendom AS 
Wergelandsveien 7 

Adresse Moerveien 5  
1430 Ås 

Tlf 976 56 512 411 40 352 Tlf 915 46 955 

Epost harald@schytz.no 
falko@mueller-tyl.net  

sj@pilares.no  Epost Jannicken.Throndsen@asplanviak.no  

Org.nr.  923 829 709 Org.nr 910 209 205 

 

Hovedhensikt med planarbeidet 

Legge til rette for utviklingen av ny boligbebyggelse på Solbakken 1, 3, 5, 7a og 7b, samt et kombinert bolig- og 
forretningsbygg på Idrettsveien 1. 
 
Det er tidligere behandlet et planforslag for området. Planforslaget ble avvist av HTP i møte 8.12.2021. Føringene i 
HTPs vedtak skal legges til grunn for innsending av nytt planforslag. 
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Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 08.12.2021: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å ikke fremme forslag til reguleringsplan R-324 del av Solbakken, som vist 
på kart datert 20.10.2021, bestemmelser datert 23.11.2021 og planbeskrivelse 
datert 21.10.2021. 
 
Kommunen er positive til utvikling i området, men mener premissene som er lagt 
til grunn for planforslaget vil gjøre det vanskelig å utvikle et godt prosjekt. 
Dersom kommunen skal behandle et nytt planforslag for området, må 
planforslaget legge til grunn et nytt konsept for Idrettsveien 1/felt BAA, som 
ivaretar følgende hensyn: 
 
1. Byggehøyder og utnyttelsesgrad må nedskaleres, slik at prosjektet får en 
utforming som er mer tilpasset omkringliggende bebyggelse. Maks fire 
etasjer legges til grunn som hovedregel, med nedtrapping av byggehøyder 
mot nord. 
2. Dersom det skal etableres dagligvarebutikk, må forretningen være en 
nærbutikk. Forretningsarealet skal ikke overstige 1250 m2 BRA, inkludert 
salgsareal, lagerlokale, spiserom/kantine og kontorareal. 
3. Varemottak utformes slik at manøvrering kan løses på egen tomt med 
minst mulig rygging. 
4. Antall adkomster til planområdet må reduseres til maks to, inkludert 
eventuell varelevering. 
5. Parkering i første etasje bør unngås. 
6. Leilighetene skal ha en minimumsstørrelse på 36 m2 BRA. 
 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Det planlegges kombinert bolig- og forretningsbygg (dagligvare) på Idrettsveien 1. Utbygger av Idrettsveien 1 har 
gjennomført en arkitektkonkurranse med tre arkitektkontorer og fått utredet tre alternativer for utbygging i 
samsvar med vedtaket i HTP. Forslaget fra Dark arkitekter legges til grunn for det nye planforslaget. Bebyggelsen i 
nytt forslag er trukket bort fra det nordvestre hjørnet for å skape avstand til naboer, og gi bedre oversikt i krysset i 
forbindelse med varelevering. Bebyggelsen har parkering under bakken, dagligvareforretning i første etasje mot 
Idrettsveien og Sentralveien, og boliger i etasjene over. Boligbebyggelsen brytes opp i mindre volumer. All 
innkjøring til bygget vil skje i samme punkt fra Idrettsveien. Høyder er redusert mot nord og øst. Det etableres et 
uteareal på taket over næringsarealene, på nivå med 2. etasje, som vil gi allmenheten mulighet for å gå på tvers av 
bebyggelsen i retning øst-vest.  
 
Bebyggelse på Solbakken 1-7 beholdes som i tidligere planforslag. På Solbakken 3 og 5 planlegges et boligprosjekt 
med leilighetsbygg på 3-4 etg. Reguleringsplanen legger til rette for at konseptet kan utvides til Solbakken 1, 7a og 
7b i et senere byggetrinn.  
 

Kommunens merknader 

Skisseprosjektet for Idrettsveien 1 ser ut til å følge opp HTPs vedtak på en god måte. Administrasjonen er positive til 
at prosjektet legges til grunn for et nytt planforslag. Konseptet gir bedre tilpasning til nabobebyggelsen i nord ved at 
bygget er redusert og trukket østover. Oppdelingen av bygget i mindre volumer vurderes som et godt grep, men det 
bør vurderes enda mer intern variasjon i byggehøyder, og særlig nedtrapping av hjørnet mot syd-vest. Utearealet 
vurderes å være betydelig forbedret, med en gjennomgående passasje fra øst til vest, og bedre solforhold i 
uterommet. 
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Innkjøring til parkering og varelevering er redusert til én innkjøring fra Idrettsveien i tråd med vedtaket. 
Forslagsstiller har også vist hvordan varelevering kan gjøres uten rygging på offentlig vei. Administrasjonen mener 
dette er en akseptabel løsning, men har noen kommentarer (se etterskrift). 
 
