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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 Glomar Eiendom AS 
Organisasjonsnummer 911998564 
Adresse Rosenholmveien 25 
Postnummer 1414 
Poststed Trollåsen 
Telefonnummer 995 06 400 
E-post trond@glomareiendom.no 
Kontaktperson for 
prosjektet hos 
forslagsstiller 

Trond Monshaugen 

Fakturaadresse Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen 
 

Fagkyndig 
Firma Østre Linje arkitektur og landskap AS 
Organisasjonsnummer 982 670 233 
Adresse Stasjonsmester Frosts gate 14 
Postnummer 1830 
Poststed Askim 
Telefonnummer 93263211 
E-post andrea@ostrelinje.no 
Kontaktperson for 
prosjektet hos 
fagkyndig 

Andrea Lumb 

 
  

mailto:post@as.kommune.no
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2. Innledende informasjon om forslaget 
 

Eiendomsopplysninger 
Gnr./Bnr.: 42/15, 54/28, 54/17, 54/18, 54/356, 54/330, 54/105  
Adresse: Sagaveien 12, 14 A og 14B, Moerveien 15A. 

Moerveien 15B, 15C og 17. 
Hjemmelshaver(e): Glomar Eiendom AS og private eiere 
Bakgrunn for og hensikt 
med prosjektet 

Glomar Eiendom ønsker å utføre en detaljregulering av eiendommene 
Sagaveien 12 &14 A/B og Moerveien 15A med hensikt til å utvikle 
leiligheter/ rekkehus/ town house boliger over to til tre plan med tydelig 
intensjoner og ambisjoner for estetikk og bokvalitet – overordnet og i 
detaljering. 
Med basis i forhåndskonferanse med Ås kommune skal hele felt B11 i 
Sentrumsplanen inngå i detaljreguleringen. Moerveien 15C og 17 skal 
opprettholdes som eneboligregulering. Moerveien 15B reguleres til 
fortetting, selv om hjemmel ikke tilhører Glomar Eiendom as. 
 

Er det særlige spørsmål 
dere ønsker å få 
avklart? 

Parkering 
Renovasjon  
Fjernvarme 
Høyde- er det mulig å øke høyden i deler av området mot Moerveien 
med en inntrukket etasje eller en hel etasje, for å øke 
utnyttelsesgraden?  

 
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? 

Kommuneplans arealdel 2015_2027, Plan ID: KPL_15-27 - vedtatt 
03.02.2016 regulert til boligbebyggelse  

 
Illustrasjon 1: Utsnitt av gjeldende kommuneplan. Svart linje viser planområdet.  
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Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) 
Retningslinjen har som mål at arealbruk og transportsystem skal utvikles 
slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med 
miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det bør legges vekt på 
løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og 
effektiv samordning mellom ulike transportmåter.  
Planområdet er en del av et etablert boligområde i tilknytting til Ås 
sentrum med offentlige service funksjoner, detaljhandel og 370m fra 
Jernbanestasjonen. Planområdet er allerede bebygget, og nye tiltaket vil 
legge til rette en økt arealutnyttelse.  
 

 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen (1995) 
Retningslinjen skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 
planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.  
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det 
finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitte eget lekemiljø. 
 
Dagens arealer er ikke tilrettelagt for lek utover det 
uteoppholdsarealene til privatboliger. Det nye tiltaket vil legge til rette 
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for en lekeplass og gode oppholdsarealer for alle de nye beboerne. 
Snarveien som per dags dato er fra Sagaveien til Moerveien nord i 
planområdet vil reguleres inn som gang- og sykkevei, noe som sikrer 
trygg gange gjennom området for barn og unge.  
 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021 
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye 
boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Likeledes gis 
det anbefalte støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for 
eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs 
støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.  
 
Prosjekteringen av de nye boligene vil foregå etter gjeldende teknisk 
forskrift. Planområdet er ikke støy utsatt og det legges ikke til rette for 
støyfremmende bruk.  
 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 
(2012) 
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør 
håndteres i kommunenes arealplanlegging.  
Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og 
bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet, 
deriblant ved å legge til rette for gode bomiljøer og fremme 
befolkningens helse. Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge 
helseeffekter av luftforurensinger gjennom god arealplanlegging.  
 
