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Bakgrunn 

 

Forslag planavgrensningen er vist med rødt i kartutsnittet under. 

 

Figur 1 Forslag Planområde 

 Formålet med planen 

Målet med reguleringen er å regulere område BAA i gjeldende områdereguleringsplan til område for bebyggelse og 

anlegg. 

Det er ønskelig å regulere området ihht angitte formål i gjeldende plan (Områdereguleringsplan for Ås Sentralområde, 

vedtatt 23.10.2019. 

Vedlagt følger skisseprosjekt som viser ønsket bebyggelse og utvikling av området med alternativer. 
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Figur 2 Illustrasjonsplan mulig bebyggelses struktur 
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Hensikten med Områdereguleringsplan for Ås Sentralområde var å legge til rette for bærekraftig sentrumsutvikling 

med lang tidshorisont. Bestemmelsene i planen angir rammer for hvordan videre planlegging skal skje i områdene 

BAA og G2 gjennom denne detaljreguleringsplanen. 

 

I områdereguleringsplan er følgende angitt for område BAA: 

4.4 Kombinert bebyggelse – annen bebyggelse (BAA) Innenfor byggeområdet tillates etablert bebyggelse med blandet formål. 

Det kan etableres enten bolig eller næringsbebyggelse i området, herunder bebyggelse for kontor, verksted eller 

lagervirksomhet. 

Innenfor byggeområdet skal det etableres felles møteplass (torg) angitt i plankartet med bestemmelsesområde #4. Plassen 

skal opparbeides med en utstrekning på 500 m² og være minimum 20 meter bred. Plassen skal utformes og lokaliseres slik at 

det tydelig fremgår at plassen er allment tilgjengelig. Endelig plassering og utstrekning skal fastsettes i detaljplan.  

 

I områdereguleringsplan er følgende angitt for område G1: 

Langbakken (G1, G2, G3) Grønnstrukturen skal ha bredde som anvist på plankart, og utformes slik at det kan tas i bruk 

som del av overordnet overvannshåndtering og tjene som flomvei i områdene, jf. punkt 3.6. 

Grønnstruktur og fellesarealer i byggeområdene skal etableres slik at møteplasser og grøntområder tilknyttes overordnet 

grønnstruktur. Det skal etableres gjennomgående tursti langs grønnstrukturen. 

Det skal utarbeides skjøtselsplan for drift av områdene G1-3 før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse i byggeområdene 

omfattet av rekkefølgekrav for opparbeidelse, jf. punkt 2.2.1. Skjøtselsplanen skal gi bindende føringer om driftsansvar i 

områdene. 

 

 Planområdet og omgivelsene 

 

Planområdet BAA ligger i Ås kommune og er på ca 11 dekar. 
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Området er definert av Jernbanen i vest, Langbakken i øst, utviklingsområdet B3 i nord og B5 i sør. 

Planområdet er relativt flatt, med svak stigning mot øst (litt mot nord). Øst for planområdet (på motsatt side av 

Langbakken) stiger området ca 12 meter. Områdene i nord, sør og vest er relativt flate. 

Det er svært kort vei fra planområdet til hovedbusstasjonen og nærmeste jernbaneperrongen (220-350 meter). 

BAA ligger ca. midt i delområde 4 i gjeldende områdereguleringsplan. Delområdet er omtalt som «Langbakken». 

 

Figur 3 utsnitt illustrasjon delområder i gjeldende områdereguleringsplan 

Langbakkenområdet omfatter industriområdet øst for Østfoldbanen og vest for Langbakken. I tillegg omfattes Esso-

tomta vest for jernbanen. Landskapet i området er planert i industriområdet. Terrengforskjellene i området er 

betydelige, sammenlignet med de øvrige områdene innenfor planens overordnede avgrensning. 

Industribebyggelsen ved Langbakken og innenfor BAA består typisk av lager-, verksteds- og administrasjonsbygninger. 

 Plansituasjon 

I Områdereguleringsplan for Ås Sentralområde kapittel 5 er overordnede planer og statlige retningslinjer omtalt og 

definert. Områdereguleringsplan for Ås Sentralområde erstatter tidligere reguleringsplan for området. 

 

I Områdereguleringsplan for Ås Sentralområde er ønsket utvikling for område 4 Langbakken området som inkluderer 

BAA og G2 beskrevet: 
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Området skal utvikles fra næringsområde til boligområde, og bidra til å øke mangfoldet av boligtyper i Ås, samtidig som 

utforming av delområdet skal sikre god tilpasning til tilgrensende eneboligområde i Gamleveien og ved Grønnslett.  