Situasjonen for fotgjengere ved innkjøringen til parkering og varelevering må studeres nærmere. Det må vises hvor 
fotgjengere og syklister kan stå mens de venter på å krysse Solbakken. Lengden på trafikkarealet må illustreres. 
Fortau må etableres på østsiden av Idrettsveien langs planområdet. 
 
Førsteetasjene i bebyggelsen mot gangforbindelsen mellom Idrettsveien 1 og Solbakken 1-3 må utformes for å 
bygge opp om nærmiljøet i dette arealet. Boliginnganger eller buldrevegg o.l. kan være aktuelt. Det må vises hva 
slags miljø som ønskes i dette arealet.   
 
Annet 
Planlagt bebyggelse på Solbakken 1-7 er tidligere vurdert i forbindelse med behandling av planen i HTP 8.12.2021. 
Det ble ikke vedtatt endringer i HTP som gjelder denne delen av planområdet. Administrasjonen mener 
planforslaget for denne delen av planområdet kan videreføres. Det bør likevel ses på grep for å sette av mer areal til 
uterom i planforslaget, f.eks. ved å legge HC-parkering og renovasjon langs Solbakken på lang sikt, for å frigjøre mer 
areal til uteområde. Det bør også ses på hvordan utearealet kan utformes som ett sammenhengende uteareal fra 
øst til vest i planområdet.   
 
Det må sikres arkitektonisk sammenheng mellom delprosjektene. Det bør vurderes hvordan prosjektet på 
Idrettsveien 1 kan få en visuell sammenheng med Solbakken 3-5 gjennom formspråk og materialitet. 
 
Etterskrift: Varelevering bør i utgangspunktet skje mellom 7-16 på hverdager dersom det skal være mulig å bruke p-
plassen ved idrettsanlegget som snuareal. Sløyfen benyttes til parkering i tidsrom utenom dette. Kommunen ønsker 
ikke at Solbakken benyttes som adkomst for varelevering fra nord, som vist i planinitiativet (forutsetninger, punkt 5). 
Løsninger for varelevering avklares nærmere med kommunalteknisk avdeling. 
 

Utbyggingsvolum og byggehøyde 

Bygningstypologi Leilighetsbygg, kombinert forretnings- og boligbygg 

Bruksareal på planlagt bebyggelse (kvm) Avklares i planprosessen. 

Utnyttelsesgrad Avklares i planprosessen. 

Byggehøyde(r) 3-4 etg  

Antall boenheter/arbeidsplasser Ca  

Kommunens merknader 

Planområdet kan egne seg for en moderat fortetting, med tett/lav-bebyggelse. Byggehøydene innenfor Solbakken 
1-7 bør trappes ned til 3 etg mot tilgrensende småhusbebyggelse i nord. Kommunen ønsker maks 4 etg. og variasjon 
i byggehøyder.  
Utnyttelsesgrad reguleres i BRA per delfelt. Det må også beregnes %BRA. 
Variasjon i høyder oppå sokkeletasjen på Idrettsveien 1 er ønskelig.  
 

 

Planområde/planavgrensning beskriv beliggenhet og planens foreløpige grenser 

Planområdet omfatter eiendommene Idrettsveien 1 og Solbakken 1, 3, 5, 7a og 7b. Planområdet omfatter i tillegg del 
av Idrettsveien, Solbakken og fv. 152 Sentralveien (frem til senterlinje).  
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Berører følgende eiendommer direkte Naboeiendommer 

73/40 
73/41 
73/42 
73/43 
73/45 
73/314 
55/223 
 

Se naboliste 
 
 
 

Er noen grenser usikre og krever ny oppmåling? 

Grensene mellom Ås kommune (55/223) og Statens vegvesen (121/10) er usikre 
 

Samsvar med kommuneplanens arealdel?  

X  Ja • Planinitiativ ikke i tråd med kommuneplan skal forelegges Formannskapet for godkjenning.  

• Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan skal konsekvensutredes, jf. 
pkt. 25 i vedlegg 1 av Konsekvensutredningsforskriften 

 Nei 

 Delvis 

Merknader/vurderinger 

Planområdet er avsatt til kombinert formål og bolig i kommunedirektørens forslag til ny kommuneplan.  
 