Prosjekteringen av de nye boligene vil foregå etter gjeldende teknisk 
forskrift. Planområdet er ikke plaget av dårlig luftkvalitet forårsaket av 
nærliggende virksomheter eller trafikkerte veier.  
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018)  
Formålet med retningslinjene er å:  
Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp.  
Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i 
kommunene. Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller 
og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.  
Bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene.  
 
Det foreligger bestemmelser i områdeplanen som sikrer at 
grønnstrukturområde G11 opparbeides slik at det kan fungere som 
flomvei. Prosjekteringen av de nye boligene vil ellers foregå etter 
gjeldende teknisk forskrift. 
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Gjeldende regulering 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde Plan ID: 287 

 
Illustrasjon 2: Utsnitt av områdeplanen. Svart linje viser planområdet.  
Arealet innenfor planområdet er regulert til følgende formål: 
 
Boligformål: Felt B11 
Følgende bestemmelser er knyttet til området B11 i områdeplanen:  
 
3.1 Bruk av kvalitetsprogram Kvalitetsprogram som følger områdereguleringsplanen skal være 
retningsgivende for videre planlegging og utvikling av området. 
 
3.2 Utforming Estetikk skal tillegges stor vekt. Bebyggelse og anlegg skal ha variasjon både i 
funksjon og form. Ny bebyggelse skal tilstrebe variasjon i byggehøyder, volumoppbygging og 
materialbruk. Tilpasning til nabobebyggelse skal tillegges stor vekt. Prosjekter skal illustreres på en 
relevant og redelig måte. Dersom det etableres nasjonale standarder for illustrasjon, skal disse 
følges.  
Bebyggelsens valg av takform, takvinkler og møneretning skal begrunnes. Det skal tas i bruk 
inntrukne etasjer det det ligger til rette for det med hensyn til tilgrensende veier og byrom, 
tilgrensende bebyggelse, eller med tanke på solforhold og fjernvirkning. Nødvendige tekniske 
installasjoner, ut over angitt maksimal høyde, skal tillates for maksimalt 15 % av takflate. Tekniske 
installasjoner skal innarbeides som en del av byggets arkitektoniske utforming og inngår i 
beregning av grad av utnytting.  
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Byggehøyder og volumer skal vurderes i forhold til fjernvirkning, sol- skyggeforhold og tilpasning til 
tilgrensende bebyggelse. Bebyggelsens høyder skal forholde seg til omkringliggende landskapets 
silhuettlinjer. Bygninger som bryter med silhuettlinjen og landskapets skala vil fremstå som 
landemerker og skal utformes spesielt med tanke på dette.  
Gjerder, støyskjermingstiltak, skilting, belysning mv. skal ha et helhetlig preg og ha høy kvalitet. 
 
3.3 Byggehøyder og utnyttelse Byggehøyder er angitt i plankart som etasjeantall i intervaller. I 
detaljregulering skal byggehøyde kotesettes. Sol- og skyggestudier skal tas i bruk for å fastsette 
høyder på og avstander mellom foreslåtte og eksisterende bygninger som gir gode lysforhold og 
uteplasser, jf. pkt. 3.2. Forholdet mellom fasadehøyde og tilgrensende gater og byrom skal 
tillegges særlig vekt, særlig for gater og byrom som er allment tilgjengelige og å betrakte som 
vesentlige ferdselsårer. 
Ved detaljplan kan byggehøyder fravikes ved tilfeller det vurderes som hensiktsmessig for å oppnå 
variasjon i bebyggelsen uten at %-BRA økes. Som grunnregel kan det vurderes avvik for inntil 15 % 
av byggehøydene. Avvik fra byggehøyder skal begrunnes.  
%-BRA som angitt i plankart skal beregnes for bebygd areal over bakken, og inkluderer ikke areal til 
parkeringskjeller eller lignende. Tilgrensende grønnstruktur som kan medregnes i beregning av 
krav til uteoppholdsareal kan medregnes i %-BRA for byggeområdene det omfatter, jf. punkt 3.4.3. 
 
Av plankartet fremgår det av høyder er satt til 2-3 etasjer mot Sagaveien og 3-4 etasjer mot 
Moerveien.  
 
