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Nettselskapet ber derfor om at følgende ivaretas i planbestemmelsene:
• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m

byggegrense rundt nettstasjoner.
• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt

utnyttelsesgrad.

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm, og det
stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v.

3 Andre forhold

3.1 Kart
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.

3.2 Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) §6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap
i energiforsyningen, punkt 6.2.9.

Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf.
Vedlegg I til kart- og planforskriften.

3.3 Strømforsyning og omlegging/flytting av eksis terende nett
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.

Det må avklares i hvilken grad eksisterende kabler eventuelt kan benyttes, og om nye kabler må
legges. Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til ny traséer
og/eller nettstasjon(er). Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det
nettselskapet har til de eksisterende traséene/nettstasjonen.

For henvendelser om omlegging/flytting av eksisterende nett ber nettselskapet om at det sendes en
henvendelse til Teknisk kundesenter:
https://www.hafslundnett.no/byggegrave/bygge_nytt__rive_eller_forandre_/12299

3.4 Videre reguleringsarbeid knyttet til planområdet
Ved utarbeidelse av detaljregulering for planområdet ber nettselskapet om å få forslag oversendt, slik at HN
kan planlegge energiforsyning, nettstasjoner og kabelanlegg i området i samråd med forslagsstiller. HN
ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal forsynes med
elektrisk strøm.

Dersom det skulle være noen spørsmål til vår uttalelse ber vi om at disse rettes skriftlig.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen
avdeling i Hafslund Nett.

Med hilsen
Hafslund Nett AS

Hanne Korsvold
Avdeling rettigheter



Fra: Servicetorget
Sendt: 28. juni 201908:16
Til: Åskommune
Emne: VS:Innspillsentrumsutvikling

Fra:LindaRønnin ]
Sendt:torsdag27.juni 201911.20
Til: Servicetorget
Emne:Innspillsentrumsutvikling

Jegrefererertil notisi ØstlandetsBladonsdag26.juni 2019s.20.Jegkanfortelleat jeg
tilbragteenettermiddagi Åsvedetbordogmedensamtalesomfor megikkeharvært
skjelsettende,mensomhargjort inntrykk likevel. Vi snakketomhvavi haddegjortsidensist
ogrelatertedettil livet i Ås. UndertegnedehaddeværtpåenavmessenehosNorges
VaremessepåLillestrømogopplevelsenogbetydningenavmessenforlokalmiljøetble
diskutert.Jegbleikkebevisstpåhvilkenbetydningdetskullefå for forståelsenavÅs. Men
etterhvert,medårenekanensi, såhardetvokstfremenpolariseringavmin forståelseav
situasjonenheriÅs. Hvisdetikkesatsesmedspesielletiltak i Åssentrum,såfårnåÅs
sentrumbarediltevidere.Sentrumi Folloblir neppelagttil Ås. Pådenannensidesåerdet
romfor åsatse,lageenmessehall,holdedestoremesseneoghappeningssomtrekkerfolk,
undertak i våregenhall. Åpningstid?Hverdagheleåretselvfølgelig.Og trestk. romslige
restauranterhørerinn undertak.Med ennæringsrikogomsorgsfullserveringsombare
mammakangi degellers.Vi trengerforpleining,fremgangogvekst.Hereroppskriften!Med
hilsenLindaRønning,Torderudveien37,1434Ås.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 5WUHQ6 Registrert dato:25.06.2019 18:42:34

Innledning

Uttalelsengis

B Personlig

Opplysninger om innsender

Fornavn

Knut

Etternavn

Michelsen

Adresse

Måltrostveien 29A

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssaken iadressert sending fra kommunen

B Ja

Navn påhøringssaken

B Sak14/02222 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

A Sak17/02319 R-320 Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323 Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

Datopå kommunenshøringsbrev



Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Anleggstrafikken til Maxbo-tomta eller annen utbygging knyttet til saken over, bør ikke gå via Måltrostveien eller

Ekornveien. Årsaken er opplagt etter min mening: Dette er skoleveien til mange elever på Åsgård skole, også på

barnetrinnet, om morgenen, på formiddagen og ved skoleslutt. På ettermiddag og kveldstid er det også

gjennomfartsåren til barn og unge for ulike aktiviteter på skolen og i sentrum. Den økte parkeringen i området vil

også svekke trafikksikkerheten ytterligere. Trafikken bør gå i Brekkeveien.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: Y35PFY Registrert dato:01.07.2019 13:48:42

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

975804569

Foretak/lag/forening

Follo Ren IKS

Adresse

Kveldroveien 4

Postnummer

1407

Poststed

VINTERBRO

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

Uttalelse forslag til områderegulering for Åssentralområde (19241).pdf



FolloRenIKS
Kveldroveien4, 1407Vinterbro
Tlf.:90804010
E-post:post@folloren.no
Internett: www.folloren.no
Org.nr.975804569MVA

Plan,miljøognæringÅskommune
Postboks195
1431ÅS

Deresref: Vår ref.: Dato:
17/75 01.07.2019

Uttalelseforslagtil områdereguleringfor Åssentralområde

Follo RenIKSharnågått igjennomforslagettil områdereguleringfor Åssentralområdeoghar
følgendeuttalelseå kommemed:

Ut ifra reguleringsbestemmelsenekanFolloRenleseat:

«Detskaletableresfellesplasseringavrenovasjonsanleggfor hvert delområde,oglukkede
nedgravdeløsninger».

Viderefremgårdet fra planbeskrivelsenat planområdet,sombestårav6 delområder,totalt kan
utbyggesmedopptil 3000nyeboliger.

FolloRenmenerat det herer nødvendigå utarbeideenRenovasjonstekniskplan(RTP)for
planområdet.Dennebør ta opp til vurderingom det er hensiktsmessigå hanedgravdeavfallsbrønner
eller om heleplanområdetburdeutviklesmedstasjonærtavfallssug.FolloRenanbefaleralle
utbyggingerover300boenheterå vurderestasjonærtavfallssug.Deter flere grunnertil at FolloRen
menerdette er en nødvendighet:

• Antallboliger.Med normaltømmefrekvensvil dette kreveminst144nedgravde
avfallsbrønnerfor restavfall(inkludertplastogmatavfall)ogpapp/papir. DoblerFolloRen
hentefrekvensenkanantalletbrønnerhalveres, menrenovasjonskjøretøyenevil komme
hyppigere.Ett renovasjonskjøretøykantømmeca.4-5 nedgravdebrønnerper tur.
Antalletbrønnerbeskrevetoverdekkerikkeeksisterendeløsninger,avfall fra
næringsvirksomheterellerbrønnerfor glass- ogmetallemballasjesomvil kommei tillegg.

• Planbeskrivelsenleggeropp til at sentrumsområdetskalhamangebilfrie områder,spesielt
rundt boligbebyggelsen.Med TEK17sitt kravom maksimalt100meter avstandfra dør til
renovasjonspunkter det sværtsannsynligat flere renovasjonspunktervil havneinnenfor
områdenesomer tenkt til oppholdsarealer.Dettevil bryte medplanbeskrivelsensønskeom
å leggetil rette for tryggerammerfor opphold.Deter også lite ønskeligfra FolloRensinside
å entre bilfrie uteoppholdsarealermedvårerenovasjonsbiler, dadeer et storeogtunge.

• Med stasjonærtavfallssugvil manikkefå færrenedkast,menavfalletvil bli sugdtil en
terminalsomkanliggeropptil 3 kmutenfor boligområdet. Dettevil føre
renovasjonstrafikkenut avområdet.Unntakvil værefor glass- ogmetallemballasjesomvil
måtte samlesi nedgravdeavfallsbrønner.Disseavfallsbrønnenekanetableresi utkanten



mot gatenettetslikat manunngårkjøringpåellersbilfrie områderdade ikkefaller inn under
TEK17sitt avstandskrav.

• Dersomnedgravdeavfallsbrønnerskullebli valgtsomløsningfor heleplanområdetsåmå
mansepådispensasjonsmuligheterfra TEK17slikat renovasjonspunktenekanliggesamlet
langsmedgatenettet.

FolloRenhåperå kunnebli involvert i prosessenrundt renovasjoni Åssentralområdesårasktsom
muligslikat vi sammenkanfå påplasssågodeløsningersommuligfor fremtiden.

Med vennlighilsen

Marie HesselbergSimonsen
RådgiverProsjektogUtvikling



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: SDW3VC Registrert dato:03.07.2019 15:06:18

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Thomas

Etternavn

Møller

Adresse

Orionveien 7

Postnummer

1407

Poststed

VINTERBROVinterbro

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Aner ikke hva dette dreier seg om.



Fra: SiriKjær
Sendt: 8. juli 201909:11
Til: MagnusOhren
Kopi: Åskommune
Emne: Folkemøte17.juni

Jegvartilstedepåfolkemøtetom sentrumsutviklingen17.juni,ogharetspørsmåltil detsomblesagt
der.

Dadetkomtil spørsmålfrasalenomgjennomføringavplanenogfinansieringavfelles
infrastrukturtiltak,saBarfeldtatÅskommunevilletamønsteravenordningsomvaretablert i
Vestbykommune.Kunnedugienkortbeskrivelseavordningeni Vestbyellersendeen
nettreferanse?

Medvennlighilsen
SiriKjær



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 7TWABH Registrert dato:11.07.2019 12:23:46

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

989159801

Foretak/lag/forening

Foretak

Adresse

Karenslyst Alle 2

Postnummer

0278

Poststed

OSLO

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

Innspill til områdereguleringsplan for Åssentralområde 10.07.2019.pdf
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Notat

Til: Åskommunev/RådmannenogOrdføreren
Kopi:Partigruppeledereogmedlemmer avHTM
Fra: SamtalegruppavedÅsSeniorsenter
Dato:23. juli 2019
Ang.:Kommentarertil Områdereguleringsplanen

SamtalegruppavedÅsSeniorsenter1 har diskutert kommunensOmrådereguleringsplan,
datert 30.05.2019,ogtilhørendekartgrunnlag,reguleringsbestemmelserog
kvalitetsprogrammet. Våresynspunkterer vist nedenfor.

OmrådereguleringavÅssentrumfør valget

Deter lagtopp til at områdereguleringsplanenfor Åssentrumvedtaspåsistemøtei det
gamlekommunestyret.Dafratasfolk innflytelsegjennomkommunevalget.Etdemokratisk
problemvedforseringer ogsåredusertmotivasjonfor denyekommunestyremedlemmene
til å setteseginn i en planfor fremtiden i Ås. Enplansombør endresi samsvarmedde
raskeendringenei dagenssamfunn.Sakskomplekseter sværtomfattendeogkonfliktfylt,
medmangeenkeltsakeravstor betydningfor innbyggerei Ås.Folketsrøstmåbli tatt på
alvor,slikat det kanskapesamhold,trivselogharmonii Ås-samfunnet.

SamtalegruppavedÅsSeniorsenteranbefalerå utsetteendeligvedtakom fremtidenfor Ås
sentrumtil etter valget.Detvil gi vedtakenesterkerelegitimitet vedat behandlingskjerover
to valgperioder.
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1 Honnør
Vivil gi kommunensfagfolkog folkevalgtesomharbehandletdennesaken,honnørfor stor
innsats. Planbeskrivelsen,reguleringsbestemmelsene,kartmaterialetog
kvalitetsprogrammetsomnåer lagtut påhøring,er et godtgrunnlagfor å diskuteredet
viderearbeidetfor et godt sentrumi Ås.

2 Vektlegging
Samtalegruppahar valgtå ta utgangspunkti noensentraleforhold knyttet til premissenefor
områdereguleringsplanen, ognoenspesifikkeoperativeelementer.

Førstvil vi konstatereat utgangspunktetfor planenprimærtharvært rikspolitiskeføringer,
bl.a.SSBsbefolkningsprognoser ogRegionalplanfor arealogtransport i OsloogAkershus.I
planbeskrivelsenvisesdet til at FollobanenogutbyggingvedNMBUvil gi ringvirkningersom
utvilsomtvil berøreÅssentrum. Bådestatenogregionalemyndigheterstyreretter disse
føringeneogde forventerat kommunensomforvaltningsmyndighetgjørdet samme.Åser
utpekt somén av6 regionbyeri Akershus. Knutepunkter ogsåbenyttet sombegrep.

3 Behovfor enområdereguleringsplan
At Åstrenger enområdereguleringsplaner det enighetom.Men utgangspunktetfor
planleggingener uheldig,i ogmedat utviklingenavÅssentrumer drevetavsentraltpålegg
om å byggeen tett ogfolkerik regionbyrundt jernbanestasjonen.Desåkalterikspolitiske
føringeneer etter vårt skjønnpregetavteknokratisktankegodsom effektivitet og
sjablongmessigeløsninger,ogsomknapttar ordet trivsel i sinmunn.Sekapittel 9 nedenfor.
SærpregvedÅs-bygda, stasjonsområdetoguniversitetet, synesikke å hablitt tatt tilbørlig
hensyntil i de rikspolitiskeføringenesomplanleggernemåforholde segtil .

Etterhvert harbådekommunensfagfolk,politikerneoginnbyggerneinnsettat de
rikspolitiskeføringeneblir vanskeligå etterleve.Utenbetydeligeendringervil vi oppleveen
uskjønnoglite attraktiv stasjonsbybeståendeavhøyeboligblokkerogmørkegater,som
harmonerer sværtdårligmedenomkringliggendefrodig,vakkerogtradisjonsrik
universitetsbygd.Deter derfor tatt noengrepfor å redusereantallboligeri forhold til de
førsteplantall. Desistetalleneer anslagsvis4 – 5000menneskerog2700boenheter.

Samtalegruppamenerat ogsådissetalleneer for høye. Åssentrumegnersegsærdeles
dårligfor enbyaktigboligstruktursombeståravtett ståendeoghøyeblokker. Tilgjengelig
areal,somfordelersegpåbeggesideravjernbanen(60m bredde), er smaltoglangstrakt.
Det finneskunénbilveigjennomsentrum, ogén fotgjengerundergang. I flomsituasjoner
medstrømstans,stopperall trafikk gjennomÅs.

Helt opp til stasjonsområdeter det velfungerendeboligområdermedhøytrivselsfaktor,med
høyproduktivejordbruksarealerogdet grønneuniversitetet.
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Å byggetettståendehøyeblokkerpådet tilgjengeligelangstraktearealetlangsjernbanelinja
bryter meddet Åssentrumvi har i dag,ogvil forbli i disharmonitil den jordbruksbygdaog
universitetetsomÅser kjent for.

Samtalegruppaer ikkeimot byggingpåde arealersomer tilgjengeligi dag,mentetthet og
høyderpåblokkenemånedskaleresoggisen arkitektoniskform ogutseendesomer forenlig
medÅs-bygdasidentitet og landligepreg.

I Aftenposten30. juni 2019uttaler byplansjefeni Osloom boligbyggingen,at Noehar ikke
værtbranok. AftenpostenskriverForhøyt,for tett og for trangt, kritikkenhaglermot
boligbyggingeni hovedstaden.

Samtalegruppaber fagfolkeneogpolitikernei Åstenkepåhvade ogbefolkningeni
fremtidenkan værestolte avi Ås.

4 Begrepetregionby
Åser uegnetsomregionbyi Akershusfor avlastingavOslo. Åser ikkeet kollektivknutepunkt
sliksomdeandreregionbyene. Avstandenpåbare8 kmtil regionbyenSkivil redusere
pressetpåÅsom massivutbyggingavsentrum.By-begrepetassosieresogsåmedstorbyenes
blokker,menneskevrimmel,støyendetrafikk,osv.Det er ikkeønsketi Ås.

Forå kallesegby i dagensNorgemåen kommunehabystatusfra før 1996ellerhaminst
5 000innbyggere(i kommunen)oget bymessigsentrummedhandels- ogservicefunksjoner
ogkonsentrertbebyggelse. Fra1996kankommunestyretselvvedtaat kommunenkankalle
segby.Dette forutsetter at kriterienei regelverketer innfridd,mengir ingenrettigheterut
overdet å kallesegby.

Samtalegruppaanbefalerat Åskommuneikkesøkerom å få bystatusfor Åssentrum, og
heller ikkebrukebegrepet regionby.

5 Befolkningsvekst
Åskanforventeensterkbefolkningsvekst,mende sisteåreneer det registrertlaverevekst
ennantatt. Vekstener ingennaturlov,menmenneskeskapt.Kommunenselvbestemmer
hvor stor vekstenskalvære.Kommunensbestevirkemiddelfor å holdevekstenunder
kontroll er gjennomtilbud påboligerogbyggegrunn.Kommunenharvedtatt å leggesegpå
en årligvekstratepå2 %,somgir envekstpåca10 000menneskerfrem mot 2040.Sentrale
føringersierat minst90%avvekstenskalfinne stedi Åssentralområde(somregionby),i
nærhetenavjernbanestasjonen.

Samtalegruppamenerat en2 %vekster i høyestelaget,menhåndterbartvedgod
planleggingoggjennomføring.Påleggetom at minst90%skalplasseresi Åssentrumer
urimeligogvanskeligå etterkomme,dersomtrivselvektlegges.Kommunenharderfor
redusertdette til 75%.I dokumentenesomer lagtut påhøringforeslåsdet ca2700
boenhetereller 4 - 5000menneskeri Åssentrum.
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Vimenerat ogsådette tallet er for høyt,oganbefaler2 000boenhetersomet rimelig
rammetallfor Åssentrum.