 

 Overordnet målsetting for delområdet 

 Etablere et nytt nabolag med en tydelig stedsidentitet og et trygt bomiljø 

 Sikre god tilpasning til tilgrensende bebyggelse 

 Etablere ny grønnstruktur og nye møteplasser i området 

 Sikre god allmenn tilgjengelighet til friluftsområder nord og nordvest for området 

 Sikre gløtt og siktlinjer mellom området omkring Ås stadion og Åsmåsan 

 Legge prinsipper for grønn mobilitet til grunn for utviklingen av området 

 

Det legges opp til moderat til høy arealutnyttelse området, med høyder mellom 3-6 etasjer, og en totalutnyttelse mellom 100 

til 150 %. Byggehøyder skal tilpasses småhusområdet Grønnslett i nord, og småhusområdet omkring Gamleveien i sydøst ved 

å fastsette bebyggelse på fortrinnsvis 3 etasjer mot disse områdene. Sentralt i området, ved felt B3 tillates økte byggehøyder 

ettersom det i området ikke er noen direkte tilgrensende boligområder og tilgrensende bebyggelse ligger betydelig høyere i 

terrenget. Detaljplanlegging av området skal til gjengjeld sikre siktlinjer og generøse gløtt fra høyden ved Ås stadion i øst og til 

Åsmåsan i vest i bebyggelsens plassering og utforming.  

Parkering skal løses under bakken eller i felles parkeringsanlegg, slik at området i hovedsak blir bilfritt og gatetun m.v. kan 

brukes til lek og opphold. Høyder trappes ned mot tilgrensende småhusbebyggelse og slik at det sikres gode solforhold på 

uteoppholdsareal, samtidig som utearealer for bolig må skjermes for støy fra jernbanen. 

Torg Innenfor felt B1 og BAA skal det etableres to offentlige plasser på minst 500 m² hver. Plassene skal være allment 

tilgjengelige, og plasseres og utformes slik at området tydelig inviterer til bruk. Plassene bør etableres i forbindelse med 

gjennomgående grønnstruktur i området. Endelig plassering og utforming skal fastsettes ved detaljreguler ing av områdene. 
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 Kort presentasjon av forslaget 

 

 

Forslag til planbetegnelse: ÅS kommune, Langbakken 12-16 

Ås kommune  

Reguleringsformål: 

I reguleringsplanen ønsker man å ha arealformålene: 

 Bebyggelse og anlegg kombinert med andre angitte formål 

 Grønnstruktur 

Byggeformålets omfang (overslag over næringsareal i kvm, antall boenheter) 

Avklares nærmere i planprosessen.  

Forventede problemstillinger i planen. (Byggehøyder, utearealer, tomteutnyttelse, trafikk, støy og jernbane) 

Virkningene og eventuelle avbøtende tiltak av dette vil bli drøftet i planbeskrivelsen. 

 

 Samfunnssikkerhet og ROS-analyse 

Jamfør pbl § 4-3 skal det utarbeides ROS-analyse for planen.  

Alle relevante forhold vil bli vurdert i en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er ikke fare for ras eller flom i området og 

planlagt virksomhet og arealbruk vil ikke gi ekstraordinær risiko for brann, eksplosjon eller utslipp. Relevante 

utredningstema vil være trafikksikkerhet og sikkerhet mot jernbane. 

 

 Konsekvensutredning 

Med bakgrunn i KU-forskriften har vi gjort følgende vurdering av de aktuelle tema som det skal redegjøres virkningen 

av i planbeskrivelsen og hvilke tema som skal konsekvensutredes:  

Tema Redegjæres for i 

planbeskrivelsen 

Konsekvensutredes 

Naturmangfold x  

Landskap x  

Samfunnssikring x  

Infrastruktur. forurensning og 

vannmiljø 

x  

 

Trafikk x  

Aktiviteter, friluftsliv og 

rekreasjon 

 

X 

 

Estetikk og byggeskikk X  

Verdiskaping og næringsutvikling X  

 

Vurdering av behov for planprogram og/eller konsekvensutredning 

Noen planer og tiltak skal alltid ha konsekvensutredning, mens andre planer og tiltak bare skal ha 

konsekvensutredning etter en nærmere vurdering. 

Ihht lovdata – forskrift om konsekvensutredning og miljødirektørenes veilede: 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-

arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/krav-til-prosess-og-innhold/konsekvensutrede-tiltak/ 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/krav-til-prosess-og-innhold/konsekvensutrede-tiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/krav-til-prosess-og-innhold/konsekvensutrede-tiltak/
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er det ikke krav til konsekvensutredning. 