Blir gjeldende 
reguleringsplaner berørt?  

Ja, plan 001 

Samsvar med boligprogram 
ved boligutbygging? 

Planområdet er avsatt til 60 boenheter i boligprogrammet 

Tilliggende reguleringsplaner 
under arbeid? 

Ja, småhusplanen 
 

Fjernvarme, 
konsesjonsområde 

Ligger innenfor konsesjonsområdet. Redegjørelse for energiløsninger skal foreligge 
før det gis igangsettingstillatelse. 
 

 

AVKLARING OM KONSEKVENSUTREDNING 

 Merknader 

 
 

Tiltaket krever konsekvensutredning 
(jmf. kap 14 i pbl, og konsekvensutredningforskriften) 

 

 
 
 

 Tiltaket krever en helsekonsekvensutredning  
(jmf. § 11 i folkehelseloven) 

 

 

 Plankonsulent må gjøre en vurdering om 
prosjekter vil utløse krav om 
konsekvensutredning 

 

X  Tiltaket krever ikke konsekvensutredning  
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AKTUELLE PLANRETNINGSLINJER  
(Listen er ikke uttømmende) 

X  Rikspolitiske retningslinjer 
(Samordnet areal- og transportplanlegging) 
(klima- og energiplanlegging og klimatilpasning) 
(styrke barn og unges interesser i planleggingen) 

 

 

X  Regionale føringer 
(Regional plan for areal og transport) 
(Regional plan for handel, service og senterstruktur) 
(Regional plan for masseforvaltning i Akershus) 
(Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus) 

 

 

X  Lokale føringer 
(Plan for naturmangfold) 
(Sykkel- og gåstrategi) 
(VA-norm) www.va-norm.no  

 
 
 
 
 

 

KRAV TIL DOKUMENTASJON OG/ELLER UTREDNING  

(Ansvarlig for reguleringsplanleggingen anmodes å kontakte enhet for kommunalteknikk i tidlig fase av planarbeidet, 

for nærmere gjennomgang av tekniske løsninger for vei, vann og avløp.) 

 Tema Foreløpig vurdering 

X  ROS-analyse ROS-analyse må vedlegges planforslaget. Trafikksikkerhet må 
redegjøres for i ROS-analysen. 

X  Universell utforming 
«Bygninger og omgivelser utformes slik at de kan 
brukes av alle mennesker på en likestilt måte». 

Redegjøres for i planbeskrivelsen.   

X  MOP (Miljøoppfølgingsplan) 
Massehåndtering 

Må utarbeides før det gis igangsettingstillatelse. Miljøprogram må 
vedlegges planforslaget. 
 

X  Fjernvirkning/nærvirkning 
Nærvirkning, fjernvirkning, kulturmiljø, landskap 

 
 

Fjern- og nærvirkninger må visualiseres. Bebyggelse på Solbakken 1 og 
7 kan illustreres med lavere detaljeringsgrad, med vekt på å vise 
volumoppbygning. Terrengbearbeiding må vises. 
 
Illustrasjonene må være realistiske med tanke på materialbruk, 
beplantning o.l. 

X Bebyggelse, Bygningstypologi, 
bebyggelsesstruktur 
Utbyggingsvolum, Antall etasjer, høyder, 
utnyttelse, klima- og miljøvennlige bygg, bomiljø, 

Det må utvikles et helhetlig konsept for planområdet som kan oppføres 
i flere byggetrinn. 
 

http://www.va-norm.no/
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boligsammensetning, variasjon for ulike alders-, 
økonomi- og husholdningstyper 

 

Foreslått bygningstypologi og konsept for Solbakken 1-7 kan 
videreføres, med smale leilighetsblokker på 3-4 etasjer. 
Planbestemmelser som sikrer at bebyggelsen oppføres med variasjon i 
etasjeantall/høyder og leilighetsstørrelse bør beholdes, samt 
bestemmelse om at alle leilighetene skal være solbelyst fra minst tre 
himmelretninger. 
 
Boligprosjektet på Solbakken 3 og 5 tilpasses småhusholdninger, og 
skal ha fellesfunksjoner som f.eks. sykkelverksted og selskapslokale. 
Det planlegges leilighetsblokker som er små i volum og fotavtrykk, for å 
tilpasses småhusbebyggelsen i området.  
 