Åssentrumbørkunneavspeilenoeavdet somuniversitetsbygdaÅshar i nabolagetav
attraktiveverdier,nemliglandetsbesteparkanleggog historiskflotte bygninger.Herer det
luft og lysmellombygningenesomfolk fra fjern ognærverdsetterhøyt.Deter ikkeuten
grunnat riksantikvarenharvernetmyeavuniversitetsparkanleggogbygninger.Dersom
kommuneni sinplanleggingavsentrum,for mangetiår fremover,ikkeskjelerlitt til dette
unikeområdeti sentrumsnærhet,vil det virkeprovoserendeog sviktendefagligskjønnog
romslighet.

UtbyggingenavÅssentrummåikkebli isolert fra universitetet,hverkenarkitektoniskeller
menneskelig.Attraksjonenefor turister til Åser i dagprimærtå finne påuniversitetet,men
forhåpentligvisvil Tandbergskunstogsåsnartbli enslikattraksjon.ForbindelsenmellomÅs
sentrumoguniversitetetvil da få en mening,ogspesieltvil forbindelsenbli sterkhvisbildet
avsentrumgir gjenklangi noesombesøkendeoppleverpåuniversitetet.

Samtalegruppaetterlyserenomtaleavuniversitetetskvaliteterogverdiersomplanleggerne
har i tankenenårsentrumutformespåtegnebordetogi dialogenfagfolkimellom–
helhetstenkninger stikkordet.

6 Tankeromkringtett blokkbebyggelse
Samtalegruppatror ikkeen tett bebyggelse(2 700boenheter)i Åssentrum,hvisdenblir
realisert,i fremtidenvil bli sett påsomnoeÅs-bygdavil værestolt av.Planeneom
tettståendeoghøyeblokkerer blitt en tvangstrøyefor planleggerne,somi for liten gradhar
tatt utgangspunktI menneskeligeverdierogbehov.I «byrommene»mellombyggeneburde
det værelys,luft, barnevennlighet,trygghet,osv,somer avgjørendefor at allekantrives.

Somdel avområdereguleringsplanener det utarbeidetet Kvalitetsprogramsomutbyggere
måforholdesegtil, mensomikkeer bindende.Herheter det at ambisjonener å leggetil
rette for envariert beboersammensetningmedtankepå alder,økonomiog
husholdningstyper.Boligtilbudeter bredtog fleksibelt,i kombinasjonmedfellesarealersom
møterulikebehovog gjørdet mulig for mangeå bosentralt.Alt dette høresbraut, på
papiret.

Samtalegruppaer reddfor at sålengedenneogandrevelmenendeambisjonerforblir
ambisjoner,såer det utbyggersøkonomisomtil syvendeogsistkommertil å bestemmedet
somtilbysavboligerogpriser.Joflere boenheteri enblokk,jo høyereprofitt for
utbyggeren.

Å bo i et blokkmiljørundt jernbanestasjonener ikkedet de flestetilflyttere ønskerseg. Men
mangepensjonisterønskersegen lettvint leilighetmedkorte avstandertil nødvendige
tjenester.Sannsynlighetener stor for at leilighetenevil bli beboddavenslige,eldre
mennesker/pensjonisterogavnoenfå ungefor enkort periodei livet ogfar/mor som
pendlertil Oslo.
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Vi savnerendiskusjonom hvilkegrupperavmenneskerboligprogrammetfor Åssentrumtar
siktepå. Samtalegruppatror at demsomhar fått fast jobb i Åsprimært ønskersegen
enebolig/rekkehusmedhage,ogserfrem til et såntbostedfor helelivet. Detgir trygghet,
trivseloggodlivskvalitet. Deter påbakkenivå,vedstell i hagenogvedlikeholdavbygningen
ogutearealerat mantreffer naboeri sammesituasjon,ogat verdifullesosialerelasjoner
dannes, foruten at de redusererbehovetfor å reisebort medbil og fly.

Samtalegruppaharopplevdat H,FrpogApønskerendamer kompaktutbyggingoghøyere
blokkeri Åssentrumenndet rådmannenhar foreslått.Detvil utvilsomtføre til mer
segregering,noesomfrarådesi «Boligpolitiskplan».Med høyereogtettere bebyggelsevil
en få økteforskjellermellomdesombor øverstognedersti blokkene.Videreblir det enda
mindreaktuelt for barnefamilierå flytte inn i blokkermedmindresologgrøntvedboligen,
foruten dårligeremulighettil å passepåbarnajo høyereoppei etasjeneen bor.
Barnefamilieri kompaktebyområderflytter til Åsfor å flytte på landetogikketil endamer
kompaktblokkområdeenndet de flyttet fra.

Entiltagendeuheldigutviklingi seneretid i Åssentrumer at halvpartenavleilighetenei de
nyeblokkeneikkebebosaveierne,menavvekslendeleietakere. Detteer barebegynnelsen.
Spørsmåleter hvasomkangjøresfor å hindreenvidereutviklingpådette feltet.

7 Utilfredsstillendekvalitetpåleiligheteret nytt fenomen
Utbyggernemåtjene pengerpåsinvirksomhet.Enentreprenørdriver ikkemedveldedighet.
Aldri før hardet værtstørrebyggevirksomhetavboligeri Norge, oguheldigesiderved
byggeboomenbegynnerå viseseg.Folkfår mindreinnflytelsepåsitt bomiljø,trivselog
økonomi (mindreegeninnsats),det fødesfærrebarn,mindreattraktivt å bo i Norge,færre
flytter til ogflere flytter fra Norge.Kapitalener endrivkraft manmåholdeøyemedogstyre,
hvismulig,påvegneavfellesskapet.Nyebyggeforskriftergir utbyggerstor frihet i å utnytte
boarealersomtidligereikkevar lov.

Nestorogeiendomsutvikler, PeterGroth, har sett påenrekkeprosjekterogsierfølgende:
Grensenbørværenåddfor hvorsmå,mørkeog klønetenyeleiligheterkanvære.Myeav
dette synesjegknaptdet gåran å tilby folk - utsagnsomSivilarkitektCarolineStøvring
slutter segtil: det er urovekkendeat det stårsådårlig til, sierhun.

ForskningssjefJonasHolmei SINTEFbyggforskbekrefter til Aftenpostendet somGrothog
Støvringgir uttrykk for. Holmesierat sammeoppskriftgår igjen: Detfinnesselvsagtflotte
topp- oghjørneleiligheter,mennoenkvaliteterforsvinnerfort i leilighetenesomliggeri
midteni nyeboliganlegg.Entendennyeleilighetener liten ellerstor – medett, to, tre eller
fire soverom,- er denomtrent slik:Enliten stuemedbalkongmot fasadenog enkjøkkenkrok
i endenavallrommetutenutsikt ellernevneverdigdagslys.Nærkjøkkenetliggerbad/wcuten
vindu.

Mangeleiligheterhar lyssomkommerinn fra bareénside.I størreleilighetermåmanofte
gå gjennomlangegangerog forbi kott, soverom,badog kjøkkenfør mankommerinn i
stueavdelingenog dagslyset.
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Ogder– i allrommet– er det somregelkunmuligå møblerepå énmåte:medgitt plasstil
sofamedTVpå veggenmidt imot og/ellerspisebord.I boliganleggoverhelebyenbyggesdet
ensformige«skoesker>»somenstandardløsning.

TilsluttenuttalelseavErlingDokkHolm(Aftenposten02.07.19),om situasjoneni Oslo:Vi
finnerførsteetasjermedsåkyniskeløsningerat folk ikkeklarerå bo der.

Samtalegruppaer sterktbekymretfor at en lignendeutviklingi boligstandardskalfå fotfeste
ogsåher i Ås,ogvi ber Åskommunedrøfte ogredegjørefor hvadenkangjørefor å unngåat
refererte typer avboligstandardblir bygget her.Detmåværeet målat kommuneni ettertid
blir kjent for å hasikrethøykvalitetpå leilighetenei Åssentrum. Men,somnevnt,
ambisjonerer ikketilstrekkeligoverforutbyggeregenerelt,hvisdette måletskalkunnenås.

8 Litt omprisnivåetpåleiligheter ogeneboligeri Ås
Boligmarkedeter blitt enforskjells-maskin.Stadigfærrenordmennhar råd til å kjøpeegen
bolig,ifølgeSSB(kilde:Aftenposten24.juni 2019).

Deflesteoppleverskyhøyepriserpåalletyper boligerinkludertblokkleiligheter,noesomgir
rike boligkjøpereet fortrinn ogsærligblir ungemenneskertaperne. Detbidrarsterkt til å øke
ulikhetenmellomrikeogmindrerike i samfunnet.Herer Åsintet unntak.Hvis
boligmarkedetsomforskjells-maskinfår utfolde segfritt i Ås,vil vi få oppleveat ambisjoneni
kvalitetsprogrammetom en variert beboersammensetningmedtankepåalder,økonomiog
husholdningstyper, blir effektivt blokkert.

Detat flere ogflere leiligheterleiesut, ogikkeeiesavbeboerne,rammerdemsomikkekan
skaffesegkapitalfor å kjøpeen leilighet,menmåi sinnødbetalehøyeleieutgifter – som
igjenresultereri at de ikkekansparepengertil å kjøpeleiligheten.

Politikernei Osloer i ferd medå ta grepsomgir ungeogsvaktbemidletemennesker
muligheter til å skaffesegbolig/leilighettil en håndterbarpris.NårOslokommunekangjøre
dette, såburdedet ogsåla seggjørei Ås.Kommunengafra segdennemuligheteni
Dyster/Eldor II, derde solgteall grunntil utbyggere.

Samtalegruppaber om at synligemålrettedetiltak settesi verkfor å kunnenåambisjonen
om en variertbeboersammensetning.

Samtalegruppavil pekepåat blokkbebyggelse, der leiligheteneer små,trangeog
uhensiktsmessigutformet, ogharsmåutearealer,fører gjernetil at beboernei helgenetar
bilenogkjørertil hytta på fjellet og/eller fjorden for å kommesegbort fra trangboddheten
ognyte friheten.Detteer en realitet mednegativekonsekvenserrelatert til måletom
redusertbilkjøring,ogikkeminst fører det til svakfølelseavtilhørighet, redusertlyst til å
delta i dugnadog foreningsliv, svaktsosialtfellesskap, osv.

Forå motvirkedette, er det maktpåliggendeå sørgefor at boligområdenefår rikeligmed
sollysog luft helt nedtil førsteetasje,størreavstandmellomblokkene,færreetasjerenndet
somnåer foreslått,ogmyegrøntarealerderbarnogvoksnekan boltre seg.
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Sitatfra Kulturhistoriskstedsanalyseoggrønnstruktur(s.74), utfyller ovenstående:
Opplevelseavromligekvaliteterhandlerommerennutformingav fasaderog byggehøyder.
Dethandlerogsåomtemperatur,luftfuktighet ogakustikkog abstraktkontaktmed
himmelen.

9 Alternativplanprosess
Samtalegruppamenerat Åskommunei samarbeidmedNMBUharde besteforutsetningene
for å kunneplanleggeÅssentrumut fra egnepremisserog lokalt forankretkunnskap.
Foreldederikspolitiskeretningslinjer for arealogtransportkunnedahablitt underordnet
lokaleforhold. Daretningslinjeneble utarbeidetvardet verkenaktueltmedel-buss,el-båt
eller el-sykkel.Snarestbørdet utarbeideen visjonsomgrunnlagfor utviklingenavÅsbygda,
somgrunnlagfor tiltak. I enslikprosessbør trivseloglivskvalitetfor alletilleggesvekt.

Dessverreble Visjonfor Ås2040- en tenketanksomble etablertavÅskommuneogNMBUi
2013- lagt til side. I tenketankensdokument, fremlagti 2015, er det myeavbetydningfor
utviklingenavÅsbygda. Formåletmedtenketankenvarå identifiserehvasomkanbidra til å
realisereog synliggjøreet fremtidigattraktivt Ås– å skapeenbærekraftigvisjonfor Ås2040.
Denstilte bl.a.to helt sentraleogvitalespørsmål:HvaskalÅsværekjent for – hvorfor?og
HvordanskalÅsseut/være?Svaretpådissespørsmåleneburdevært formulert ogvedtatt
før planleggingenavÅssentrumble startet.

Samtalegruppasavneren diskusjonavdisseto spørsmålenei denlangeprosessenom
områdereguleringsplanenogi de framlagtehøringsdokumentene.Videresavnesen
utredningom i hvorstor gradplanlagtutbyggingmedstoreutgifter for kommunentil
infrastruktur, fører til reduserte midler til drift avskoler, barnehager,tiltak for ungdom,
sosialetjenester,helse, eldreomsorg,vei,vannogkloakk, osv.

Tenketankensierat Visjonsprosjektetskalsynliggjørehvordanenønskerat Åssentrumskal
fremstå i 2040og hvilkedriveresommå væretilstede for å oppfylledette. / Ensatsingpå
å utvikle Ås2040til et fremtidsrettet bærekraftigtettsted gir unikemuligheter til å styrke
Åskommuneog NMBUsfremtid somet konkurransekraftigkunnskapssentermeden
ledendenasjonalog internasjonalrolle innenbærekraftigmiljø- og tettsteds utvikling.

Å definereen visjonogutviklingsmålmedlangtidshorisont,er genereltsett et godt
utgangspunktfor samfunnsplanlegging.I densammenhengenbørmenneskeligtrivselog
livskvalitetværeviktige premisser. Åskommuneer unik i ogmedat deni sinmidte haret
universitetsmiljømedhøytkvalifisertefagfolk, blant annetinnenplanlegging. Vi savner
initiativ medformål å videreføre det samarbeidet meduniversitetet om utviklingenavÅs,
somtenketankenvar en begynnelsepå.
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10 Handel– Handelslekkasje
Defleste i Åsønsker merhandelsvirksomheti sentrum,slikat primærbehovet for varerog
tjenesterkanbli dekkether.Økthandelvil føre til et mer pulserendefolkelivsomvirker
tiltrekkendepåhandelsnæringenogpå folk flest.

Fornoenti-år tilbakevardet et rikt utvalgavbutikker i Åsogavtjenestersomfolk trengte,
alt tilpassetet lite mentrivelig lokalsamfunn.Skiftetkomdade storevarehuseneble bygdi
nabokommuneneogVinterbro, somogsåÅs-folk varnysgjerrigepåogfant attraktive.
Resultatetvarenstadigsviktendeomsetningfor småbutikkenei Åssentrum, ogdeble
nedlagtén etter én. Enformidabelhandelslekkasjevaret faktum, ogøkt klimaskadelig
bilkjøring.Åssentrumhar i dagen handelsnæringbeståendeavnoenmatbutikker,
spisesteder,frisørsalongerplussnoenandretilbud bl.a.et vinmonopol.

Etviktigdelmålmedområdereguleringsplanener å gjenskapeen allsidigoglivlig
handelsvirksomheti Åssentrum,somvil reduserehandelslekkasjen ogbilkjøringen til andre
handelssteder. Detteslutter Samtalegruppasegtil, menspørsmåleter hvordanfå det til.

Vimenerdet er noekonfliktfylt i områdereguleringsplanensomsamtidigmedønsket om
mer handel,legger opp til å fjerne flere godtetablerteviktigetilbud i Åssentrumsomde
flestetrengerfra tid til annen.Detgjelderbensinstasjonen,Maxboogbilverkstedet, en
elektriskforretningogen rørleggerbedrift,osv.Utflytting avdisseer i direktekonflikt med
måletom å reduserebilkjøring- det motsatteblir tilfelle. Etter utflytting måmanta bilen fatt
ogkjøreut avsentrumfor å benyttedissetjenestene.

Samtalegruppagårsterkt imot at nevntenæringerflyttes ut avÅssentrum

Mangemenerat flere menneskeri Åssentrumer en forutsetningfor å få mer handel. Skal
manlykkesbør handelsnæringenog trivselsfaktorentrekkesinn.

11 Minstmuligbilkjøring,merbuss,sykkeloggange
Godttjeneste- ogvaretilbudi Åssentrum,oppnåsneppevedå gjøredet vanskeligerefor
bilkjørendeå kommesegtil sentrumogfinne enparkeringsplassder.Vier enigi at en må
gjøredet mer aktuelt å gå,sykle,eller reisekollektivt istedenforå kjørebil.

Kommunessykkel- oggå strategiharsommålat minst25%gårog17%brukersykkelen
somfremkomstmiddeli 2030.9 %brukersykkeli dag.

Definisjonpåen reisetil fots er: Enreisesomi sinhelhetforegårtil fots fra start til
endepunkt.Detvil si at helereisengjørestil fots. Renerekreasjonsturer til fots i nærmiljø
der folk bor er medi dennedefinisjonen.(Kilde:Vegdirektoratet.Gåstrategi,GuroBerge)
Men det er uklart hvaenregnersomminstelengdefor en reisetil fots.

Samtalegruppatror at kommunensmålom at minst25%avbefolkningeni 2030skalreisetil
fots, er lite realistisk,skjøntdet kommeranpåhvordanmanregner.

I kjernenavÅssentrumer det mangesomtar beinafatt nårde skalhandlei nærbutikken,
eller tar segen tur til kafeeni nabobygget.Enslikfot-tur kannepperegnessomreisei
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statistikkens/definisjonensforstand.Men mangeavdisseharogsåbil i garasjen,tråsykkel
eller el-sykkel,somde brukernår tyngreting skalkjøpesinn enten i Åssentrumeller andre
steder.

Nårdet gjelderandelenavbefolkningensombrukersykkelen,tror vi at denvil øke– ogdet
er bra.El-sykkelenharhatt, ogvil få enøkendeanvendelsei årenesomkommer.Påen
annenside,i vinterlandetNorgeer det bekvemtåsettesegi bilenogelegantoverkomme
snøproblemer,slapsoghålke.Å gåogsyklepådårligbrøytedegang- ogsykkelveier,hålke
ogsøleføre,er en fare for beinogarmer.