Miljødirektørenes sjekkliste er benyttet. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-

arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/krav-til-prosess-og-innhold/konsekvensutrede-

tiltak/sjekkliste-vurdere-vesentlige-virkninger-av-planen/ 

 

 

 Planprosess og medvirkning 

Det skal gjennomføres medvirkning kravene i plan- og bygningsloven med brev til offentlige høringsinstanser, 

grunneiere, naboer og andre berørte parter. Planarbeidet kunngjøres også i minst en avis som leses i nærmiljøet. 

Varsles i forbindelse med oppstart av planarbeidet, ved offentlig ettersyn og vedtak av planen. 

Dialogen med grunneiere og berørte parter videreføres i reguleringsarbeidene. 

 

 Temaer som ønskes diskutert i oppstartsmøte 

I forbindelse med oppstartsmøte er det ønskelig å diskutere: 

Planavgrensning. 

Skal deler av område G2 inkludere i reguleringsplanen, eller er G2 tilstrekkelig beskrevet i gjeldende områdregulering? 

Hvis deler av G2 inkluderes i plan, hvordan defineres sammenheng og utvikling av øvrige deler G2 

B3 og B5. 

Sammenheng med B3 og B5 ihht krav gjeldende områdereguleringsplan og tilhørende Kvalitetsprogram. 

 

Byggehøyder, utnyttelse og bebyggelse. 

Det er ønskelig diskutere eventuelle avvik fra bestemmelsene i gjeldende områdereguleringsplan og volumene i 

vedlagte skisseprosjekt. Ev behov for utredninger, konsekvensutredninger ved avvik? 

Byggehøyder og utnyttelse innenfor BKK, sammenlignet med byggehøyder og utnyttelse innenfor område B3, B5, B19, 

B20, B21 og BS 1-4. 

I planbeskrivelsen til områdereguleringsplanen står følgende: 

Det er delte meninger om hvor høye byggehøyder som egner seg på sydsiden av Løkkeveien og i sørlig del av Langbakken. 

Og: 

Muligheten for å etablere enkelte høyere hus i byggeområder kan vurderes i detaljplanlegging av byggeområdene dersom det 

for øvrig bidrar til lav skala og nabolagskarakter i delområdene, eller om de er hensiktsmessig plassert som landemerker. 

Dokumentasjonskrav i Kvalitetsprogram for områderegulering 

Hvilke dokumentasjonskrav svares ut i planarbeidet for detaljreguleringsplan og hva kan/ bør svares ut i/ til 

rammesøknad. Eventuelt hvilke bestemmelser skal i reguleringsplan sikre dokumentasjonskrav løst til/ i byggesak? 

Utbyggingsavtale. 

Status og dialog utbyggingsavtale. 

Rekkefølgekrav. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/krav-til-prosess-og-innhold/konsekvensutrede-tiltak/sjekkliste-vurdere-vesentlige-virkninger-av-planen/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/krav-til-prosess-og-innhold/konsekvensutrede-tiltak/sjekkliste-vurdere-vesentlige-virkninger-av-planen/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/krav-til-prosess-og-innhold/konsekvensutrede-tiltak/sjekkliste-vurdere-vesentlige-virkninger-av-planen/
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Rekkefølgekrav generelt og ev utfordringer gjennomføring av rekkefølgekrav som ikke kan løses innenfor 

planavgrensning, men er avhengig av tilliggende områder og områder utenfor planavgrensning. 

Påbegynte og gjennomførte reguleringsplaner innenfor gjeldende områdereguleringsplan. 

Erfaringer og utfordringer med detaljregulering av områder innenfor områdereguleringen. 

Status ulike områder og gjennomføring fellestiltak mm. 

Status dokumentasjonskrav i detaljreguleringsplan. 

#4. 

Plassering og funksjon område #4 ihht gjeldende områderegulering. 

Torg Innenfor felt B1 og BAA skal det etableres to offentlige plasser på minst 500 m² hver. Plassene skal være allment 

tilgjengelige, og plasseres og utformes slik at området tydelig inviterer til bruk. Plassene bør etableres i forbindelse med 

gjennomgående grønnstruktur i området. Endelig plassering og utforming skal fastsettes ved detaljregulering av områdene. 

 

 

Forslagsstiller: 

Langbakken 16 AS 

Kontakt: Christian Krogsbøl, Tlf: +91540271 Epost: christian.krogsbol@gmail.com 

Plankonsulent: 

IHUGA arkitekter v / Anders Koller Tufte, anders@ihuga.no tlf.: 40455721  
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