3.4.3 Krav til uteoppholdsareal 
For byggeområder til blokkbebyggelse, herunder leiligheter i kombinasjonsbygg, skal egnet areal til 
lek, aktivitet og uteopphold minimum utgjøre 20 % av samlet BRA for foreslått bebyggelse innenfor 
byggeområdet. Balkongareal kan medregnes opp til 10 m² per balkong, dersom balkongen er 
minimum 10 m². Areal til takterrasser kan medregnes i uteoppholdsarealet for inntil 50 % av 
arealet avsatt til takterrasse. Uteareal brattere enn 1:3 eller smalere enn 8 m bredde skal ikke 
regnes med. Støykrav skal være ivaretatt.  
For konsentrert småhusbebyggelse skal hver boenhet minimum ha hage med uteareal på 50 m², og 
terrasse eller veranda på minimum 10 m². 
Både felles og private arealer som inngår i beregning av krav til lek, aktivitet og uteopphold skal ha 
sol ved vår og høstjevndøgn kl. 15:00 på minst halvparten av arealet.  
Krav til uteoppholdsareal kan vurderes justert ved detaljplanlegging. Avvik skal begrunnes. 
 
3.4.4 Krav til areal for lek For konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse skal det 
opparbeides nærlekeplasser på minimum 200 m² maks 50 meter fra inngangsdør. Lekearealene 
skal være minimum 10 meter brede, og skal opparbeides med materialer av god holdbarhet.  
Unntaksvis kan kravet i første setning fravikes dersom barns særlige behov for leke- og 
uteoppholdsareal likevel oppfylles på en god måte.  
Nærlekeplasser som har sol ved jevndøgn kl. 15:00 og tilfredsstiller kravet til bredde, kan inngå ved 
beregning uteholdareal per boenhet. 
 
Krav til parkering:  
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Det tillates ikke utendørs ramper til parkeringsanlegg i kjeller. Ramper til parkeringsanlegg skal 
inngå som del av bygget.  
- Det tillates kun overflateparkering for gjesteparkering til boliger og kundeparkering til butikk.  
- Parkeringskjeller skal i hovedsak legges under bygninger og skal ikke begrense 

uteoppholdsareals evne til lokal håndtering av overvann eller etablering av vegetasjon. I 
tilfeller hvor parkeringskjeller legges under uteoppholdsareal skal det sikres minst 1 meter 
jordsmonn mellom kjeller og terreng.  

- Det skal legges til rette for etablering av ladestasjoner til el-biler og sikres mulighet for lading 
for samtlige biloppstillingsplasser.  

- 5 % av parkeringsplasser for bil skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. Parkeringsplassene 
skal legges nær heis.  

- Det tillates inntil 10 % økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at disse plassene 
dedikeres former for bildelingssamarbeid.  

- Areal til sykkeloppstilling skal være ved inngangspartier eller innendørs. Minst 50 % av 
sykkeloppstillingsplassene skal være overdekt. I parkeringskjellere skal det settes av areal til 
sykkelparkering. Det skal tilrettelegges for lading av el-sykler, samt mulighet til vasking og 
reparasjoner.  

- Ved kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over tilstøtende veiers 
planum.  

- Det skal være minimum 5 meter mellom garasjeport og veg/gates formålsgrense.  
 

 
Grønnstruktur: G11 Følgende bestemmelser er knyttet til arealet G11:  
§ 3.4.3 Krav til uteoppholdsareal «Arealer avsatt til grønnstruktur som er direkte tilgrensende 
byggeområder samt arealer avsatt til områdelekeplasser og torg i byggeområder kan medregnes i 
uteoppholdsarealet» 
 
§ 6.3 Moerveien (G9-G12) 
«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 for tilgrensende områder, jf. punkt 
3.6.  
G9-G11 skal opparbeides som forhager til bebyggelsen og kan tas med i beregning av 
uteoppholdsareal.» 
 