Samtalegruppakonstatererat selvom ambisjoneneom økt gangeogsyklingi envissgradvil
slåtil, vil majoritetenavallefamilierogsinglehaenbil til rådighetfor handleturer,frakting
avandre,sosialeformål, reiserpåfritida, osv.

Vimenerat transportmønsteret,slikvi serdet i Åssentrumi dag,sannsynligvisvil endreseg
lite i overskueligframtid. Mangeharensåtravelhverdagat bil måbrukes.Detbør ogsåtas
hensyntil at medelbilervil kjørekostnadenereduseresbetydelig,noesomvil gjøredet mer
fristendeå kjøre,påbekostningavbussogsykkel.Dettekanføre til økt parkeringsbehov,
menneppetil økt forurensingogstøy.

Hvisdet blir for vanskeligå kjøretil sentrumfor å handle,vil Åsbli et langtmindreattraktivt
stedfor handelsnæringenå etablereseg.Handelsstandenkangi kunnskapom
sammenhengenmellomomsetningogenkeladkomstfor kundene.

Bildetavlivet i sentrumi dag,pådagtid,er pregetavet fåtall menneskeri gatene,ogde
flesteer tilårskomne.Folkutenfor sentrum,somkommerhit for å handleer ofte ogsåeldre
sombrukerbilen.Remabutikken,medrulletrappmellomførsteogandreetasje,der enkan
parkerefritt ogundertak heleåret,er et ideelt tilbud. Coopenharogsåparkeringrett
utenfor inngangen,ogdenbrukesflittig. Beggeeksempleneer godetilbud for alletyper
travlemennesker.

I Planbeskrivelsennevnesdet at desomkommerutenfra for å handlei Åssentrumvil få
anledningtil å parkerei randsoneri utkanten,oggåderfratil butikkene.Enslikløsningvil for
mangeikkeværetilfredsstillende– å måtte bæretungeposer/kurverlangeveierer lite
publikumsvennlig,særliggjelderdette for eldre.

I arbeidetmedå identifiseretiltak somgjørdet attraktivt for handelå etableresegi Ås
sentrum,er det viktigå ta påalvorfolkshverdag,alderssammensetningeni ogutenfor
sentrum,ogbehovetfor effektiv tidsbruk.Formodernemenneskeri sintravlestefasei livet,
er effektiverutiner det sombl.a.dannerrammerfor handlemønsteretoghverdagensmange
gjøremål.

Vihar registrertat Rådhusplassener foreslått til torg ogmedfærreparkeringsplasserenni
dag.Torghandelharhatt liten betydningi Åsogventesfortsatt å hadet, unntatt ved
festivalero. l. Torgetvil dermedliggeøde,ogde fjernedeparkeringsplassenevil føre til
ytterligerebutikkdødoghandelslekkasje.Rådhusplassen fremståri dagsomet attraktivt og
intimt områdefor fortauskafeer,ogdet synesikkeå værebehovfor å økedette. Forå få
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plasstil en ny sykkelveivil det væretilstrekkeligå fjerne 15bilplasserlangsnordsidenav
Rådhuset.

Å stengeRådhusplassenogMoerveienfor gjennomkjøringsynesikkeå værepåkrevet.
Dennebiltrafikkener ikkesjenerendeogbidrar til liv i sentrum.Hvorandretettsteder
oppretter gågaterer biltrafikkenavenhelt annenstørrelsesordenogmiljømessigtil stor
ulempe.Hvisdet stengesvil biltrafikkenbli overført til Skoleveien,medmangeskolebarnog
barnehage.

Detmåsikresadkomsttil Europan-kvartalet,medmulighotell ogTandberg-museum.Dette
kanskjeentenfra Rådhusplassen,eller kanskjebedrefra Brekkeveien.Denforeslåtte
adkomstfra enny rundkjøringvedEssoanbefalesikkeavkommunenskonsulenter. De
menerdenvil bli for kostbarogvirkeoppsplittendeavsentrum.Dettestøttesav
Samtalegruppa.

Samtalegrupparegistrererat Åsstasjonsomknutepunkt,der matebusserkjørerhelt frem til
perrongen,ikkefungererslikdenburde.Denforeslåtteflytting avterminalentil trekant-
tomta sydøstfor undergangenfor fylkesvei152vil bedreforholdenefor overgangs-
passasjerer.Dettevil kreveen rundkjøringi kryssetLangbakken/152for å gi busseneenkel
inn- ogutkjøring.Dettesyneså væreenmer realistiskplanennå byggeen terminal i en
utvidet fotgjengerundergangunderjernbanen.

12 Kulturhistoriskeminner– Kulturminneplan
Deter positivtat kommunenhar fått utarbeideten Kulturhistoriskstedsanalyseinkludert
grønnstrukturfor Åssentralområde,sombl.a.angirverdieravboligområderogenkelt-
objekter,somgrunnlagfor kommunensdisponeringavarealer.Analysener foretatt av
fagfolksomharbrukt RiksantikvarensDIVEanalyseverktøy.Rapportenvitner om faglig
tyngdeoghøytkunnskapsnivå,somkreverrespekt.

DetvarAkershusfylkeskommunesomoppfordretÅskommunetil å leggemer vektpånyere
tids kulturminnerogsærlig kulturminnerfra 1900-tallet, herunderGamleveien,Raveien,
Moerveien,Skoleveien,ogSagaveien.Fylkeskommunenuttalte: Dersom
kulturminneverdieneikkeblir tilstrekkeligivaretatt i planforslagetsomleggestil offentlig
ettersyn,vil fylkeskommunenvurdereå leggeplanenfrem for politiskbehandlingmed
forslagom innsigelse.

Denkulturhistoriskestedsanalysenhar forslagsomkreverpolitiskbehandling.
Planbeskrivelsenvisertil stedsanalysenflere stederi forbindelsemedforslagom bevaringav
boligområdenepåKaja,Søråsteigenognoenboligeri Gamle- ogVardeveien.Detteer bra,
menfortsatt savnesforankringi politiskhelhetsvurderingerogvedtak.

I stedsanalysener boligområdetmellomMoerveienogSagaveiensatt i A-klassen, men
Planbeskrivelsenvektlegger utviklingfremfor vern. Fagfolksvurderingerneglisjeresog
beboernei områdetoverkjøres.Visavneren fagligvurderingder ulemperveiesoppmot det
en vil oppnå,somgrunnlagfor en konklusjon.
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I denkulturhistoriskestedsanalysener boligområdenei Åssentrumkategoriserti tre
grupper,A,BogC,der A representererdet strengestekravetmot endringer:Bevaringog
hensyn. Ingen/litenutvikling.Sværtrestriktivt.

Analysegruppenskrivermer detaljert om boligfelteri klasseA:

- Dette er delområdersomviserÅssentralområdetsutviklingovertid ogsomfortsatt er
lesbare.Veistruktureneer myebrukt bådesomturområdeogsomferdselsåre.Områdene
anbefalesbevartsomdeer. Mindreendringerog vedlikeholdaksepteres.Hensynettil det
helhetligepregetmedhusi grønnehagerog strukturenmedgateløpeneer viktigst.Nye
bygningereller tiltak børikkebrytemeddagensskala,bygningsvolumog -høydersamt
plasseringpå tomta. Hensyntil enkeltobjekterogautentiskematerialerbør ivaretasbåde
i bygningerog uteområder.

Dette tilsier at planerom blokkbebyggelseopp til 6 etasjermellomMoerveienogSagaveien
og i andreA-områderskrinlegges– medunntakavkvartaletnærmestSkoleveien.Hvisikke
måÅskommuneregnemedå bli overkjørtavmyndighetpåfylkesnivå.

Åskommunemangleren Kulturminneplan2 for sentrumsområdene

I mangeår ogfra flere hold,hardet værtetterlyst enkulturminneplanfor Åssentrum.
Hverkenkommunensledelseellerdet politiskelederskaphar tatt initiativ til å utarbeideen
kulturminneplan.I Åssentrumhar det vært klattvisbyggingavblokkerpåbekostningav
gamlebygg.Historienom Åssentrumer nånærmestborte. Etskrekkenseksempelvar
behandlingenavgamleÅsheimbygget.

Kulturhistoriskstedsanalyseoggrønnstrukturfor Åssentrumer et godtgrunnlagfor en
kulturminneplanfor Åssentrum.

I ÅsAvis4. juli 2017siervaraordførerpåspørsmåletom hvahunvillegjørehvishun var
ordfører for én dag:Satti gangverneprosessfor desistegamletrehusenei sentrum.Så
måtte videreutbyggingtilpasseseglokalhistorienvår.

Mer treffsikkertkandet ikkesies,og forhåpentligvisikkefor sent.Uttalelsenreflektereret
savnaven kulturminneplansomområdereguleringsplaneni Åsmårette segetter.

I RiksantikvarensVeileder2013– Kulturminner– Kulturminneplan, heter det:

- Kulturminnerer sporetter menneskersliv ogvirkeogkanværealt fra et historisk
bygningsmiljøtil et arkeologiskfunnsted.Åvidereførekulturarvener eninvesteringfor
framtidenog kanbrukessomgrunnlagfor næringsutvikling,kunnskapog opplevelsei
lokalsamfunneneogbidra til å skapeattraktive byerog bygder.

2 Enkulturminneplaner kommunenssinoversiktoverkulturminnerogkulturmiljøerog inneholderenplanfor
forvaltningenavdisse.Planengir kunnskapom fortida ogavklarerhvilkekulturminnerenvil ta varepå i
framtida.
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Mangekommunerønskerå ta et bevisstplanmessiggrepomforvaltningenav sine
kulturminnerogkulturmiljøer.Enkommunedelplanfor kulturminnervil settetemaetpå
denpolitiskedagsordenog innarbeidedet i storedelerav kommunensvirksomhet.

Pånettet finner manen liste overkommunersomhar lagetkulturminneplan,oget eksempel
til etterfølgelseer Askerkommune.

Kommunensforsømmelsenårdet gjelderå behandlekulturminnesakenpolitisktilsier at
vedtakom områdereguleringsplanenutettes til en kulturminneplanforeliggersomet
styrendedokumentfor områdereguleringeni Ås.

13 Brekkeveien
Hovedveitil sentrumfra syder Brekkeveien,ogkommunenforeslårå flytte denneveien
østover,mot jernbanen,mensnåværendeBrekkeveiblir gang- ogsykkelvei.Dengamle
hovedveien,Moerveien,er blitt en blindveimedmegetbeskjedenbiltrafikk,mener engang-
ogsykkelveidirekte til sentrum.Dette fungererutmerket for trafikkenfra Moer/Brekke.

Fordelenevedå flytte Brekkeveiener ikkedokumentert,menå byggeendaen
arealkrevendebilveioverMoerjordet vil opptaplasssombedrekanbenyttestil bolig- og
næringsutvikling.Detanbefalesderfor å beholdeMoerveiensomgang- ogsykkelvei,samt
beholdeBrekkeveiensombilvei.

I tilleggforeslårkommunenenbro over jernbanensydfor stasjonen,mellom Brekkeveienog
Hogstvedtveien.Hensiktener å avlasteBrekkeveien,mendette vil krevebetydeligearealer
bådeavDysterjordetogMoerjordet.Dessutenvil det gi storeomveierfor trafikk fra syduten
å avlastesentrum.

Hvisdet måetableresenny kryssingavjernbanen,foreslåså benytteeksisterende
underganglengersyd,vedFuruveien.Denvar tidligereåpenfor lette kjøretøyer,ogdenkan
utvides,menkanskjeikkefor deallerhøyestelastebiler.Med en forbindelseherfraopp til
Søråsveien/Dr.Sødringsvei (vedMoer gård)kandette bli endel avdenfremtidigeRingvei
Syd,sommangeharetterlyst.

14 Åset visningsvindu– brukavmassivtre
Områdereguleringsplanenleggeropp til at det kanbyggesminst2 700boenheteri Ås
sentrumi kommende20år, i tilleggtil betydeligearealerfor handelognæring.Dettevil
krevemyebyggematerialersomgir minstklimafotavtrykkslikdet er beskreveti
kvalitetsprogrammet.Herheter det:

- Materialbrukkanpåvirkemiljøetpå fleremåter; Innholdav helse- og miljøskadelige
stoffer,påvirkningpå inneklima,konsekvenserfor knappenaturressurserog klimautslipp.

Vier enigi det somstårher, somutbyggernemåforholdesegtil, menvi savneren
anbefalingom brukavmassivtre.
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Hvorfor massivtre

Åsskalværeenmiljøvennligkommunemedfokuspåbærekraftigressursbrukogværeet
visningsvindufor bærekraftigareal- ogtettstedsutvikling(Handlingsplanen2018-2021).

Forå nådette måleter det maktpåliggendeå sikreat utbyggernebrukermaterialersomer i
samsvarmednevnteambisjoner,ogdakommermanikkeutenomå brukemassivtre.

Massivtreer et klimavennligmaterialesomkanbrukestil alle typer bygg,fra vanligeboliger
ogboligblokkertil skoler,helseinstitusjoner,hotell, osv.Arkitekterogingeniørerverdenover
er i ferd medå oppdageat massivtre-elementeregnerseggodt for moderne
trekonstruksjoner.Brukavmassivtreharhatt eneksplosivutviklingi seneretid, ogdenvil
fortsette. Detharmangeavtrevirketsgodeegenskaper:

� Høystyrkei forhold til vekt
� Godisolasjonsevne
� Miljøvennlig(100%fornybart, lettere ennbetong,stor brannsikkerhet,gir et godtog

behageliginneklimaogbyggetidenreduseresbetraktelig)
� Fleksibelt
� Lett å vedlikeholde

Det finnesmyelitteratur om massivtre,ogkonklusjoneneer positive.Konkurrenteri sement-
industrienhar forståelignoksine reservasjoner,ogsærligpekerde pålangetransporterav
massivtrefra Europatil NorgeogfølgeligmyeutslippavCO2fra transporten. Dette
problemeter ikkelengerrelevantetter at en ny massivtre-fabrikker bygdpåØstlandetog
levererfor det norskemarkedet.

Studentsamskipnadeni Åser et eksempelpåbyggingavto 8-etasjeshybelhuspåPentagon,
somdengangvakteoppsiktnasjonalt.Detnyehelsebyggeti Drøbakble bygdi massivtre
somet resultatavhybelhusetpåPentagon.Deter sagtat dennye studentbyeni Skogveien
påKajavil bli bygdmedmassivtre.Arthur Buchardtsmassivtre-hotell – Mjøstårneti
Brumundalen- medenhøydepå81 m er foreløpigverdenshøyestetrebygning.Lokal
leverandørogkort byggetider viktige fortrinn.

Samtalegruppaharmerketsegat ikkei noenavkommunensstorebygningsprosjekteri
seneretid, nemligDemenssenteret,Solbergskole,Rustadskole, ogdet nyebyggetrinnetpå
Moer, harkommunentatt grepfor å brukemassivtre.Detteer stikki strid medkommunens
egnemålom å væremiljøvennligogfremståsomet visningsvindu.Etavtiltakenei
handlingsplanen,somdemonstrererhvasomskalgjøresfor å nånevntemåler:

- Ett avkommunensstørreutbyggingsprosjekterskalbyggesmedhøyklima- og
miljøstandard, og fortrinnsvisværeet innovasjonsprosjekt.

SidenÅsgårdskoleer nesteutbyggingsprosjekt,følgervi spentmedpåom kommunenfølger
opp egnevedtaksomtilsier brukavmassivtre.Lokaliseringenvil gjøredet lett synligfor
publikum.
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Hvainneklima angår,skriverAndersO.Nyrudom dette i «Trei innemiljø»,i Teknisk
informasjonnr. 1 2016,følgende:

- Sammenhengenmellombrukav tre sombyggematerialeogbrukeres/beboereshelsehar
fått endeloppmerksomhetdesenereårene.Trebrukserogsåut til å kunneha positive
helseeffekter,bla.virkestressreduserendeoggi raskereinnhentingetter krevende
oppgaver.Framiljøpsykologienvet vi at det er enklarsammenhengmellom
tilstedeværelseavnaturligeelementeri det bygdemiljø ogpositivehelseutfall.

Samtalegruppaforeslårat alleblokkenesomskalbyggesi Åssentrum,ogÅsgårdskole,
benyttermassivtre.Detvil kunnesetteÅskommunepåkartet ogbli kjent for å væreet
visningsvindui bærekraftigmiljøvennligbyggeskikk,i samsvarmedegne ambisjoner.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: WP3M2B Registrert dato:30.07.2019 16:43:10

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Evy

Etternavn

Askautrud

Adresse

Moerveien 38b

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Jeg er tredje generasjon som er oppvokst i Ås sentrum. Min bestefar Oscar Johansen eide Åsvang og Heimtun i

Raveien der min mor er født. Senere kjøpte han Åsheim hvor jeg ble født. Alle disse tre stedene er slettetmed jorda

men historien lever i boka til Bjørneby. Mine foreldre bygde her i Moerveien i 1949. Jeg overtok i 1977. Jeg har fulgt

utviklingen i sentrum fradet var skog der hvor Måltrostveien og Ekornveien er i dag, og skibakke på Kaiajordet.

Moerveien har vært og er en idyllisk liten vei inn til sentrum. At dere nå har kommet frem til atøstre del av veien skal

sanneresbort og erstattes med blokker er meg helt uforståelig. Detuttales atden delen skal høres sammen med det

som bygges på Moerjordet. Åbeholde den gamle bebyggelsen som passer sammen med den vestre siden av veien

kaller jeg helhetlig bebyggelse.