På Idrettsveien 1 tilrettelegges det for forretning i første etasje, 
parkering under bakken og boliger i etasjene over 
 

X Estetikk 
Fargevalg, materialitet, tilpasning til stedets 
egenart, identitet og nabobebyggelse  

Skisseprosjekt for Solbakken 3-5 legger vekt på høy arkitektonisk 
kvalitet i bebyggelsen. Kvalitetene må sikres i bestemmelsene så godt 
som mulig. 
 
Viktig at bolig- og forretningsbygget på Idrettsveien 1 får en visuell 
sammenheng med resten av planområdet. Det må unngås at bygget får 
en «bakside» mot bebyggelsen i nord og øst. 
 
Det skal jobbes videre med ulike takformer på Idrettsveien 1. 
 

x Trafikk/samferdsel/mobilitet 
Vei, veilys, gang-sykkelveg, bussholdeplasser, 
parkering for bil og sykkel, adkomst, sikkerhet, 
 etc 

Bestemmelser i områdeplan for Ås sentralområde legges til grunn for 
antall parkeringsplasser for bil og sykkel. Kommunen ønsker mest 
mulig sambruk av parkeringsplassene, slik at de også kan brukes mot 
betaling av de som ikke er kunder i butikken. Behovet for 
parkeringsplasser må beregnes for alle byggetrinn. Parkeringsbehovet 
for hele planområdet skal løses på Idrettsveien 1, med unntak av HC-
plasser på gatetun fra Solbakken.  
 
 
Det skal utarbeides en trafikk- og mobilitetsanalyse for planforslaget 
som redegjør for trafikksikkerhet og tiltak for å oppnå ønsket 
reisemiddelfordeling/begrense bilbruk. Trafikkanalysen fra 
modulskolen kan gi oversikt over dagens trafikk i området.   
 
Adkomstvei fra Solbakken reguleres som gatetun. Her tillates oppføring 
av sykkelparkering, bilparkering tilrettelagt for forflytningshemmede, 
oppstillingsplass for brannbil og renovasjonsanlegg. Det bør vurderes 
om noen av disse funksjonene kan legges langs Solbakken, slik at 
gatetunet kan inngå som en del av uteoppholdsarealet på lang sikt.  
 
Det må etableres fortau langs planområdet på østsiden av Idrettsveien. 
Manglende kryssing for gående over Idrettsveien. 
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X Uterom 
Uteoppholdsarealer, lekeplasser, MUA, 
grøntområder, beplantning 

 

Det skal etableres felles uteoppholdsarealer på bakkenivå og på 
takterrasser. Takterrassene kan ha areal til dyrking og drivhus. 
 
Minste uteoppholdsareal (MUA) reguleres til 20 % av BRA, tilsvarende 
krav i områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 
Det bør legges opp til et sentralt plassert uterom som er skjermet for 
støy fra fylkesveien.  
 
Felles passasje mellom Idrettsveien 1 og Solbakken 1 og 3 må sikres.    
 

X VAO  
Vann, spillvann, overvann, slokkevann og 
blågrønn faktor, VAO-rammeplan 

Kommunalteknisk avdeling i Ås kommune må kontaktes tidlig for 
avklaringer om VA og overvann. 
 
Det skal opparbeides overvannstiltak langs fv. 152, innenfor feltet 
avsatt til blå/grønnstruktur, og på takarealer. Blågrønn faktor er 0,8. 

X Sol/skyggekartlegging 
 
 

Må utarbeides 
 

X Naturfaglige forhold 
Grønnstruktur, naturtypekartlegging, bekker, 
stier, vurdering etter Naturmangfoldsloven 

 

Få naturmessige forhold. Redegjøres for i planbeskrivelsen. 
 

X Miljøfaglige forhold 
Luftforurensning, støy, radon, geoteknikk, 
drikkevann, luftkvalitet, vibrasjon, lukt 

 

Området er støyutsatt, med deler av fasadene i rød støysone. Støy må 
utredes godt, og det må redegjøres for avbøtende tiltak. 
Gjennomgående leiligheter mot støykilde er foretrukket. Det er i 
utgangspunktet uheldig med nord-østvendte leiligheter.  
 
Områdestabilitet må utredes. 
 
 

X Kulturminner/arkeologiske 
undersøkelser/kulturmiljø 
 
 

 Ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. 
 

X Folkehelse 
Bidra til et godt lokalsamfunn med tilgang til 
friluftsområder og trygge omgivelser, belysning, 
tilgang til boliger, service og kulturtilbud, 
områdets attraktivitet, møteplasser ute og inne, 
benker, skilting m.m. 