Gang/sykkelveg: Gang og sykkelveier langs nordre- og søndregrense opparbeides med 6m 
bredde. 
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Kvalitetsprogram for Ås sentralområde, mai 2019 
Kvalitetsprogrammet gjennomgår kvalitets- og miljøambisjoner 
som gjelder hele områdereguleringsplanen med mer konkrete ambisjoner 
som er særegne for de fem ulike delområder. Planområdet er en del av delområde 3 
Sagaveien/Moerveien.  
Overordnet dokumentasjons krav satt i kvalitetsprogrammet er som følgende: 
 
Byrom, møteplasser, lek og aktivitet 
Redegjøre for hvordan prosjektet kobler seg på byromsnettverket i ÅS. 
Utomhusplan som bla. redegjør for hovedgrep, materialbruk og vegetasjon med tilstrekkelig 
jordlag.  
Redegjørelse for lokalklima: Sol/skygge/vind/støy.  
Snitt tegninger som viser hvordan bebyggelsen forholder seg til byrommet med spesiell fokus på 
første etasje.  
Drift og vedlikehold redegjørelse.  
 
Blågrønn struktur 
Redegjøre hvordan prosjektet inngår i det blågrønne nettverket.  
Blågrønn faktor 
Rammeplan VAO 
Beskrive hvordan prosjektet bidrar til økt biologisk mangfold og bevaring av eksisterende 
vegetasjon. Dokumentasjon på at fremmede arter er ikke benyttet.  
Snitt som viser at det er tilstrekkelig jordvolum for trær.  
Drift og vedlikehold redegjørelse.  
 
Mobilitet 
Redegjørelse for hvordan prosjektet bidrar til nullvekst i biltrafikk. Mobilitetsplan.  
Beskrive sykkelparkeringsplasser: antall under tak, antall låsbare, og lademuligheter.  
Antall p-plasser og ladeplasser per boenhet.  
Redegjørelse for eventuelt samarbeid med andre prosjekter.  
 
Særpreg og tilpasning 
Redegjørelse og illustrasjoner av prosjekter og hvordan det forholder seg til Ås sitt særpreg når det 
gjelder kulturminner, landskapsrom, grønt preg, høyder og volum, materialitet og fargebruk.  
 
Arkitektur 
Redegjørelse og illustrasjoner av hvordan bebyggelsen henvender gaten og bidrar til byliv. 
Inkl. dokumentasjon på funksjoner, etasjehøyde, avstand mellom inngangsdører, fleksibilitet.  
 Redegjørelse og illustrasjoner av volum og høyder, fasader og tak og hvordan 
utformingen bidrar til kommunens ambisjon om høy arkitektonisk kvalitet, 
variasjon og helhet. 
 
Boligtilbud og boligtypologier 
Dokumentasjon på sammensetning av leiligheter/boligtyper.  
Redegjørelse for hvordan prosjektet legger til rette for en variert 
beboersammensetning med tanke på alder, økonomi og husholdningstyper, herunder 
om det legges opp til fellesarealer og -funksjoner for beboerne. Redegjøre for hvordan prosjektet 
forholder seg til kommunens vedtatte boligpolitikk. 
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Uteoppholdsareal bolig 
Redegjørelse for størrelse og romlige kvaliteter i felles uteoppholdsareal. 
Utomhusplan som bl.a.redegjør for opparbeiding og vegetasjon med tilstrekkelig jordlag samt bruk 
av stedegen og pollinatorvennlig beplantning. 
Redegjørelse for lokalklima – som innebærer % solbelyst areal på balkonger og felles 
uteoppholdsarealer for 21. mars kl.15 kl og 1. mai kl. 18, vurdering av vindforhold, 
og analyse av støy og luftkvalitet. 
Redegjørelse for blågrønn faktor 
 
Belysning 
Belysningsplan for prosjektet som redegjør for lysnivåer, blendingsbegrensning, 
estetisk utforming og fargetemperatur. 
Redegjørelse for tiltak mot lysforurensning. 
 
Universell utforming 
Beskrivelse av virkemidler for prosjektets ivaretakelse av universell utforming, 
inkludert beskrivelse av adkomst og hvordan man beveger seg gjennom prosjektet. 
Illustrasjoner (planer og/eller snitt) som dokumenterer universelt utformede 
løsninger. 
 
Klimagassregnskap 
Klimagassregnskap iht. NS 37:20:2018, metode for klimagassberegninger 
for bygninger. 
 