Deter ikke bare husene men gamle unike hager med vakre gamle vekster som i disse dager er plass for mye bier og



humler. Pollinering er en viktig sak i dag. Miljømessig å rive brukbare fine hus må også være en stor belastning.

For noen år siden ble vi oppfordret til å fortette tomtene våre. Det har jeg og flere gjort. Jeg foreslår at dere lar

Moerveien forbli slik den er og oppfordrer flere til å fortette tomtene sine. La noen få bo i egne hus nær sentrum , det

er det mange som ønsker.

Når det gjelder Brekkeveien bør den legges langs jernbanelinjen. Det var et forslag som vi langs Brekkeveien kom

med i 2007 når de første planene om bygging på Moerjordet ble forelagt oss. Dette ble den gang avslått av

kommune.

Til slutt ønsker jeg at Ås forblir et godt sted å bo og får beholde litt av sitt bygdepreg med ikke alt for mange blokker.

Vennlig hilsen

Evy Askautrud



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: TSSBUC Registrert dato:30.07.2019 22:06:12

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Magnar

Etternavn

Sundfør

Adresse

Moerveien 44

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Etter min mening er det tilstrekkelig boligområder nær Ås til aten i minstmulig grad bør transformere eksisterende

bebyggelse om til boligblokker. Før en kommer så langt burde en bygge utÅsmåsan. Dette vil kunne bli et flott

boligområde nær Ås. Videre kunne en bygd flotte blokkområder i skogsområde bak Frydenhaug barnehage og ned

mot NMBU. Jeg mener derfor at en ikke bør transformere eksisterende bebyggelse i Moerveien til blokkbebyggelse. I

den grad noen ønsker å selge mådette også være frivillig.

Videre ber jeg om atdersom en skal gjøre noe ytterligere med gang og sykkelveier langs Brekkeveien opp mot

Maxbo-tomten såmådette skje på en måte som ikke tar arealer fraeksisterende boliger som ligger ned mot

Brekkeveien. Eksisterende vei må eventuelt justeres/flyttes om nødvendig.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: R5K5SV Registrert dato:03.08.2019 11:57:20

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Anne og Sveinung

Etternavn

Bentzrød

Adresse

Moerveien 15 c

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Klagen har to innfallsvinkler:

1) Vi kan ikke forstå annetenn at forslag til reguleringsplan innebærer grunnleggende brudd med den vedtatte Areal-

og transportplanen:

Den sier på gjentatte punkter klartat vekst (fortetting) skal gå foran (jord)vern.



Ås skal bli regionby. By. Å spare et jorde som ligger sentralt i en regionby fremstår slik sett som etparadoks.

Vedå bruke Dyster-jordet som i dag eromgittav bebyggelsepå tre sider, og eventueltden delen av Søråsjordet som

kan danne en bromellom sentrum og universitetet, kan Ås kommune:

• Unngå å rive storedelerav eksisterendeog tradisjonsrik sentrumsbebyggelse, ogerstatte disse områdenemed

høyhusbebyggelse.

• Unngå atmangemister huset sitt og må flytte, kanskje utavÅs.

• Unngå at sentrum i Ås i mangeår fremover bliren storbyggeplass.

• Unngå usikkerhetsmomentetmed vanskeligegrunnforholdog vannforhold.

• Unngå klagesakerom reguleringsplanen videreføres.

Vi er klarover ateierav jordet ikkeønsker å selge, og respektererenhvers rett til å kjempe foregen eiendom.

Men vi menerat reguleringsplanen må stanses, og eller settes på ventnoen år førden igjen vurderes ut fraetev.

nyttbehov, avhensyn til bådebrudd med den vedtatte Areal og transportplanen og bevaringavÅs sentrum.

2) Vårandre innfallsvinkel har bakgrunn i retningslinjene som er utepå høring forgjennomføring av Areal- og

transportplanen.

Derdet bl.a. underpunktom Kulturmiljøer i tettstedsutviklingen heter at:

"Det forventesat kulturminnerog kulturmiljøer som utgjør viktigehistoriske spor

fra tettstedenes fremvekst, og som representerer stedets tidsdybde og

utvikling, bevares og integreres i planleggingen slik atde kan bidra til identitet,

opplevelse, attraksjon og variasjon. Det kan eksempelvis være bygningerog

anlegg knyttet til jernbanestasjonene, forretningsgårder, boligbebyggelse,

møller, meieri, skysstasjoner, brygger, hotell, serveringssteder, veifar oggamle

strukturer, brygger, hagerog parker, med mer."

Vi bor i Moerveien mot sør. (15c). Vårt områdeomtales i boken "Stasjonsbyen Ås - Bind1 - Vest"av Nikolai Bjørneby

fra2017, der nesten 25 sider, sidene186-211, er viethusrekken vi tilhører. Dennehusrekken, fraog med "Glimt" (der

Randi Helset, så vidt vi vetden enesteÅs-beboerman har funnet verdig en byste i Ås sentrum) og sørover

representerer slik vi ser detnettopp Ås' tidsdybde oghistoriske spor fra tettstedets fremvekst. Slike sporblirdet

stadig færreav i Ås.

Å la eiendomsutviklereovertahusrekken (slik de er i gangmed) forå rive den og erstatteden med høyhusoppfatter

vi som et klartbrudd med ovennevnte retningslinjer.

Husrekken med sitt tilhørendemiljø er i dag etområde som gir sentrum avÅset særegetpreg. Et tapatet slikt

område vil tilsvare en rivning i «Gamle Drøbak»elleret gatemiljø som på sikt kan få samme rolle som

«Telthusbakken» i Oslo.

Oppsummert:

1)Planleggernemedplansjef Ellen Grepperud i spissen har fulgt oppdragetpolitikerne i Åshar gittdem. Vi ber om at

politikerne i Åsgjøretannet valg enn å rive verdifull bebyggelse, og heller tar ibruk Dysterjordet for

sentrumsutvikling.

2)Vi ber om atpolitikerne i Åsuansettbevarer husrekken som vårthuser en del av, i detminste fra ogmed "Glimt".

Vedlagt dokumentliste

Klage.docx



Klagen har to innfallsvinkler:

1) Vi kan ikke forstå annet enn at forslag til reguleringsplan innebærer grunnleggende brudd med den
vedtatte Areal- og transportplanen:

Den sier på gjentatte punkter klart at vekst (fortetting) skal gå foran (jord)vern.

Ås skal bli regionby. By. Å spare et jorde som ligger sentralt i en regionby fremstår slik sett som et
paradoks.

Ved å bruke Dyster-jordet som i dag er omgitt av bebyggelse på tre sider, og eventuelt den delen av
Søråsjordet som kan danne en bro mellom sentrum og universitetet, kan Ås kommune:

� Unngå å rive store deler av eksisterende og tradisjonsrik sentrumsbebyggelse, og erstatte disse
områdene med høyhusbebyggelse.

� Unngå at mange mister huset sitt og må flytte, kanskje ut av Ås.

� Unngå at sentrum i Ås i mange år fremover blir en stor byggeplass.

� Unngå usikkerhetsmomentet med vanskelige grunnforhold og vannforhold.

� Unngå klagesaker om reguleringsplanen videreføres.

Vi er klar over at eier av jordet ikke ønsker å selge, og respekterer enhvers rett til å kjempe for egen
eiendom.

Men vi mener at reguleringsplanen må stanses, og eller settes på vent noen år før den igjen vurderes
ut fra et ev. nytt behov, av hensyn til både brudd med den vedtatte Areal og transportplanen og
bevaring av Ås sentrum.

2) Vår andre innfallsvinkel har bakgrunn i retningslinjene som er ute på høring for gjennomføring av
Areal- og transportplanen.

Der det bl.a. under punkt om Kulturmiljøer i tettstedsutviklingen heter at:

"Det forventes at kulturminner og kulturmiljøer som utgjør viktige historiske spor
fra tettstedenes fremvekst, og som representerer stedets tidsdybde og

utvikling, bevares og integreres i planleggingen slik at de kan bidra til identitet,

opplevelse, attraksjon og variasjon. Det kan eksempelvis være bygninger og

anlegg knyttet til jernbanestasjonene, forretningsgårder, boligbebyggelse,

møller, meieri, skysstasjoner, brygger, hotell, serveringssteder, veifar og gamle

strukturer, brygger, hager og parker, med mer."

Vi bor i Moerveien mot sør. (15c). Vårt område omtales i boken "Stasjonsbyen Ås - Bind 1 - Vest" av
Nikolai Bjørneby fra 2017, der nesten 25 sider, sidene 186-211, er viet husrekken vi tilhører. Denne
husrekken, fra og med "Glimt" (der Randi Helset, så vidt vi vet den eneste Ås-beboer man har funnet
verdig en byste i Ås sentrum) og sørover representerer slik vi ser det nettopp Ås' tidsdybde og
historiske spor fra tettstedets fremvekst. Slike spor blir det stadig færre av i Ås.

Å la eiendomsutviklere overta husrekken (slik de er i gang med) for å rive den og erstatte den med
høyhus oppfatter vi som et klart brudd med ovennevnte retningslinjer.

Husrekken med sitt tilhørende miljø er i dag et område som gir sentrum av Ås et særeget preg. Et tap
at et slikt område vil tilsvare en rivning i «Gamle Drøbak» eller et gatemiljø som på sikt kan få samme
rolle som «Telthusbakken» i Oslo.



Oppsummert:

1)Planleggerne med plansjef Ellen Grepperud i spissen har fulgt oppdraget politikerne i Ås har gitt
dem. Vi ber om at politikerne i Ås gjør et annet valg enn å rive verdifull bebyggelse, og heller tar ibruk
Dysterjordet for sentrumsutvikling.

2)Vi ber om at politikerne i Ås uansett bevarer husrekken som vårt hus er en del av, i det minste fra og
med "Glimt".



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: HC6FY5 Registrert dato:06.08.2019 09:39:54

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

989574701

Foretak/lag/forening

E-verkshagen boligsameie

Adresse

Moerveien 16

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

31.05.2019

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

I det foreliggende planforslag vil vår eiendom Moerveien 16, gnr.54, bnr.366, på plankartet betegnet H 910-10,

nærmestbli "innebygd" grunnet de foreslåtte etasjehøydene på de tilstøtende naboarealer. Motøster for felt BS 9

foreslått5-6 etg. Mot sør er for felt B 12 foreslått hhv 3-4 etg. (mot Brekkeveien) og 2-3 etg. (mot Moerveien). Mot

vest er for feltene B 10 og B 11 foreslått3-4 etg. Fortetting med blokker i de foreslåtte etasjehøyder vil gi mindre sol

og lys, dårligere utsikt og følgelig redusertbokvalitet.

Vi ber om at etasjehøydene blir redusert til maks. 4etg. for felt BS 9, maks. 2-3 etg. for hele felt B 12 og maks. 2-3

etg. for feltene B 10 og B 11. Vi vil i denne sammenheng vise til at ved oppføring av vår boligblokk i Moerveien 16 ble



bygningen plassert maksimalt lavt i terrenget, og 3. etg. mot vest og sør inntrukket og påbygd trepanel. Dette for å

redusere dominans og bringe bygningen nærmere småskalabebyggelsen i nærmiljøet. Vår boligblokk ligger ca. 12 m

fra senter Moervei, og ca. 11 m fra senter Brekkevei. For å skape mest mulig rom mellom vår boligblokk og den

planlagte fortetting ber vi om at den nye bebyggelsen blir plassert med minst tilsvarende avstander til veiene. Og at

den nye bebyggelsen, i likhet med vår boligblokk i Moerveien 16, blir plassert maksimalt lavt i terrenget.

Vi benytter denne anledning til nok en gang å påpeke ovenfor kommunen at vår eiendomsgrense i vest går ut til

Moerveiens kjørebane, slik at planlagt fortau SF 2 følgelig ligger på privat og ikke kommunal grunn,

Ås 06.08.2019

Knut Bjørnstad

styreleder



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: IJJXWE Registrert dato:09.08.2019 12:38:34

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Brekkeveien 12 og14

Adresse

Brekkeveien 12 og 14

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

Høringsuttalelse - makeskifte -plankart alt1 ogalt2 20190809.pdf



1

Åskommune

Planavdelingenv/MagnusOhren Vestby, 09.08.2019

OmrådereguleringÅssentrum– offentlig ettersynav planforslag– plankart
alternativ 1 og 2 datert 31.05.19- høringsuttalelsefra eiereavBrekkeveien12
og14.

Gang- ogsykkelveisomgrensermot Brekkeveien14 (g/br.nr 54/84) i vester skilt ut som
egeneiendom(g/br.nr 54/353, seillustrasjon1), mendet er ikketatt oppgjørfor
eiendommenmeddagenseiere.I forbindelsemedutformingenavny planfor området
foreslår vi derfor et makeskiftemot nord (Hangartomta) der arealetleggestil g/br.nr 54/84
ogg/br.nr 54/25dadisseansessomèn enhet(seillustrasjon2 og3).

Forslagtil makeskifteer begrensettil å gjeldetidligereutskillelseavg/br.nr 54/353somnå
disponeressomgang- ogsykkelvei.Avgivelseavtilleggstomt,utoverdenne,for etableringav
ny infrastrukturtil vei,GSoggrøntsoneer ikkeendel avforslaget.

Utover størrelsepå tomteneBrekkeveien12og14er allestørrelserogbeskrivelseravareal
utnyttelsesomvisesunder,kunment somillustrasjonersombyggerpåangivelser, somer
beskreveti plankart alternativ1 ogalternativ2, somer lagtut til offentlighøring. Deer ikke
ment å forståssomannetennillustrasjonerinnenformulighetsrom.

Illustrasjon1 viserbrutto arealavBrekkeveien12og14medangjeldendebr.nr 353 uthevet.



2

Illustrasjon2 (til plankartalternativ1)

Forslagtil makeskifte- plankart alternativ 1

Ifølgeplankart alternativ1 vil dagensBrekkeveiutvidesmedGS- oggrøntområdepåøstsiden
avdagensBrekkevei.I illustrasjonenoverer det medutgangspunkti plantegningenesomer
offentliggjort skisserthvorledestomtestørrelsentil Brekkeveien12og14vil endressom
følgeavdette. Basertpådette er det estimertenny tomtestørrelsefor et forslagtil et mulig
makeskiftefor br.nr 353 vistmot nord. Herer dette estimert til 8,3m i lengderetningutfra
antatt tomtestørrelsefor Brekkeveien12og14 samlet.



3

Illustrasjon3 (til plankartalternativ2)

Forslagtil makeskifte- plankart alternativ 2

Ifølgeplankart alternativ2 vil ny BrekkeveileggespåøstsidenavBrekkeveien12og14.
I illustrasjonenoverer det medutgangspunkti plantegningenesomer offentliggjortskissert
hvorledestomtestørrelsentil Brekkeveien12og14vil endressomfølgeavdette. Basertpå
dette er det estimertenny tomtestørrelsefor et forslagtil et muligmakeskiftefor br.nr 353
vist mot nord. Herer dette estimerttil 5,5m i lengderetningutfra antatt tomtestørrelsefor
Brekkeveien12og14samlet.

Ifølgeplankart alternativ2 for områdetvil dette kommei konflikt medtegnetadkomstfra ny
Brekkeveitil Moerveien16ogBrekkeveien13.Etmakeskiftesomskisserti forslagetvil gjøre
det nødvendigå flytte adkomstveientil de to eiendommenenordover.Slikvi serdet vil
imidlertid ikkeet slikt evt. flytte avadkomsthanoennegativeffekt pådenoverordnede
planenfor infrastrukturi området(illustrasjon4 - 5).

Avstandenmellominnkjøringtil de to eiendommenevil uansettføre til en begrensetgradav
blandettrafikk i dennebegrensedesonen.Omprimæradkomstskjertil Brekkeveien13med
koblingmot Moerveien16 ellermotsatt (slikdet liggeri dagensplantegning)skullederfor
ikkehakonsekvenserfor densamledeløsningenfor adkomstfra nyeBrekkeveientil de to
eiendommene (seillustrasjon6).



4

Illustrasjon4 viserplanforslagpublisertpåÅskommuneshjemmesideetter folkemøteom
«delområdeMoer»,18.marsder adkomstfra nyeBrekkeveientil Moerveien16og
Brekkeveien13er lagtslikat inngangentil adkomsttil eiendommeneer Moerveien16
(innringetmedblått).

Illustrasjon4

Illustrasjon5 viserforslagder adkomstfra nyeBrekkeveientil Moerveien16ogBrekkeveien
13 er lagt litt mermot nord slikat inngangenfor adkomstentil eiendommeneer Brekkeveien
13 (Blåring).

Illustrasjon5



5

Illustrasjon6 er ment å underbyggeforslagetom eneventuellflytting avadkomstfor
Moerveien16ogBrekkeveien13mot nord.

Områdetfor adkomstfra nyeBrekkeveientil Brekkeveien13ogMoerveien16vil føre til
behovfor en form for enkelblandettrafikk i det innringedeområdet.Detå flytte adkomst
mot nordslikat dennefår treffpunkt til garasjeanleggi Brekkeveien13serikkeut til å føre til
endringeri trafikk strukturensammenlignetmedhvaet treffpunkt pågarasjeanleggeti
Moerveien16vil skape.

Illustrasjon6

Oppsummering:

Vårt forslagom makeskifteinnebærerløsningaven gammeluoppgjortsak, samtidigsom
forslagetopprettholderplanforslagetsintensjoner.Vihar ikkefunnet områderhvorvårt
forslagtil løsningharnegativekonsekvenserfor noen,mener selvsagtåpnefor innvendinger
og/eller nyeforslag.