Redegjøres for i planbeskrivelsen. 

X Renovasjon 
 
 

Må avklare felles avfallshåndtering med Follo Ren. Felles renovasjon 
fra Idrettsveien 1 kan være aktuelt for alle boligene. Egen løsning for 
butikken. 

X Skole- og barnehagekapasitet 
Barn og unges interesser 

 
 

God kapasitet 
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X  Kvalitetsprogram Det skal redegjøres for hvordan planforslaget følger opp føringene i 
kvalitetsprogrammet for Ås sentralområde, jf. HTPs vedtak ved 
behandling av planforslaget 26.05.2021. 
 
Det skal redegjøres for oppfølging av i kvalitetsprogrammet i 
planbeskrivelsen eller et eget dokument. Redegjørelsen skal si noe om: 
• Prosjektspesifikke kvalitets- og miljømål. 
• Tiltak for å nå målene. 
• Vurdering av måloppnåelse samt dokumentasjon på dette. 
• Forholdet mellom kvalitetsoppfølgingsplanen og prosjektets øvrige 
dokumenter. 
• Roller og ansvar. 
 

 

ANDRE FORHOLD DRØFTET I MØTET 

Det kan være aktuelt med en presentasjon for HTP når det nærmer seg førstegangsbehandling, helst måneden før 
behandling. 
 

 

Aktuelle rekkefølgebestemmelser 

X Godkjente tekniske planer (vei, vann og avløp) 

 Leke- og møteplasser 

 Kjørevei 

X Gang- og sykkelvei/fortau/gangareal/gatetun 

X Utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg 

 Høyspentledninger 

X Renovasjon 

 Annet: 
 
- Sikker kryssing for fotgjengere over Idrettsveien fra Solbakken 
- sykkelvei med fortau langs fv. 152 Sentralveien skal være sikret opparbeidet. 
- sykkelvei med fortau langs Idrettsveien skal være sikret opparbeidet. 
- åpning av Hogstvetbekken skal være sikret opparbeidet. 
 

 Eksempler på påregnelige rekkefølgebestemmelser 
i. Se mal for reguleringsbestemmelser 

Utbyggingsavtale eller gjennomføringsavtale 
Ønskes det inngått utbyggingsavtale som del av planprosessen? 
X  Ja 

Nei 
Må avklares nærmere 

 

 

Kommunens merknader: 
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Utbyggingsavtale om oppfølging av rekkefølgekrav vil bli aktuelt.  
 

PLANPROSESSEN 

X Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet kunngjøres. Annonsetekst, varslingsbrev, 
varslingsliste og evt. planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse 

X Konsulent oversender senest 1 uke før varsling:  
• Endelig annonsetekst i Word-format  
• Planavgrensning i jpg- eller pdf-format  
• Planavgrensning i SOSI 

X Kartgrunnlag bestilles av Robin Lia (Robin.Lia@as.kommune.no)  

 

Ettersending av dokumentasjon 
Kommunen ettersender følgende informasjon sammen med referatet 

X Gebyrregulativ 
Varslingsliste – fra kart 
Varslingsliste – andre berørte parter 

X 

X 

 

• Siste frist for innsendelse av komplett planforslag er 6 uker før utvalgsmøtedato.  

• Komplett planforslag sendes til kommunens postmottak: post@as.kommune.no  

• Informasjon om maler og kommunens krav til planprosessen og reguleringsplaner finnes på kommunens 

hjemmeside. (https://www.as.kommune.no/send-inn-planforslag-veileder-for-fagkyndige.471761.no.html)  

Sted: Oslo 

Dato: 16. mai 2022 

 

Underskrift tiltakshaver     Underskrift rep. fra kommunen 

 

Stian Gunvaldjord Jonskås    …………………………………………………. 

 

Det gjøres oppmerksom på at verken forhåndskonferansen eller referatet fra den gir noen av de enkelte 

parter rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav 

fra offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjekter, evt. endring av framdriften for 

prosjektet. 

På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å avklare eksakt hvilke utredninger/vurderinger som utbygger 
må foreta. I løpet av planprosessen kan det derfor bli stilt krav om ytterligere utredninger/vurderinger  
Tiltakshaver må selv gjøre seg kjent med/avklare evt. retter og servitutter innenfor planområdet. 

mailto:Robin.Lia@as.kommune.no
mailto:post@as.kommune.no
https://www.as.kommune.no/send-inn-planforslag-veileder-for-fagkyndige.471761.no.html