Energiforsyning og energieffektivitet 
Bygningsmassens forventede energibehov til oppvarming, kjøling og elspesifikke 
formål [kWh/år og kWh/m²*år]. 
Beskrivelse av planlagt energiforsyning og energieffektiviserende tiltak. 
 
Materialbruk 
Klimagassutslipp fra materialbruk. Se kapittel j) Klimaregnskap. 
Oversikt over prosjektets krav til miljøvennlig materialbruk og plan for hvordan 
disse skal implementeres i byggeprosjekt. 
Dokumentasjon på at trevirke kommer fra bærekraftig skogsdrift (f.eks. FSC, PEFC, 
Svanemerke eller EU Ecolabel) samt at tropisk trevirke ikke er brukt. 
 
Avfall 
Kort redegjørelse for valg av avfallsløsning med beskrivelse av trafikksikkerhet, 
estetikk og samsvar med Follo Rens retningslinjer. 
Avfallsstasjoner vises på illustrasjonsplan ved detaljregulering. 
 
Anleggsperiode 
Miljøoppfølgingsplan for anleggsperioden, i henhold til NS 3466:2009 
Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og 
Eiendomsnæringen 
 
Krav til delområde 3 
Blågrønn struktur 
Fordrøyning med bruk av takhager og gardsrom.  
 
Særpreg og tilpasning 
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Delområdet skal tilpasses omkringliggende bebyggelse i skala. Bruk av gjenkjennelige materialer 
for eksempel trevirke. Bruk av grønn forsone med for eksempel trær mot Sagaveien med gløtt inn i 
grønne kvartaler.  
 
Arkitektur og uterom 
Direkte forhager og innganger mot Sagaveien kan bidra til å opprettholdes gatens særpreg. Høyder 
trappes ned fra øst til vest. Det er aktuelt med rekkehus eller lignende mot vest.   
 
 
Noen av kravene i kvalitetsplanen blir innarbeidet i planbeskrivelsen eller i bestemmelsene til 
reguleringsplanen. Andre blir tema for egne utredelser (Støy, VAO mm.) eller setter føringer for 
formgivningen i skisseprosjektet som tilhører detaljprosjektet.  
 

 
Andre rammebetingelser 
Negative servitutter, 
tinglyste heftelser med 
mer 

 

 
Eksisterende miljøsituasjon 
Naturmangfold, 
samferdsel, støy, 
trafikk 

Naturmangfold 

 
Illustrasjon Naturmangfoldskart (hentet fra miljostatus.no 28.12.21)  
Det er ikke registrert hverken truede arter, eller fremmede arter i 
planområdet.  
 
Samferdsel 
Planområdet er 370m gange fra Ås stasjon og bussholdeplass og 1km 
gange fra bussholdeplass Åsgårdskole. Fra Ås stasjon går det tog en gang 
i timen retning Oslo S og Moss Stasjon. I rushtimer går toget to ganger i 
timen.  
Det er bussforbindelse til Drøbak og Ski. Ski har regelmessige 
togavganger til Mysen, Fredrikstad, og Oslo/Stabekk.  
Flybussen går fra Korsegården v/E6 som er 3,1km fra planområdet.  
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Støy 

 
Illustrasjon støykart (hentet fra vegvesen arcgis 28.12.21) Den svarte prikken angir 
plasseringen av Sagaveien 14B. 
 
Trafikk 
Det foreligger ikke trafikkmengde data for Sagaveien eller Moerveien. 
Begge veiene har begrenset mengder med trafikk. Den trafikken som er 
oppleves som interntrafikk til og fra eiendommene. Ulykkesdata for 
området viser at det er få ulykker de siste årene i området og det er 
ingen ulykker som er direkte tilknyttet inn- og utkjørsels hendelser til 
planområdet.  
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Eksisterende bebyggelse og bruk 
Naturmangfold, 
samferdsel, støy, 
trafikk 

Dagens planområdet består av tre eldre eneboliger Moerveien 17, 
Moerveien 15B og 15C. Øvrig bebyggelse er et tidligere trykkeri i Sagaveien 
14A og B.  Moerveien 15A er i bruk som Ås Røde Kors sine lokaler.  
Bebyggelsen Sagaveien 14 A og B preges av svært dårlig vedlikehold over 
tid.  
 