Forå sikreviderefremdrift ber vi om skriftlig tilbakemeldingpåvårt forslag.

for Brekkeveien12og14

TerjeLier

WencheLier

Anne-VeraRøkholt

SiwLiebig-Larsen



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: IJJXWE Registrert dato:09.08.2019 12:38:34

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Brekkeveien 12 og14

Adresse

Brekkeveien 12 og 14

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

Høringsuttalelse - makeskifte -plankart alt1 ogalt2 20190809.pdf
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Åskommune

Planavdelingenv/MagnusOhren Vestby, 09.08.2019

OmrådereguleringÅssentrum– offentlig ettersynav planforslag– plankart
alternativ 1 og 2 datert 31.05.19- høringsuttalelsefra eiereavBrekkeveien12
og14.

Gang- ogsykkelveisomgrensermot Brekkeveien14 (g/br.nr 54/84) i vester skilt ut som
egeneiendom(g/br.nr 54/353, seillustrasjon1), mendet er ikketatt oppgjørfor
eiendommenmeddagenseiere.I forbindelsemedutformingenavny planfor området
foreslår vi derfor et makeskiftemot nord (Hangartomta) der arealetleggestil g/br.nr 54/84
ogg/br.nr 54/25dadisseansessomèn enhet(seillustrasjon2 og3).

Forslagtil makeskifteer begrensettil å gjeldetidligereutskillelseavg/br.nr 54/353somnå
disponeressomgang- ogsykkelvei.Avgivelseavtilleggstomt,utoverdenne,for etableringav
ny infrastrukturtil vei,GSoggrøntsoneer ikkeendel avforslaget.

Utover størrelsepå tomteneBrekkeveien12og14er allestørrelserogbeskrivelseravareal
utnyttelsesomvisesunder,kunment somillustrasjonersombyggerpåangivelser, somer
beskreveti plankart alternativ1 ogalternativ2, somer lagtut til offentlighøring. Deer ikke
ment å forståssomannetennillustrasjonerinnenformulighetsrom.

Illustrasjon1 viserbrutto arealavBrekkeveien12og14medangjeldendebr.nr 353 uthevet.
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Illustrasjon2 (til plankartalternativ1)

Forslagtil makeskifte- plankart alternativ 1

Ifølgeplankart alternativ1 vil dagensBrekkeveiutvidesmedGS- oggrøntområdepåøstsiden
avdagensBrekkevei.I illustrasjonenoverer det medutgangspunkti plantegningenesomer
offentliggjort skisserthvorledestomtestørrelsentil Brekkeveien12og14vil endressom
følgeavdette. Basertpådette er det estimertenny tomtestørrelsefor et forslagtil et mulig
makeskiftefor br.nr 353 vistmot nord. Herer dette estimert til 8,3m i lengderetningutfra
antatt tomtestørrelsefor Brekkeveien12og14 samlet.
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Illustrasjon3 (til plankartalternativ2)

Forslagtil makeskifte- plankart alternativ 2

Ifølgeplankart alternativ2 vil ny BrekkeveileggespåøstsidenavBrekkeveien12og14.
I illustrasjonenoverer det medutgangspunkti plantegningenesomer offentliggjortskissert
hvorledestomtestørrelsentil Brekkeveien12og14vil endressomfølgeavdette. Basertpå
dette er det estimertenny tomtestørrelsefor et forslagtil et muligmakeskiftefor br.nr 353
vist mot nord. Herer dette estimerttil 5,5m i lengderetningutfra antatt tomtestørrelsefor
Brekkeveien12og14samlet.

Ifølgeplankart alternativ2 for områdetvil dette kommei konflikt medtegnetadkomstfra ny
Brekkeveitil Moerveien16ogBrekkeveien13.Etmakeskiftesomskisserti forslagetvil gjøre
det nødvendigå flytte adkomstveientil de to eiendommenenordover.Slikvi serdet vil
imidlertid ikkeet slikt evt. flytte avadkomsthanoennegativeffekt pådenoverordnede
planenfor infrastrukturi området(illustrasjon4 - 5).

Avstandenmellominnkjøringtil de to eiendommenevil uansettføre til en begrensetgradav
blandettrafikk i dennebegrensedesonen.Omprimæradkomstskjertil Brekkeveien13med
koblingmot Moerveien16 ellermotsatt (slikdet liggeri dagensplantegning)skullederfor
ikkehakonsekvenserfor densamledeløsningenfor adkomstfra nyeBrekkeveientil de to
eiendommene (seillustrasjon6).
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Illustrasjon4 viserplanforslagpublisertpåÅskommuneshjemmesideetter folkemøteom
«delområdeMoer»,18.marsder adkomstfra nyeBrekkeveientil Moerveien16og
Brekkeveien13er lagtslikat inngangentil adkomsttil eiendommeneer Moerveien16
(innringetmedblått).

Illustrasjon4

Illustrasjon5 viserforslagder adkomstfra nyeBrekkeveientil Moerveien16ogBrekkeveien
13 er lagt litt mermot nord slikat inngangenfor adkomstentil eiendommeneer Brekkeveien
13 (Blåring).

Illustrasjon5
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Illustrasjon6 er ment å underbyggeforslagetom eneventuellflytting avadkomstfor
Moerveien16ogBrekkeveien13mot nord.

Områdetfor adkomstfra nyeBrekkeveientil Brekkeveien13ogMoerveien16vil føre til
behovfor en form for enkelblandettrafikk i det innringedeområdet.Detå flytte adkomst
mot nordslikat dennefår treffpunkt til garasjeanleggi Brekkeveien13serikkeut til å føre til
endringeri trafikk strukturensammenlignetmedhvaet treffpunkt pågarasjeanleggeti
Moerveien16vil skape.

Illustrasjon6

Oppsummering:

Vårt forslagom makeskifteinnebærerløsningaven gammeluoppgjortsak, samtidigsom
forslagetopprettholderplanforslagetsintensjoner.Vihar ikkefunnet områderhvorvårt
forslagtil løsningharnegativekonsekvenserfor noen,mener selvsagtåpnefor innvendinger
og/eller nyeforslag.

Forå sikreviderefremdrift ber vi om skriftlig tilbakemeldingpåvårt forslag.

for Brekkeveien12og14

TerjeLier

WencheLier

Anne-VeraRøkholt

SiwLiebig-Larsen



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: BFBPSY Registrert dato:09.08.2019 13:06:35

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

912515516

Foretak/lag/forening

Ås Idrettsråd

Adresse

Skogveien 35

Postnummer

1433

Poststed

ÅS

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

30.05.2019

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Til Ås kommune Ås 9. august2019

Høringsuttalelse fraÅs idrettsråd angående områdereguleringsplan Ås Sentralområde.

Vi viser til høringsdokumentdatert30.05.19 vedrørende områdereguleringsplan Ås Sentralområde.



Ås Idrettsråd er ett felles organ for idretten i Ås Kommune som er organisert via Norges Idrettsforbund.

Den organiserte idretten i Ås kommune har i mange år hatt svært dårlig trenings og konkurransevilkår. Dette gjelder

særlig tilgang på kunstgress, hallflater, og svømmeanlegg. For enkeltidretter som fotball og friidrett har situasjonen

blittbetydelig dårligere etter at kommunen valgte å benytte seg avgrusbanen ved Ås stadion som lokasjon for

modulskolen.

Ås Idrettsråd har dokumentert situasjonen via Idrettspolisk dokument (se link), på politisk idrettskonferanse og i

regelmessige samarbeidsmøter med Ås kommune.

De nye hallene som er bygd og planlagt bygd, ved Solberg, Rustad, Ås Videregående og Åsgård Skole bedrer

treningsvilkårene i det korte bilde for hallidrettene. Hallidrettene kan om noen år gi sine medlemmer ett

tilfredsstillende tilbud gittdagens innbyggertall. Deter imidlertid ingen konkrete planer om mer kunstgress eller

svømmeanlegg i kommunen.

I den nye sentrumsplanen legges detopp til en betydelig befolkningsvekst. Vi må derfor forvente atdet blir knapphet

på treningsfasiliteter hvis ingen nye tiltak iverksettes.

I de siste årene har administrasjonen i Ås kommune bedt om innspill til hva idretten trenger, og hvor anleggene bør

ligge. Ås Idrettsråd har hele veien kommunisertat vi ønsker nye anlegg i nærheten avde anleggene vi har, og at

anleggene blir sentrumsnære. Dette ble blantannet spilt inn skriftlig 15. september 2017 på forespørsel fra

administrasjonen i ÅS Kommune. Sentrumsnære anlegg i tilknytting til dagens anlegg vil redusere transportbehovet,

øke samarbeidetmellom ulike Idretter og gi effektiv tidsbruk for trenere og lagledere.

Områdene B1, B2, B3 og BAA i sentrumsplanen er pr i dag i hovedsak regulert til industri og næring. Dette er ettav

områdene Ås Idrettsråd tidligere har spilt inn som areal til idrettsformål. Deler av dette arealet kunne passetmeget

bra til idrettsaktivitetda deter i nærheten av eksisterende anlegg, sentrumsnærtog i gangavstand fra Ås

ungdomsskole, Rustad skole og Åsgård skole.

I områdereguleringsplanen er det sattav areal til grøntområder, friareal og lekeplasser. Dette mener Ås Idrettsråd er

bra. Men det hjelper lite for den organiserte Idretten. Den organiserte idretten i Ås er kommunens største frivillige

organisasjon, og den drives i all hovedsak på dugnadsinnsats. Deter rimelig for barn og unge å delta på

idrettsaktiviteter, og vi gir barn og unge et aktivitetstilbud på kveldstid. Vi er imidlertid avhengig av kommunale-anlegg

for ågi barn og ungdom ett godt tilbud.

Ås idrettsråd synes det derfor er beklagelig atdet i planen ikke er tatthensyn til våre tidligere innspill, og at

kommunen ikke har tatt innover seg detdelvis prekære behovet for nye anlegg.

Vi oppfordrer administrasjonen og politikerne om å revidere planen, ta innover seg at kapasiteten på dagens

idrettsanlegg er sprengt, atenkelte idretter må si nei til nye medlemmer, og derfor operer med ventelister. Tilnærmet

ingen idretter i Ås får trent så mye som de ønsker.

Skal vi ha den innbyggerveksten i Ås kommune som planen legger opp til, uten å bygge nye anlegg, vil resultatet bli

sværtdårlig og mange barn og ungdom vil få redusert fritidsaktivitetene sine kraftig. Dette mener vi er sværtuheldig

for Ås kommune.

Med vennlig hilsen

Eyvind H. Solbu

Leder Ås Idrettsråd



Vedlagt dokumentliste

Ås Idrettsråd høringsuttalelse Områdereguleringsplan ÅsSentrumsområde.pdf



Til Åskommune Ås9. august2019

Høringsuttalelsefra Åsidrettsråd angåendeområdereguleringsplanÅsSentralområde.

Vi visertil høringsdokument datert 30.05.19vedrørendeområdereguleringsplanÅsSentralområde.

ÅsIdrettsråder ett fellesorganfor idretten i ÅsKommunesomer organisertviaNorges
Idrettsforbund.

Denorganiserteidretten i Åskommunehar i mangeår hatt sværtdårligtreningsog
konkurransevilkår.Dettegjeldersærligtilgangpåkunstgress,hallflater, ogsvømmeanlegg.For
enkeltidrettersomfotball og friidrett har situasjonenblitt betydeligdårligereetter at kommunen
valgteå benyttesegavgrusbanenvedÅsstadionsomlokasjonfor modulskolen.

ÅsIdrettsrådhar dokumentertsituasjonenvia Idrettspoliskdokument(selink), påpolitisk
idrettskonferanseogi regelmessigesamarbeidsmøtermedÅskommune.

Denyehallenesomer bygdogplanlagtbygd,vedSolberg,Rustad,ÅsVideregåendeogÅsgårdSkole
bedrertreningsvilkårenei det korte bilde for hallidrettene.Hallidrettenekanom noenår gi sine
medlemmerett tilfredsstillendetilbud gitt dagensinnbyggertall.Det er imidlertid ingenkonkrete
planerom mer kunstgresseller svømmeanleggi kommunen.

I dennyesentrumsplanenleggesdet opp til enbetydeligbefolkningsvekst.Vimåderfor forventeat
det blir knapphetpåtreningsfasiliteterhvisingennyetiltak iverksettes.

I de sisteårenehar administrasjoneni Åskommunebedt om innspilltil hvaidretten trenger, oghvor
anleggenebør ligge.ÅsIdrettsrådharheleveienkommunisertat vi ønskernyeanleggi nærhetenav
de anleggenevi har, ogat anleggeneblir sentrumsnære.Detteble blant annetspilt inn skriftlig15.
september2017påforespørselfra administrasjoneni ÅSKommune. Sentrumsnæreanleggi
tilknytting til dagensanleggvil reduseretransportbehovet,økesamarbeidetmellomulikeIdretter og
gi effektiv tidsbrukfor trenereoglagledere.

OmrådeneB1,B2, B3ogBAAi sentrumsplanener pr i dagi hovedsakregulerttil industriognæring.
Detteer ett avområdeneÅsIdrettsrådtidligere har spilt inn somarealtil idrettsformål.Delerav
dette arealetkunnepassetmegetbra til idrettsaktivitetdadet er i nærhetenaveksisterendeanlegg,
sentrumsnærtogi gangavstandfra Åsungdomsskole, RustadskoleogÅsgårdskole.

I områdereguleringsplanener det satt avarealtil grøntområder,friarealog lekeplasser.Dettemener
ÅsIdrettsråder bra.Men det hjelper lite for denorganiserteIdretten.Denorganiserteidretten i Ås
er kommunensstørstefrivilligeorganisasjon, ogdendrivesi all hovedsakpådugnadsinnsats. Deter
rimeligfor barnogungeå deltapå idrettsaktiviteter, ogvi gir barnogungeet aktivitetstilbudpå
kveldstid.Vier imidlertid avhengigavkommunale-anleggfor å gibarnogungdomett godt tilbud.

Åsidrettsråd synesdet derfor er beklageligat det i planenikke er tatt hensyntil våre tidligere
innspill, og at kommunenikke har tatt innoversegdet delvisprekærebehovet for nyeanlegg.



Vioppfordreradministrasjonenogpolitikerneom å revidereplanen,ta innoversegat kapasitetenpå
dagensidrettsanlegg er sprengt,at enkelteidretter måsinei til nyemedlemmer, ogderfor operer
medventelister. Tilnærmetingenidretter i Åsfår trent såmyesomdeønsker.

Skalvi haden innbyggerveksteni Åskommunesomplanenleggeropp til , uten å byggenyeanlegg, vil
resultatetbli sværtdårligogmangebarnogungdomvil få redusert fritidsaktivitetenesinekraftig.
Dettemenervi er sværtuheldigfor Åskommune.

Med vennlighilsen

EyvindH.Solbu

LederÅsIdrettsråd



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: G8NBXX Registrert dato:13.08.2019 14:21:54

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

998467519

Foretak/lag/forening

Miljøpartiet De Grønne Ås

Adresse

Slørstadveien 119, 1433

Postnummer

1433

Poststed

ÅS

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

MDGshøringsinnspill.pdf



12.08.2019

Utkast til høringsinnspill til Ås sentrumsplan fra

Ås MDG

FRIVILLIGHETENS HUS: Tandbergtomta inngår reguleringsplanen for Europan som går parallellt

med sentrumsplanen. Vi har likevel valgt å ta med noen betraktninger om Tandbergtomta fordi den er

viktige for helheten i forslaget for sentrum.

Hovedelementer i høringsinnspillet:
� Mye er svært bra
� Gjøre Tandbergtomta og -villaen til et Frivillighetens Hus i Ås
� Spare midler ved å droppe rundkjøringen FV152/Brekkeveien
� Droppe rundkjøring Fv 152 - Langbakken
� Bilfri Rådhusplass
� Bygg på Ås Kulturhus
� Bevar Åsmåsan
� Krev flere ladestasjoner for elbiler
� Øk utnyttelsen i sentrum
� Anlegg gatetrær også i Raveien
� Skjerpede parkeringsbestemmelser
� Uklarheter i Kvalitetsprogrammet



Mye er svært bra

Ås MDG mener at planforslaget for Ås sentrumsområde er ambisiøst og

framoverlent. Vi vil forsvare de hundrevis avmiljøambisjoner som står i planen og

spesielt i kvalitetsprogrammet. Vi ser det likevel som vår oppgave å forsøke ådytte

planen i enda litt grønnere retning.

Gjøre Tandbergtomta og -villaen til et Frivillighetens Hus i Ås

Tandberg er en viktig skikkelse og kulturbærer for Ås. Rives Tandbergvillaen mister

Ås en av sine siste gamle trebygninger i sentrum. Vi ønsker å kompensere gårdeier,

og gjøre Tandbergvillaen med hagen til et Frivillighetens Hus i Ås. Slik kan Ås få et

trivelig sentralt samlingspunktmed etuniktmiljø. Kompensasjonen er røft estimert til

å koste kommunen 20 millioner kroner.

Droppe rundkjøringen SKV12, eventuelt med lyskryss

Rundkjøringen i krysset FV152/Brekkeveien er et tiltak der kostnaden er anslått til å
ligge påopp mot26 millioner kroner. MDG anser rundkjøringen å være et tiltak for
bedre flyt i privatbilismen, noe som vi mener er feil prioritering i disse klimatider.
Fellesskapets midler bør i stedet rettes mot tilrettelegging for klimavennlige
alternativer som sykkel, kollektivtrafikk og gange, fremfor enklere fremkommelighet
for biler. Dette må også sees i sammenheng med den foreslåtte innkjøringen til Ås
kvartal (H910_4) via Moerveien og gatetunet i (ST2).
Vi ønsker å redusere trafikken generelt, og ber om at planleggerne finner løsninger
som bygger opp under dette.