 
Planområdet med nåværende bebyggelse sett Fra Sagaveien. S¨Moerveien 15a  ( røde kors 
bygget) er til venstre og Sagaveien 14B ( Tidligere trykkeri) er til høyre. (illustrasjon hentet fra 
Google maps 10.01.22) 
 
 
 

 
Moerveien 17 og Moerveien 15A- Eksisterende eneboliger som skal inngå i planområdet,men 
dagens bebyggelse og bruk reguleres inn. . (illustrasjon hentet fra Google maps 10.01.22) 
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Sagaveien 14B   
 

 
Eksisterende enebolig Moerveien 15B.  
 
Planområdet er en del av et etablert boligområde, hvor grøntstrukturer er 
knyttet til private hager. Sagaveien 12 fremstår som en brakktomt med 
oppskudd i tre-sjiktet.  
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Planområdet er til venstre med snarveien til Moerveien og brakktomten Sagaveien 12 sees i 
forkant. . (illustrasjon hentet fra Google maps 10.01.22) 
 

 
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 
bygningsmass
e og anlegg) 

Planområdet ønskes bebygget med rekkehus over 2-3 etasjer. For å utnytte 
tomtens forskjellige dybder og bredder, det er utviklet forskjellige 
bygningstypologiene. De forskjellige bygningstypologiene har et felles formspråk, 
og hver boenhet har variasjoner i byggehøyder, volumoppbygging og 
tilbaketrukket elementer.  

Rekkehusene er utformet hovedsakelig som L-formet boenheter eller T-formet 
boenheter, rundt henholdsvis en lysgård eller to lysgårder. I tillegg, i 3 etg er 
rekkehusene ikke forbundet, men det legges tilrette for en skjermet takterrasse. 
Denne utformingen gir en mye lengre ‘fri’ fasadelengden enn bredden av 
tomten, slik at det er mulig å plassere flere vinduer i hvert rekkehus og å sikre 
godt dagslys, også til de dypeste delene av bygningsmassen. De tilbaketrukket 
lysgårdene skaper privatsituasjoner for hver bolig i forhold til adkomst, 
uteoppholdsareal og innvendig i husene. De skaper også en rytme til gatebildet 
langs Sagaveien og internt i boligområdet.  

Det etterstrebes en effektiv masterplan. Utearealer er i størst mulig grad plassert 
i areal som ligger utenfor byggelinjer eller hvor det kreves avstand mellom 
byggene i forhold til brann. Dette, sammen med de tilbaketrukket 
bygningskroppene, skaper en perimeter til bebyggelsen som ‘mykner opp’ 
overgangen til småhusbebyggelsen.  

Boligene er organisert i fire forskjellige klynger, som forholder seg til akser og en 
overordnet geometri. Til sammen skaper klyngene et helhetlig og åpen bykvartal. 
Bygningsmassen er delt opp i forskjellige volumer og smågater og en åpenhet 
mellom hver bygningsgruppe er beholdt. Dette bryter ned skalaen av bebyggelse, 
sikrer interne snarveier og god bevegelse på tvers av boligområde, og skaper 
flere boenheter som kan har vinduer på flere fasader.  

Et vestvendt fellesuteareal skaper en visuelt gløtt inn i det grønne kvartalet fra 
Sagaveien det ligger sentralt i forhold til boligområdet. Alle boenheter har 
dermed kort avstand til fellesutearealet. Nedgangen for gående til 
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parkeringskjeller er plassert i tilknytning til det fellesutearealet, noe som gjør at 
det blir et naturlig aktivisert sted, som oppmuntrer til samhandling mellom 
beboere.  

Det legges opp til bruk av bilheis og ikke nedkjørsel for å komprimere areal som 
brukes til kjøring. Bilheisen vil se ut som en garasje, noe som bidrar til å 
opprettholde småhuspreget i bebyggelsen sør og vest for planområdet.  

 

 
Plangrepet med bebyggelse.Pilen viser hovedinnkjørsel.  
 

 
Snitt av bebyggelsen med høyder.  
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Sol/skygge analyse av volumstudiet ved vårjevndøgn.  

 
Sol/skygge analyse av volumstudiet ved midtsommer.  
 



Side 17 av 20 
 

  
Sol/skygge analyse av volumstudiet ved høstjevndøgn.   
 