Droppe rundkjøringen SKV14

MDG mener atdenne rundkjøringen bør utformes som et ordinært lyskryss. Dersom

ikke Ruter ser behovet for en kollektivterminal i området, trenger vi ikke rundkjøring

på SKV14.

Bilfri Rådhusplass

MDG støtter forslagetom at Rådhusplassens vestre del (ST1) holdes bilfri, og

Rådhusplassens østre del (ST2) gjøres til gatetun med gjennomkjøring tillatt til

eiendommene. Det er her viktig atmyke trafikanter prioriteres. Detmå legges opp til

forkjørsrett for syklister og fotgjengere på SS23



Bygg på Ås kulturhus

Kulturhuset bør få et påbygg i nord og/eller øst som gjør at Rådhusplassen får

aktiviteter også på sørsiden. I dag fremstår kulturhuset som en grå vegg når du står

på Rådhusplassen. MDG mener at å skape attraksjonspunkter også på sørsiden av

Rådhusplassen er en forutsetning før man kan snakke om å gjøre den bilfri.

Ingenting er tristere enn en tom gågate. Vi ønsker folkeliv og mylder, og en livlig

gågate kommer med funksjoner og aktiviteter som folk ønsker å bruke. Her er Ås

MDG opptatt av at utviklingen av bilfri rådhusplass må komme i riktig rekkefølge.

Søndre del av rådhusplassen bør reguleres til offentlig formål, og det må utarbeides

en alternativ plan for gjennomfart for sykkel som ikke er til hinder for tilbygget.

Bevare Åsmåsan

Det er i dag planlagt å ta ca. 4 dekar av marka til utvidelse av området BKB1

(Esso-tomten), samt vei sørvest for BKB1. Vi ønsker å begrense utbyggingen til

utenfor naturtypelokaliateten. Vi vil heller øke utnyttelsen av allerede utbygd tomt,

innenfor eksisterende byggegrense. Utbygging må ikke medføre drenering av

Åsmåsan, av hensyn til klima og naturmangfold. Det er i dag planlagt utnyttelse på

200 %. Dette kan potensielt økes til 250/300 %. Tilgang til blåmerket tursti må

ivaretas.

Illustrasjon: BKB1-tomta bør justeres ned for å ikke ta areal fra naturtypelokaliteten i

Åsmåsan. Det lilla er området vi er skeptiske til. Det er naturtypelokaliteten på

naturbase.no som bør avgrense den nye byggesonen i detalj.



Flere ladestasjoner for elbiler

Biltrafikk og andre mobile kilder er Ås kommunes største utslippsområde. Vi mener

at minst 50 % av alle p-plasser i nye utbyggingsområder skal ha kontaktpunkt for

lading av elbiler. Ved p-plasser i tilknytning til næringsbygg bør det i tillegg

opparbeides tilstrekkelig antall hurtigladere også for behov i fremtiden.

Øk utnyttelsen i sentrum

Planen bør åpne for høyere utnyttelse enn dagens planforslag, for å bygge opp

under klimasatsingen, stanse tap av matjord og natur, bidra til økt folkeliv, redusert

energibruk, et mer sosialt boligmarked og bedret kommuneøkonomi.

Økt fortetting nær kollektivknutepunkt reduserer behovet for bilbruk, støtter opp om

bruk av sykkel, kollektiv og gange. Vi ønsker omlag 100 % høyere utnyttelsesgrad i

sentrumskjernen (1-2 etasjer høyere) enn dagens planforslag. Ås MDG mener dette

gir større rom for å realisere kvalitetsprogrammet og sikre fortetting med kvalitet.

Hvert kvartal må likevel vurderes for seg, og det må sikres nedtrapping mot

tilgrensende boligområder med makshøyder på fire etasjer mot eksisterende

småhusbebyggelse. For de De Grønne er det avgjørende å sikre kvaliteter som

fremmer grøntarealer, trivsel og andre viktige hensyn.

Gatetrær i Raveien

Gatetrær er avsatt i Moerveien, Dette bør også gjøres i Raveien. Aksen

Raveien/Moerveien binder ikke bare Østre Kaja med sentrum og sydover, men er

også et gjennomtråkk for turgåere mellom sentrum og Åsmåsan. Vi mener at et

grønt belte bør lede Ås’ innbyggere ut i marka på tur.

Parkeringsbestemmelser

Antall biloppstillingsplasser for nye leiligheter i sentrum må kreves lagt til p-hus eller

parkeringskjeller under bakkenivå. Parkeringskjeller på bakkenivå skal ikke tillates.

Det bør innenfor delområdet sentrum holdes under 0,2 parkeringsplasser per

leilighet, og i resten av sentrum under 0,5 parkeringsplasser per leilighet. Dette fordi

bilbehovet i større grad kan løses ved bildelingsordninger.

Kvalitetsprogrammet:

- Kartene mangler målestokk



- Flere bildetekster mangler info om sted og nasjon

- Det kan være vanskelig for en lekperson å forstå det som står om kvalitets- og

miljøstyringssystemer (s. 60)

- Vi ønsker en helhetlig fargeplan for sentrumsområdet

- I kap L) Materialbruk ønskes det en presisering under mulige tiltak: Tilstrebe

benyttelse av gjenvunnede/resirkulerte byggematerialer der dette er mulig.

Vi ser fram til å følge opp planarbeidet, og ønsker alle aktører som er med på laget

for å skjerpe miljøambisjonene i sentrumsplanen lykke til!

Ås MDG

v/kommunestyregruppa



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: K5RZKB Registrert dato:14.08.2019 07:22:07

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Ragnar

Etternavn

Johnsen

Adresse

Eldorlia2

Postnummer

1435

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Deter mange tanker om sentrumsplanen og det er svært omfattende for oss beboere og fået fullstendig bilde. Det

er imidlertid svært viktig å få frem atÅs sentrum må være åpent for lys og luft. Planene må ta hensyn til åpne rom og

til sol og lys. Vi bør ikke være avhengige avet fortettet sentrum selvom prisene på de bebyggbare

sentrumseiendommene tilsier høyutnyttelsesgrad så bør ikke det legges til grunn ved fastsettelse av planene. Da

kommer forutsetningene i feil rekkefølge. Høyde og fortetting som er lagt til grunn ved reguleringen av Moerveien 10

er eteksempel påmanglende forståelse for åpen sentrumsbebyggelse. For eksempel bør det langs Moerveien sikres

tilstrekkelig rom slik at lys slipper inn påeksisterende bebyggelse. Høye sammenhengende bygninger på vestsiden

av Moerveien vil skygge for lys fra syd/vest-vest. En åpen Moervei vil sikre lys fra syd og oppdelte bygningskropper

på vestsiden vil slippe lys inn fra syd/vest-vest. Vi mener atdette bør tas inn i planen. Dersom bebyggelsen skal



inneholde boliger er det særdeles viktig med åpenhet for at dem som bor der skal trives. Dette henger også sammen

med vår oppfatning av kommunens utspill om tilbygg til rådhuset ved krysset Moerveien/Skoleveien. Dette vil nettopp

være et eksempel på å stenge åpne rom. Området langs Moerveien, Skoleveien og torget mellom Moerveien og

stasjonsområdet er svært verdifullt for romopplevelsen i sentrum. Fra Ås stasjon er det lite igjen av romopplevelse

etter at Hotelkvartalet ble utbygd på torget mot stasjonen derved er det enda viktigere å opprettholde det arealet som

fortsatt ikke er bebygd og å lagge begrensninger på høydene på bebyggelsen rundt dette området.

Et annet forhold som det bør legges vekt på i planene er vintervedlikeholdet i sentrumsområdet. Fremstillingen av

planene og de bildene som er vist legger vekt på et trivelig og sommerlig område. Om vinteren ser det ikke slik ut i

sentrum. Dersom det skal fungere må gang og sykkelveier også fungere vinterstid og planene må legge til rette for at

vintervedlikeholdet kan gjennomføres på en god måte.









Sentrumsplanen for Ås

Uttalelsetil Sentrumsplanfor Ås vedr.utbygging Moerveien– Sagaveien,
Europankvartalet - og adm.nyeforslagtil utvidelseav Rådhuset.
Bevaring av rådhusområdet– oggenerellgrønnstruktur.

fra AaseWeydahl-Ottesen,Moervn.4.

Sentrumsplanenleggeropptil atÅs sentrumskalbli enby – enregionbyi likhet medSki – er
detdettefolk i Ås ønskerseg?I 2040sierrådmannenatdeti Ås skalvære40000innbygger
mot 20000i dag.Hvor mangeer tenktå bonærÅs stasjonnår detnåskalbyggesmangestore
blokker,bl.a. mellomMoerveienogSagaveien.Er behovethersåstort??

Blokkbebyggelse.
Medmangestoreblokkerheri sentrumforsvinnerdetsomkjennetegnerÅs i dag,engrønn
kommunemedhyggeligehusoghagerogsåi sentrum.Mye hermåaltsåvike for blokkerpå
opptil 8 eller (10?)etasjersomenkeltepolitikereønskerseg.
Skaldetbli etOslo-inntrykk av lille Ås?(Har ikke hørtsåmangesomønsker segdet.)

Voksesyke.
Det virker somnoeni administrasjonenharfått voksesykeog at ikke noeblir stortog
bymessignok – sebarepåadministrasjonensforslagom åbyggeut nåværenderådhusmedet
fireetasjersstort byggsomskalgåhelt nedtil Moerveien,somskaldekkemerennheleden
lille grønneplenenmedhestenepå– i dagenliten grønnflekk somgir luft og lys til området
her– medflerestorebyggi sentrumvil denværeendamernødvendig.

«En bærekraftig, smart, innovativt og nyskapenderegion» -
«ennyskapningfor OsloogAkershuserønsket– «etkraftsenterog samhandling,en
internasjonalkonkurransekrafti regionen»masseORDsomikke siernoeom atherskaldet
bo levendemenneskersomskalkunnetrivesoghaet godtliv – i dennesmarteog innovative
samhandlingen. Hvaer detmantenkerpå?

I Områdereguleringsplanenfor Ås 3.2står det:
«detestetiskeskaltilleggesstorverdi». Hvemskalsåbestemmehvordandetskalbli seende
ut hernårdetnåskalbyggessåstort?Er detByggherrene, somgjernevil habebyggetstørst
mulig av tomten– ellerer detadministrasjonen– ellererdetpolitikerne, gjernesammenmed
folk i området.I hovedstadenharmannåinnsettat storeområder– bl.a.Ensjøharblitt bygget
«for høyt,for tettog for trangt.»Skalnådetsammeskjei Ås?
Folk somtenkerå bosettesegheri Ås sentrumønskersegvel helstet tettstedmedhyggelige,
grønneboforholdog grønneomgivelser,gjernehusmedhage,ikke entett blokkbebyggelse.
Det finnermani Oslo.
Hvorfor skalOslobestemmeat manflerestederi Akershusskalhadennestore,nyeblokk-
bebyggelsen?SkalÅs bli ensovebyfor arbeidstakerei hovedstaden?Oslokanåpnenoeav
markagrensen, denharliggetdersiden1926– medforholdsvissmåendringer,densistei
1952?(Og– sentrumi hovedstadenligger langtinnei marka!!)
Kommunenei Akershusbørselvfå bestemmei sin egenkommune.

6.4Om grønnstruktur
herstår: «De sentrumsnærenaturområdeneerviktige», detstårogsåomRådhusparkensomer
ensentraldel av grønnstrukturen– og om «etsentralområdesompregesav smågrønt-



områder». Nettoppviktige detaljeri et trivelig boområde.Nettoppderforkan enspørreseg:
Hvordan kan noenda tenkepå å byggeut rådhusetmedet stort nytt tilbygg på fire
etasjer (høyerådhusetasjer) nettopp et slikt lite «grøntområde»?Det enelille grønne
områdesomliggerheri dagmellområdhusetog Moerveien??MedSkuleWaksviksflotte
hesteskulptursomfor mangeheri kommunenvirkelig «ermitt Ås».Det er rett ogsletten
skandale– detvil væreå ødeleggeområdetherfor generasjonerfremover.

Dessutenstårdetundergrønnstrukturpåside51 i planennevnt:«I Ås sentrum er det
Rådhuskvartalet somer det sentraleoffentlige uterommet somer av stor betydning for
heletettstedetsomrekreasjonsområdeog møteplass».Detkanneppesiesbedre.
Og, ikke minstmøteplass,Hestenetil SkuleWaksvikharværtmøteplassfor barnogungdom
gjennomsnartenhel generasjon– deharståttdernåi overtretti år,ogmøteplassenhereret
godtminnefor mange,mangei Ås.

Kollektiv betjening
side16 ståratdetskaltilretteleggesfor kollektiv betjening m.m.ogat detersykkel som
transportform somskal tilleggesvekt, samthensyntil gåendem.fl., ogdetersnakkom å
stengeenkeltegaterfor bilkjøring. I planenkanvi ogsåleseomat manønskersegmere
forretningsvirksomheti sentrum.Men,gårdettesammen?
Det erkanskjeikke allevarermankanfå medsegpåsykkel, dessutenerdetikke lett for eldre
å greieog få medsegvarerpåsykkel- kanskjeikke sågreit åsyklelenger hellerom maner
oppi årene.
F.eks.Fargerikei Moerveien– skalmanhanoematerialer,malingellerannetutstyr erdet
ikke alltid greitmedsykkel.Matvarer fra Kiwi kanogsåværetungeeller krevestorplass, da
ikke alltid greitmedsykkel.
Og - Blir detfor vanskeligåhandlei sentrumvet vi veldig godtatdakjørerfolk oghandleri
Storsentrene– ogheri sentrumfår mantommeforretningslokaler. Det er iallfall lite ønskelig.

Europankvartalet
Herkommermangenyeogstorebygg,og iallfall medarkitektenesforslagtil myegrønt,så
detfårmanhåpekanbli et fint tillegg til sentrumi dag.
Men– i tegningerkanmanfort få følelseav at dettekanbli liggendesomenliten «by»for
segselv.Vi harherTandbergseiendomsomligger rett inn motdetteområdet, herer etstort
ønskeom husogenparkmednettoppOddTandbergskunst– et fantastiskstedkandettebli,
ogsompåenfin måtekanbindedetnyeEuropansammenmedvårtgamlesentrum– med
grønnparkog myegrøntinnovermellombygningene.Og – ikke minsthaddedetværtfint å
flytte Tandbergssisteskulptur Håp – i dagtrangtplasserti Gågatentettopptil AasBistro.
Skulpturentrengermerplass og luft rundtseg.

Og hva med«Gågaten»
Inngangentil Ås sentrumfra jernbaneni dager trang,li te vakkermedsvartasfaltog mye
trafikk, biltrafikk! Plussenormtmangeparkertesyklerlangssidene, herstårdetett og
henslengtmellomtrærne.Herparkerersyklisterfor toget– og for enkelteer dether
parkeringsplassenfor blokkbeboere. Enkeltesyklerstår hermånedsvis, herbørdetikke være
sykkelparkering.Kiwi harplasstil syklernærinngangen.
Detteer ikke enadkomstverdigtil «dengrønnekommunenÅs» – for ikke åsnakkeom hvis
manogsåskulletavekk denlille grønneflekkenmedhestenesommanmøternårman



kommerut avgaten.Detville bli somådumpeav togetnedersti Karl Johanom manfår et
tungt, sværtrådhusrett til høyreog enstorhøyblokk rett fram i Skoleveienmot seg.

Generelt
Ikke byggneddetlille grønnevi i daghari sentrum, ogplenenmedhestenetil Waksvik, vil
bli gull verdnårandrestorbyggkommerbortoverfra hjørnetSkoleveienog langsvestsidenav
Moerveien.

Være strengemedByggherrene– detbørforlangesatdelerav tomtenavsettestil grønt.
(Ikke slik somNylundog Brekkeveien5.

Følgearkitektenestegningersomgjernehargrønnetilskuddtil bygningene.Gjelderbåde
Europanogandeutbyggingsområder heri sentrum.





Figur1 langsnittvesttil øst

Figur2perspektivsett fra Gamleveienmotvest
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Høringssvar R-287 Områdereguleringsplan for Ås
sentralområde, fra NMBU

SomgrunneierogsentralsamfunnsaktørpåÅs,menerNMBUatdet erengrundig
oggodområdereguleringsplansom leggertil rette for enhelhetligutvikling avÅs
sentralområde,somnåer lagt fram.

Vistiller osspositive til kvalitetsprogrammetogde føringersom leggesder.Det
erspesieltviktig for NMBUatområdereguleringsplanenharhøye,tydelige
miljøambisjonerog leggeropp til etoverordnetgrep for å fåpåplasset
sammenhengendegang-ogsykkelveisystemsamt ivaretakelseogutvikling av
blågrønnestrukturer i området.

Deterviktig for NMBUatdet i Åssentralområdeleggestil rette for etableringav
storeogsmånærings-og innovasjonsmiljøersamthandelogservice,slik atÅs
kanvidereutvikles sometattraktivt sted for relevantesamarbeidspartnerefor
CampusÅsmiljøene,beboere,studenterogansatte.

Vennlighilsen

Kjersti SørlieRimer
Eiendomsdirektør

Kristin Kreul
Seniorarkitekt

Dokumenteterelektroniskgodkjentogharderfor ikkehåndskrevnesignaturer.

Kopi til : Administrasjonsdirektør v/Lars Atle Holm,EIA- Eiendomsavdelingen
v/Kjersti SørlieRimer
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Høringssvar - Områdereguleringsplanfor Ås sentralområde.
Det erviktig medplaner,ogdetermyenyttig å læreav Områdereguleringsplanen. Den
byggerdessverredelspåforeldedeforutsetninger.Dentar i for storgradutgangspunkti
Regionplanfor arealog transporti Osloog Akershus(ROA) av2015.

ROA haddesommål ”å bli enkonkurransedyktigog bærekraftigregioni EuropaogmedÅs
somdensterkestvoksendekommunei regionen(3 % årlig)”. DetteharÅs kommunealdri
akseptert.

ROAsforslagomÅs somenregionaltvillingby medSki, ogat ”det ble lagtvekt på
utvikling av genuinturbanebomiljçer og at folk foretrekkerenurbanlivsstil” , er ikke
akseptertav Ås kommune.Heller ikke at90 % av boligvekstenskalskjei tilknytning til Ås
sentrumog i grenseområdetmotSki.

I denneanledningharordførerenbedtAkershusfylkeskommune(12.11.18)om avklaring.
Hanvisertil at ROAsplanomat mesteparteni veksteni Ås skalplasseresi ett vekstområde
omkringÅs stasjon, ersværtutfordrende.I svaret heterdet:”Fylkesutvalgeteroppmerksom
påbehovetfor ennyansertvurderingav denenkeltekommuneog leggerikke enskjematisk
vurderingavROA til grunni sin behandlingav kommuneplanene.Erfaringsmessigfinner
manløsningersomivaretarbådelokalehensynog deregionaleperspektivene.”

Fylkeskommunenssvarviserat Områdereguleringsplanensforutsetningerogoppfølgingav
ROAsplanomÅs somensterktvoksenderegionby,erunødvendig.

Myeavplanenerenorienteringom hvaenbyutvikling er.Det er interessantnok,menÅs er
ikke interesserti åbli by. Vi er,og ønskeråværeenlandsbygd.Vår Kommuneplan2015-
2027,somble vedtatt2. september2015,gjelderfortsatt,ogmedfølgendehovedmål:

”En miljçvennlig kommunemedfokuspåbærekraftig ressursbruk.En inkluderendeog
mangfoldigkommune.Et kunnskaps- ogkultursenteri regionen.Enaktiv samfunnsaktørog
enattraktiv arbeidsgiver.Planenskalsikreenforutsigbarog framtidsrettetsamfunnsutvikling,
ogskalsørgefor enbalansemellom befolkningsvekst,arealutviklingogkommunensevnetil
å ytegodetjenester.Kommunensverdier– åpenhet,ærlighetog redelighet– skalpregevår
praksisog gjenspeilesi vårehandlinger.”

Konklusjon:Ås kommuneogdeboligfelterOmrådereguleringsplanenomfatter,levergodt
utenenraskogunødvendigomfattendetransformasjon,hvormangebeboerei naboskapetnå
føler enutryggfremtid.Hastverkeroftestlastverk.Det er ingenskamåsnu!

Mederkjennelsenavdelvisfeilaktigeog forhastedeforutsetninger,børadministrasjonenog
politikernederfortadennødvendigetid til etnytt forslagtil Områdereguleringsplan.

Enny Områdereguleringsplanbørgjerneogsåomfatteflereboligområder;for eksempel
Dysterlia,Aschjem-, Rustad- ogTorderudfeltet,slik at detvedtransformasjon(salg/kjøpav
bolig/tomter)blir reglerfor områdeutnyttelseogbygghøyderogat Områdereguleringsplanens
kvalitetsprogramblir fulgt av utbyggerneogkontrollertav kommunen.Det er i dissenevnte
områdenealleredeeksemplerpåbehovfor reguleringsplaner,sådethasterfor åunngå
gambling,somvedbolig/tomte-oppkjøpi for eksempelMoerveienog Sagaveien.

Til slutt vil jegminneom Grunnlovens§ 49, annetleddomKommunaltselvstyre:
”Innbyggerneharrett til åstyrei lokaleanliggender.”

Hilsen
ArneEllingsberg.
Beboeri Raveien6 B, 1430Ås.
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Uttalelsetil

Områdereguleringsplanenfor Åssentralområde

fra TrygveRoll-Hansen, Høgskoleveien32,1433Ås

Kompaktutbyggingi Åssentrumgir dårligøkonomi, mindrefrihet, mer køog
mindretilhørighet.

Områdereguleringsplanenfor Åssentralområdebetyr dramatiskeendringerfor kommunens
økonomi,personlig økonomi, frihet, rotløshet,kø,kork, trivselogtilhørighettil sted,fortid og
fremtid.

Kommunensøkonomi

Ifølgerådmannentar det 10år før nyeinnbyggeregir kommunenstørreinntekterennutgifter. De
store investeringenesomkommunennågjørpågrunnavforventet stor befolkningsvektvil fordoble
kommunensgjeld; oggir alleredeet reduserttilbud til kommunensbefolkningnåren leggersammen
helse,sosial, skoleogvedlikehold. Det rammersærligdemeddårligøkonomiogbidrar til økende
forskjellerogdermedet mindretriveligÅsfor alle.

Økonomientil beboerne

I dagkjøpestomter medhusavutbyggereogspekulanter, for det mangedobleteavnormalpris, fordi
leiligheteri boligblokkerkanselgestil vesentlighøyereprisenndet kosterå byggedem.Med så
mangeleilighetersomdet leggestil rette for i områdereguleringsplanenvil prisenfor leiligheter
pressesned, medmindreøkonomiskfrihet for beboernesomresultat.I forhold til tradisjonelle
boformeri Åsfår denenkeltemindrefrihet til å bedresinelevekårenevedegeninnsatspåhusogdet
grønnevedhusene.

Rotløshet

Bakgrunnenfor denplanlagtevekstener at sentralemyndigheterønsket å avlasteOslomedvekst
vedÅsstasjon. Med raskvekstogmangeuten røtter eller jobb i Ås, blir det mer rotløshetsliksomi
andrerasktvoksendekompaktedrabantbyerutenfor store byer.

Kø,korkogliten attraktivitet

Åshar tog ogfår derfor ikkebusstil Oslo,mensAsker,SandvikaogLillestrømmedtog flere gangerså
ofte, harbusstil Oslo4 -8 gangeri timen. Selvom Åsfår tog to gangeri timen heledagenogharbuss
til Ski,vil en tredoblingavbefolkningeni Åssentrumføreretil mer bilkjøringkø,korkoggjørÅs
sentrummindreattraktivt bådefor forretninger,næringslivogbeboere. Detsammegjørkravetom
mer bilfritt sentrumpågrunnavkompaktutbygging.

Tilhørighettil fortid, nåtid ogfremtid

Tilretteleggingfor tredoblingav folketallet i sentrumhar ført til at Rustadskolebyggesut medfire
klasserpåhvert trinn ogat Åsgårdskoleplanleggesmedfire. Det til trossfor at barnikkeflytter inn i



de kompakteblokkeneogat fødselstalleti Norgefaller.Med to klasserpåhvert trinn i Åsgårdskole
vil barnafå bedreplassogmer identitetsgivendeomgivelsemeddet dugnadsdrevneogressurs
besparendekulturhusetD6,i samsvarmedeleverskampfor klimaogmindreforbruk.Viderekan
Midgardsomgjørungdomtil gangsmenneskeri fremtiden, beholdes.Kompaktutbyggingi Ås
sentrumfører til at hussomgir Åssjel, kultur og tilhørighetmårives,sliksomfor eksempel huset
etter kunstnerenOddTandberg.Åssentrumomgjort til kompaktblokkområder, vil gi mindre
arealmessigfriheti fremtidentil å utvikleÅstil et triveligstedmedserviceogfriarealersomgir
trivsel,røtter ogtilhørighet.
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Fylkesmannens uttalelse - Ås kommune - Ås sentralområde (sentrum) -
offentlig ettersyn av områderegulering R-287

Vi viser til brev fra Ås kommune av 04.06.2019.

Formålet med planen er å legge til rette for en langsiktig utvikling av Ås sentrum gjennom fortetting
og utvikling av nye bolig- og sentrumsområder. I kommuneplanen er området avsatt til bolig-,
nærings- og sentrumsformål, reguleringsformålet er i hovedsak i samsvar med kommuneplanen.

Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 samt ”Nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging” av 14.5.2019 (www.planlegging.no ).

Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har følgende
konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser.

Fylkesmannens merknader

Areal og transport
Planforslaget legger til rette for utviklingen av anslagsvis 3 000 nye boliger innenfor et avgrenset
område i Ås, som er utpekt som et prioritert vekstområde i Regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus. Planen gir etter vår vurdering et godt utgangspunkt for den veksten Ås står
ovenfor de kommende tiårene.

Regional plan for Oslo og Akershus har definert Ås som regional by og det forventes at 90% av
veksten i kommunen legges til Ås tettsted. Dette betyr at det innenfor en begrenset avstand fra Ås
sentrum skal innpasses ca. 4 275 boliger innen 2040 (basert på 2% årlig vekst), og at man etter
områdeplanen fortsatt mangler 1 275 boliger for å oppnå vekstfordelingen regional plan legger opp
til.

På bakgrunn av dette mener vi at de nasjonale og regionale interessene knyttet til samordnet area-
og transportplanlegging og utviklingen av Ås som et kompakt sentrum i større grad kunne vært
tillagt vekt i vurderingen av mulige områder for fortetting og transformasjon tett på Ås sentrum.
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Områder som Søråsteigen og Kaja ligger svært tett på viktige sentrumsfunksjoner og togstasjonen,
og bør vurderes for høyere utnyttelse i fremtiden.

Samfunnssikkerhet
Planforslaget legger opp til utbygging av boliger i et potensielt rasfarlig område, underlagt
hensynssone H310_1. I henhold til gjeldende kommuneplans bestemmelse §27.3 stilles det krav om
utredning av risikoen for kvikkleireskred innenfor hensynssone H310_1-11, før planforslag
førstegangsbehandles. Det er viktig å få avklart områdets egnethet til boligformål så tidlig som mulig
for å sikre at det ikke legges til rette for boligutvikling i rasfarlige områder, og vi mener derfor dette
burde vært avklart som del av områdereguleringen.

Med hilsen

Alexander Karlsson (e.f.)
rådgiver

Andreas Lyngstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO
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Tandbergkvartalet
“Et levendested,en levendeby”
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Tel:+47 22 80 84 80
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kunstrommet fredheimtunet fagerholthagen

solplassen tandbergtorgetdammen

VISJON
Tandbergkvartalettilbyr en unik mulighet for Ås.Dette
kan bli en regional og lokal destinasjon som styrker byens
identitet samt skaper muligheten for at Åsfremstår som et
miljøfyrtårn både regionalt og nasjonalt.
Vårvisjon er å utvikle et menneskevennligog fremtidsrettet
nabolag tilrettelagt for myke tra�kanter. Det skal bli et godt
sted å være,å sosialisere,å bo. Det skal investeresi gode
fellesrom;varierte møtestederog grøntområder og skape
nye spennende byrom for o�entlig og privat bruk. Det vok-
sende studentmiljøetog NMBU’srolle i Åser en ressursfor
å skape en innovativ destinasjon sammenmed byøkologi,
Tandbergskunst og bylivets næring. Prosjektetbygger på
fem punkter:
• Menneskevennligog fremtidsrettet nabolag
• Gode fellesromog varierte tilbud
• Forsterkestedetssosiale,kulturelleog historiskestruk-

turer
• Styrkebyen som destinasjon i en regional og nasjonal

kontekst
• Høy kvalitet og lav terskelsom tilrettelegger et område

for alle.

MENNESKENE
Tandbergkvartalet er et levendeog kompakt byrom i Ås
sentrum.Det skalvrimle av liv.Næring og arbeidsplasser
skal miksessammenmed kulturtilbud og bolig slikat man
skaper korte avstander mellomarbeid og bolig.

Det legges vekt på å skape møteplasserfor folk i alle
aldersgrupper fra studenter til eldre.Et stedstilpasset
byrom med et sammensatt boligtilbud, arkitektonisk
variasjon og attraktive tilbud. Kvartalet vil skapeen
menneskevennligsosial og rekreativ møteplassmed
mennesketi sentrum.

MØTEPLASSENE
Prosjektetskalgi tilbake til lokalmiljøet,en merverdi for
alle i Ås.Det behøvesen variasjon av kvaliteter og tilbud
for å utvikle en attraktiv destinasjon.Det foreslås et grønt,
inkluderendebymiljø og gode, solrikeuterom samt tilby et
mangfoldig og generøstbotilbud med boliger for alle.

Møteplasseneer organisert rundt tre viktige punkter:

• Variasjonerav torg, hager, stred og bygningsvolumer.

• Gode og de�nerte uterom med ulikeidentiteter.

• Mangfold av kommersielle,sosialeog kulturelle
aktiviteter og opplevelser.

GRØNN FREMTIDSBY
Åsskalgå mot en bærekraftig fremtid og derfor må byens
sentrum styrkes.Folkmå bo i sentrum for at dette skal
oppleves trygt og som et godt sted å være.Deter store
avstander i Åssom skaper et bilbasert samfunn og derfor
bør Åsfortette rundt knutepunkt som togstasjonen og
sentrum. Åsmå utnytte denne unikemuligheten!

Den grønne fremtidsbyen skal:

• Utnytte tomtas nærhet til jernbanen for å skape en
bærekraftig byutvikling.

• Regionaldestinasjon som tilrettelegger for
arbeidsplassintensivevirksomheterihht Regionalplan
for areal og transport i Oslo og Akershus.

• Tilretteleggefor boliger og tilbud av ulik karakter og
økonomifor å sikreen sosial bærekraft i prosjektet.

• Knytte bygget opp mot universitetetskunnskaperom
bærekraftig byutvikling, materialer og landbruk for å
sikreat prosjektet fremstår som som et miljøfyrtårn.

“Tandbergkvartaletkan
bli en regionaloglokal
destinasjonsomstyrker
byenssentrum”

TANDBERGKVARTALET- EN HISTORISK MULIGHET

FELLESSKAPET- SAMFUNNETSBYGGESTEN
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Mattilsynet
Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum

Saksbehandler: Bjørg Voje Heieren
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

INNSPILL TIL R-287 OMRÅDEREGULERINGSPLA N FOR ÅS
SENTRALOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN

Mattilsynet mottok 04.06. 2019 områdereguleringsplan for Ås sentralområde for uttalelse.

Mattilsynet er statlig myndighet for drikkevann med ansvar for å ta vare på nasjonale og regionale
føringer i plansaker som kan påvirke drikkevann. Føringer for dette er blant annet gitt i Nasjonal
forventning til regional og kommunal planlegging, Nasjonale mål for vann og helse, Matloven med
drikkevannsforskriften og forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Fakta
Planforslaget er utarbeidet av Ås kommune. Planområdet utgjør et areal på om lag
1 140 000 m2. Hensikten med planen er å skape gode rammer for den fremtidige
veksten i tettstedet.

Drikkevann i Ås kommune
Ås kommune trenger mer drikkevann fremover pga betydelig vekst i kommunen. Kommunen fikk
vedtak fra Mattilsynet i mai 2019 om å utarbeide en framdriftsplan for å etablere en løsning som
sikrer levering av tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid. De har også fått et vedtak om å
etablere et nytt rent vanns-basseng.

I planbeskrivelsen kommer det frem i punkt 6,9 Vann, avløp og overvann at det er gjennomført
simuleringer av ledningsnettet for drikkevann og spillvann i Ås sentralområde. Simuleringene
viser god kapasitet for dagens situasjon, mens planlagt utbygging vil føre til at lednings- og
pumpekapasitet må utbedres.

Videre kommer det frem i ROS analysen hendelse 6 at det er fastsatt rekkefølge krav for
nødvendig oppgradering av ledningsnettet.

Noen momenter som kommunen og tiltakshaver må huske på er:
� Vannforsyningen til området skal være forankret i VA-planen.

Ås kommune
Postboks 195
1431 ÅS

Deres ref: 14/02222
Vår ref: 2017/85757
Dato: 14.08.2019
Org.nr: 985 399 077
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� Det må ikke aksepteres løsninger som kan medføre økt fare for forurensning av eget eller
andre sitt drikkevann, eksempelvis ved nye boringer (vann og energi) og avløpsløsninger
som ikke er omfattet av VA-planen.

� Utbygger og kommunen må sikre seg at kapasiteten på ledningsnettet er tilstrekkelig for å
dekke behovet for drikkevann og slokkevann til enhver tid.

Mattilsynets planfaglige råd
Vår uttalelse er gitt for å sikre at ansvarlige i tidlig planfase utvikler området og ser på gode
løsninger som sikrer at man har drikkevann og slokkevann til enhver tid.

Vi etterspør VA-plan som følger reguleringsplanen.

Med hilsen

Bjørg Voje Heieren

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS



Høringsuttalelsefra Åsavlastningshjemi JohanK.Skanckesv.11vedrørendeurbaniseringens
utviklingstrinn1 i Ås.

Vier et pleiehjemmed24beboereog30ansatte.Tomtaer liten for såmangebeboereogvi

ønskerderfor at rundkjøringenut fra Hogstvetveienikkeskalsnitte tomta. Somstøyskjerm

ogsikkerhetfor beboerne,håpervi ogsåat et gjerdemellomossogfylkesveien

opprettes/opprettholdes.Forøvrigvil nok rivningavhusogsprengningpåtomtenerundt

oss,virkeskremmendeogforstyrrendepåvårebeboere.Derforer det i vår interesseå leie

egnedelokaleravogi Åskommune,somerstatningfor JohanK.Skanckesv.11, ogå selge

sistnevntei urbaniseringsøyemed.