 

 
Inspirasjonsbilde rekkehus i Newhall_Benham, England av Allison Brooks 
Architects 
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Inspirasjonskilde2. Rekkehus Signal Townhouse, AHMM architects, London 
 

 
Inspirasjonskilde forhager med overvannshåndtering i grøntsoner mot Sagaveien. 
Neue Hamburger terrasse, LAN architects.  
 

 
Skisse av plangrep og prinsippsnitt 
Vedlegg: Vedlegg 1: Kart med arealdisponering/plassering av bygg, prinsippsnitt, 

og solskygge diagrammer 
Vedlegg 2: Inspirasjonsbilder 
 
 
 

 
5. Fakta om forslaget 
 

Arealstørrelse 
Planområdet totalt: 5042 m2 



Side 19 av 20 
 

Arealbruk og 
foreslåtte formål 

Følgende formål er foreslått: 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
Renovasjonsanlegg 
Uteoppholdsareal 
Lekeplass 
Gang-/sykkelveg 
Parkering 
 

Uteoppholdsareal (for 
skoler, barnehager, 
sykehjem og boliger) 

Minimum 50 m2 på bakkeplan og 10 m2 balkong eller takterrasse per 
boenhet. Nærlekeplass på 200 m2 kan inkluderes i det totale utearealet.  
 

Utnyttelse Området B11 er definert med utnyttelse 120% BRA. 
 
Dette utgjør for gnr/bnr - 42/15, 54/28, 54/17, 54/18 : 3.112m2 BRA 
I tillegg for 54/356: 569m2 BRA 
 
Total tillatt BRA for arealer som skal reguleres til konsentrert 
småhusbebyggelse: 3.680 m2 BRA 
 
I tillegg de to enebolig tomtene 54/330 og 54/105 – uendret fra dagens 
situasjon, men foreslås regulert til 25 % BYA. 

Høyde 2-3 etasjer  
Trafikk og parkering Parkeringskjeller med parkeringsheis. 

Alternativt parkering i større parkeringskjeller i nabofelt B9 og B10. 
 

 
6. Videre prosess 
 

Redegjør for om 
prosjektet kan utløse 
krav om 
konsekvensutredning 

Tiltaket er i tråd med gjeldende regulering og i tråd med 
kommuneplanen. Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om 
konsekvensutredninger av 01.07.2017.  
 
Omsøkt tiltak omfattes ikke av kapittel 2 §6. Planer og tiltak som alltid 
skal konsekvensutredes og ha planprogram, herunder punkt b) 
reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. 
Tiltaket omfattes heller ikke av §8, Planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis de kan ha vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn herunder punkt a), reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II.  
 
Planarbeidet skal legge til rette for utviklingen av planområdet med 
konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus/townhouse) Planområdet er 
allerede bebygget og berører ikke viktige naturtyper eller grøntområder 
som har særskilte interesser eller vern. Eksisterende bebyggelse er ikke 
vurdert som verneverdig. Planområdet omkranses av veiareal, og 
bebyggelse på alle kanter.  
 
Tiltaket vil ikke medføre støybelastning på omkransende bebyggelse. 
Planarbeidet er i tråd med kommuneplanen og vil ikke få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn.  
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Det vurderes at det er derfor ikke omfattet av forskriften for 
konsekvensutredning fastsatt ved kgl.res. 21.06.17 med hjemmel i lov 
27.06.08 om planlegging og byggesaksbehandling (PBL). 
 

Medvirkning i videre 
prosess 

Løsninger vil bli forankret med planmyndigheter i Ås Kommune under 
planprosessen. Det vil bli lagt til rette for nabomedvirkning i henhold til 
lov og forskrift ved planoppstart og høring av planforslaget.  
 

Hvilke 
hovedutfordringer har 
forslaget? 

- Det er utfordrende å oppnå høy utnyttelse grunnet eneboligene 
mot Moerveien uten at det går på bekostning av solforholdene i 
utearealene.  
 

- Det er utfordrende å finne en fornuftig plassering av inn- og 
utkjørsel som ikke går på bekostning av mulig solrike utearealer.  
 

- Det er viktig at lysgårdene får riktig størrelse og utforming slik at de 
fremstår som en attraktiv kvalitet.  
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