JohanK.Skanckesv11hardessutenennedgravdca. 10 år gammelglassfiberoljetanksom

ikkelekkerogen tilhørendefyr sombrennerrent. Åerstattedennefør nyttår medf.eks.

jordvarmetil en prisav2 millioner like før bygningensannsynligvisskalrives, er jo ikke

enganget klimatiltak.FraEdle Ludvigsen, somvisstnokharansvaretfor nedgravde

oljetankeri kommunen,fikk vi stor forståelsefor at kommuneninntil videre,burdegi

dispensasjontil å slippeå erstatteoljetankenmedalternativenergikilde, grunnetden

«pådyttede» urbaniseringen.Viber om at denne«midlertidige»dispensasjonenmålbæres

avrestenavkommunen.Deter jo ikkevi somharbestemtat eiendommenvårer lagtunder

utviklingstrinn 1.

Vil ogsåminneom at Åsavlastningshjemharvært et brasupplementtil å avhjelpekøeri det

offentligehelsevesen,foruten å værearbeidsplassfor 30ansatte.

Med vennligoghåpefullhilsen,

KariSkoklefaldogLarsSamuelsen.
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BEMERKNINGER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRALOMRÅDE
—HØRINGSFRIST15. AUGUST 2019

JeghenvendermegtilÅskommunepåvegneavThor MarthinsensomereieravLangbakken
14,gnr. 61bnr. 217i Ås. Påhansvegnegisfølgendebemerkningertilforslagettil
områdereguleringsplanen:

1. Grøntstruktur

EiendommenLangbakken14harsiden1981værtbenyttettilnæringsvirksomhetetteratThor
Marthinsenbyggetetnæringsbyggpåeiendommen.Byggetbleprimærtbyggetforhans
transportvirksomhet,menbliri dagbenyttettil utleietil bl.a.etbilverksted.Eiendommens
uteareal/parkeringsarealermotvest(jernbanen)—detsammeerkjøreportermv.

I detfremlagteforslagtil reguleringsplaninngåreiendommenifelt BAA, hvordetertegnetinn
etbredtbeltemedgrøntstruktur.Dersomenslikgrøntstrukturbliretablertpåeiendommen,vil
dettegjøredetumuligåutøvedennæringsvirksomhetsomi dagerpåeiendommen.
Grøntstrukturenvili praksisødeleggeforparkeringensomidagerpåeiendommenogvil også
hindrebrukaveksisterendekjøreporter.Eiendommengrensersånærtinntil naboeiendommeni
øst,slik atdagensarealmotvestmåværetilgjengeligfor næringsvirksomheten.

I planforslagetbeslagleggesca.1.300m2avLangbakken14tilgrøntsone.Veddetsørvestlige
hjørnetkommergrøntsonenca.5,8meterfrahusveggogidetnordvestligehjørnetkommer
grøntarealetca.1,5meterfrahusvegg.

Pådennebakgrunnberviomatgrøntstrukturbeltetikkekrevesetablertsålenge
næringsvirksomhetutøvespåeiendommen—selvomnaboeiendommeneskullebliutbygdtil
boligformål.DetfremstårogsåsomurimeligatgrøntområdetG2skalopparbeidesførBS1—BS4
ogB 19-B21får igangsettingstillatelse.

Selvomdetikke etableresennyogbredgrøntstruktur,slikforeslåtti planforslaget,vildetikke
skapeproblemerforovervannogflomløsning.Alleredeeksisterendeterrengiområdetgir
tilstrekkeligløsningpådette.

Vestbytorget, Møneveien2, Postboks174, 1541 Vestby, Norway
Telefon +47 64 98 39 00, Telefax +47 64 98 39 01, officeCaadv-vestby.no

www.adv-vestby. no



Skar advokater

Thor Marthinsenhar forståelsefor atpådettidspunktmaneventueltskullevelgeårive
eksisterendebyggogetablereboligerelleretkombinertbygg, tilpassetnye
reguleringsbestemmelser,mågrøntstrukturlangshanseiendometableres.

2. Grad av utnyttelse.

Pådet tidspunktdetmåttebli etablertboligerpåområdetBAA børdetkunnebygges4-6etasjer
ogprosentBØ børkunneøkestil 175. Dettevil i detminstekunnegjelde i dennordlige del av
BAA, idedeterbetydelighøydeforskjell lengerøstoverinn mot idrettsbanenogeksisterende
boligområde..Naboområdet,felt B3, er i planforslagetforeslåttbebyggetmedinntil 6etasjer.slik
utnyttelsemht. antalletasjer.

Med vennlighilsen

(IL-
Tore Skar

Kopi: Thor Martinsen



Til ÅsKommune,planavdelingen,
Bemerkningveddetoffentligeettersynet for SentrumsplanenforÅs

SentrumsplanengirFeltB1boligformålogenutnyttelsesominnebærerat feltet vil kunne
transformerestil tettere boligbebyggelse.Avgrensningenavfeltet,trafikk-ogadkomst,
grønnstrukturoglekearealfølgerellersopp innspillenesomergitt fragrunneierei FeltB1og B2
underSentrumsplanensutarbeidelse.Sliksettsynessentrumsplanenågigodeforutsetningerfor
helhetligdetaljplanleggingforgodeboligeri fremtiden.

PetterBogenArkitektkontorASharpåvegneavgrunneierei B1utviklet illustrasjonersomviser
hvordanfeltet kanformes.Illustrasjoneneharhatt til hensiktågi innspilltil Sentrumsplanen,
samtidigsomdetetableresetgrunnlagfor kommendedetaljregulering.

Illustrasjoneneviserhvordandetaljreguleringenkanvidereføreeierstrukturen,medmulighetentil å
etablerefire delområdersomeventueltkanutviklesi trinn. Områdetspotensialeerbeskrevetog
illustrert i et relativtomfattendestudium. Viharetønskeom atarkitektenfårmulighetentil åvise
frem dettematerialetfor administrasjonenogforpolitikere.Detbestårblantannetav
dokumentasjoniform avbevegeligebilderpåskjerm.Materialetersværtinstruktivt.

StudieneviseratB1eret felt somi kraftavstørrelseogbeliggenhetutgjørenvesentligmulighetnår
detgjelderåutviklegodeboligområdermednærhettil sentrum.Felteterkanskjedetbestegnedei
Sentrumsplanen,isåmåte.Det liggermednoeavstand til Jernbanelinjenogharbebyggelsesom
bufrermotstøy. Dettefeltetspotensialebørnyttesfullt ut for at Sentrumsplanenskalkunnesvareut
programmetfor fremtidensboligantall,-noesomtilsierat tettheten børøkesutover100%.

Denevntestudierogillustrasjonerviseratmantrygtkanhaenutnyttelsepå135%samtidigsom
uteområder,lekeareal,grønnstrukturogsolforholdersværtgode.Denneutnyttelsenkan
gjennomføresmedvarierteboligtyperogetgjennomsnitt påfire etasjer.

Viforeslårat Sentrumsplanenåpnerforatdetaljplanenskalvurderemulighetenfor enutnyttelse
høyereenn135%.Hensiktenerå ivaretafeltets fullepotensiale.

Følgendegrunneierevarsamletimøte13.08.19ogstiller segbakuttalelsen,

GrunneiereiB1:

-61/79 Langbakken44SteinFyksen(sign.)
-61/78 Langbakken42AforKarinSBrataasv.SteinarBrataas(sign.)
-61/77 Langbakken40KaiRArntzen(sign.)
-61/76 Langbakken38,for AudFjeld,AnneKristineFjeldBerg(sign.)
-61/75 Langbakken36LiwiaSynowiecka,PatrykSynowiecka(sign.)
-61/74 Langbakken34ThorbjørnAndresen(sign.)
-61/241,282,224.229m.fl.SveinSolberg(sign.)
-61/251 RoyHansen(sign.)

Ås13.08.19

(OriginaldokumentetmedunderskrifteroppbevaresvedPetterBogenArkitektkontorAS,
medkopierhosSteinFyksenogSveinSolberg)



Innspill fra Syklistenes Landsf orening (SLF), avdeling Ås

Vi har fire innspill til sentrumsplanen.

1 . Sikre viktige forbindelseslinje r for sykliste r
Planelgge en hovedtrase fra nord til sør (Holstad via Esso gjennom sentrum og sørover langs
jernbanen gjennom planområdet ) Denne trassen legger også til rett for en framtidig sykkelveg mot
Vestby). Det samme gjelder øst -vest (Skolevegen til Sverigebakken gjennom sentrum ) . Sikre
arealer for å koble disse hoved aksene sammen slik at det blir gjennomgående sykkelvei med fortau
gjennom sentrum. Blant annet ved å bygge ny forbindelse (SF23 i kartet) mellom Brekkevegen og
fv 152 (gang - og sykkelvegen) som sykkelveg med fortau.

2. Avsette nok areal til sykkel
Sørge for at det avsettes nok areal (spesielt i bredde n) i plankartet for de traseene som er ment
for sykkel slik at det er mulig å lage sykkelvei med fortau (se Håndbok V122 Sykkelhåndbok -
Statens vegvesen )

3. Bruke Oslostandarden for sykkeltilrettelegging
At Oslostandarden legges til grunn for planarbeidet i tettbebyggelsen og der det er høy trafikk av
syklende og gående eller der det er høy hastighet på sykkeltrafikken) ved planlegging . Det gjelder
i viktige tras eer for sykkel, typisk de som benyttes av transportsyklister (nyttetransport, pendlere,
elever, studenter osv).

4 . Sikre myke trafikanter
Av hensyn til sikkerheten for alle, særlig barn og eldre, forby all kjøring på alle anlegg for beholdt
syklende og gående. Krever fysiske tiltak (bom, pullerter o.l.) da slike forbud erfaringsmessig ikke
håndheves .

ForSLFÅs
KaiTilley



Til Åskommune,plan byggogeiendom ÅSden15.august2019

Attn:
EllenGrepperud
MagnusOhren

Områdereguleringfor Åssentralområde:
Innspill til områdereguleringfra Holtet borettslagLøkkeveien1, 5, 7, og 9.

Vi viser til innholdsrike dialogmøter og fremlagt forslag til områderegulering for Ås
sentrumsområde.

Holtet borettslag vil her kort oppsummere våre innspill til planarbeidet i forbindelse med den
nå pågående høringen. Våre innspill dreier seg om arealene tilliggende :

• Løkkeveien, med blant annet Holtet borettslag og sameiet Løkkeveien 3,
• Arealelene tilliggende Johan K Skanckes vei
• Arealene tilliggende veistubben Sentralkroken.

Hovedprinsippene i vårt skisseforslag handler om:

1 Åpning er i nord -sør retningen av området i nord-sørlig retning. Ny bebyggelse bør i stor
grad legges med lengderetining i nord/sør-retningen, i like stor grad som øst-vestretningen.
På denne måten vil man sikre at beboere og brukere inne i området får utsynsmuligheter og
samtidig få del av verdifullt verdifullt sollys til både boliger- og uteområder. Dette må man
etterstrebe både internt gjennom områdets midte og på flankene. Det er viktig å forsterke
eksisterende åpninger i flankene ved å etablere nye grønne bevegelsesårer i tillegg til åpne
bevegelsesmuligheter sentralt innover i området. Dette er vist i vedlagt enkel prinsippskisse
(under) der vi kan bruke en tenkt områdeinndeling/oppstykking som bidrar til å oppnå en
bebyggelses- og bevegelsesstrukturer i nord-sør retningen. Vi vil i de kommende
diskusjoner bidra med synspunkter som fremlegges i egne volumstudier på modell. Dette vil
vi presentere i forespeilete samtaler med grunneiere, interessenter og med kommunen i
rådhuset som forespeilet i dialog med kommunens arealplanleggere.



2. Områdestørrelser: Unngå framtidig «frimerkeregulering»
Det er svært viktig åt områdeplanen legger opp til og tilrettelegger for utvikling av gode
sammenhenger i både bebyggelseskvalitet og i det framtidige bylandskapet. Dersom
delområder blir for små, slik vi mener planforslaget viser for område BS2 dagens Løkkeveien
1 og BS3 «glassmestertomta» så kan vi risikere en uheldig utvikling der grunneiere
regulerer/prosjekter hver sin lille flekk der uheldige sol, skygge og utsiktsforhold for mange
beboere kan bli resultatet. Vi mener dette problemet blir godt synlig i planbeskrivelsens
illustrasjon på framsiden der sørlig to av byggene blir stående for tett, med en «sjakt» mellom
dem. Bedre er det da å sammenføye bebyggelsen slik at de kan tilslutte hverandre med et
mer helhetlig uttrykk. BS2 og BS3 vil i sum utgjøre et område på i underkant av 3 daa, og det
er sannelig ikke for stort i denne konteksten.

Under: Eksempler på volumstudier,
Bilde 1: Eksisterende situasjon
Bilde 2: Volumstudie med eksempelbebyggelse



3 Variasjon /bølgeprinsipp i plassering- utbredelse av høg/lav bebyggelse i «rytme» slik vi
har presentert i form av bølgeprinsippet illustrert ved vekslende ave- og høyere partier i

Dagens situasjon langs Riksvegen har over tid utviklet seg til en relativt tett-
sammenhengende rekke av bebyggels i øst-vest aksen. Kommunen har presentert
en skisse til regulering som spiller videre på dette prinsippet, og da med en grad av utnytting
som ligger på 5 etasjer langs vegenlinjen i sør, og med avtrapping videre nordover i området,
etterhvert som avstanden til riksvegen øker.

Vi mener at dette grepet bør nyanseres slik at man unngår å konsekvent bygge høgest i sør
og lavest mot nord. Høg bebyggelse mot sør og lavere mot nord, vil etter norske forhold med
lav sol i sør store deler av året; gi mye skygge innover/nordover i området. I tillegg vil
utsikten vår mot sør bli svært begrenset ved en lineær høg bebyggelse langs hele riksvegen.

Det er viktig for områdets kvalitet at det settes krav til grundige sol- skyggeanalyser ved
forslag til nye prosjekter.

Som framtidige beboere i en by som holder på å utvikle seg, innser vi at ikke alle kan
beholde samme sikt- og lysforhold som nå. Det er likevel svært viktig for oss at den nye
planen legger til rette for en variert bebyggelsstuktur med en gjennomtenkt spredning av
lav – og høg bebyggelse, gjerne i form av et «bølgeprinsipp» der det legges opp til soner
med lav bebyggelse langs nors-søraksen, med gode muligheter for gående- syklende i
denne samme retningen. Vårt ønske er at bevegelighet, samt sikt- og lyshorhold i nord-sør-
retningen skal bli vesentlig forbedret for flertallet i området; slik at sol, utsikt, og mennesker
kan bevege seg til – og fra områdets kjerne og ut mot en framtidig grønn og frodig aveny i
sør. Dette prinsippet ønsker vi å forsterke i vårt konkrete innspill til planarbeidet.

Prinsippet er ekstra viktig få å harmonisere/tilsluttes område av kulturhistorisk verdi
(Gamleveien) til det nye utviklet område (Løkkeveien).

4. Grad av utnyting og høyder.
Høg bebyggelse, kanhende opp mot 8-10 etasjer i helt konsentrerte punkter kan bli fint.
Disse punkten må da være tydelige fokuspunkter uten for stor utbredelse, feks punkthus med
grunnflater opp mot 350-400m2 plassert på 3 eller 4 punkter i området som antydet i
skisseillustrasjonen vedlagt. Ved et slikt konsept må det sikres rause grøntområder i
omgivelsene.

Generelt vil vi mene at en grad av utnytting opp mot 150%B-200%BRA kan være forsvarlig, i
vårt sentrumsnære område. Grad av utnytting må uansett balanseres mot en variasjon som
sikrer kvaliteter som sol- og utsiktsforhold for flest mulig.

Vi mener at fordelingen av utnyttingsgraden skal fordeles relativt likt over de utbyggbare
delene av området, all den tid det vil være uheldig å plassere høgere bebyggelse i sør og
lavere i nord.

5. opphold og bevegelse
Det bør som nevnt være åpninger for almen ferdsel som forbedrer mulighetene til bevegelse
i nord-sydretning. Et godt svar på parkeringstemaet krever en tilnærming som fanger opp at
ny byutvikling skal styres mot vekst i bruk av kollektivtransport, samt forbedrede
bevegelsesmuligheter for gående og syklende.

Oppholdsarealer for beboere skal ha grønne kvaliteter og gi muligheter for møtesteder og
rekreasjon. I et slikt bilde bør parkering i dagen begrenses til nyttetrafikk og spesielle behov.
Parkering bør skje i kjeller, og tilrettelegges for nye ordninger der muligheter for bildeling
spiller en rolle på lik linje med tradisjonell parkering.



6. Sosisal variasjon Det bør legges til rette for varierte leilighetstyper som gir sentrumsnære
muligheter for beboere med ulike økonimiske forutsetninger.

Styret i Holtet borettslag :
Jørn Nikolas Bauge
Andrea Cuellar
Vera Minja
Sigve Grønsberg
Ivar Olav Berge



Høringsuttalelsefra ÅsSenterparti

til

Områdereguleringsplanfor Åssentralområde

Dokumentasjonensomleggesfram viserat det er gjennomførten grundigprosess, ogdet er gjort
mangeavveiingersomhar resultert i enplansomhargodemuligheterfor å bidratil engunstig
utviklingfor området.Plankartogreguleringsbestemmelsergir bestemmelserfor det viderearbeidet
meddetaljreguleringogutbygging,menvi vil ogsåframheve«Kvalitetsprogramfor
områdereguleringsplanÅssentralområde». Dettedokumentet skissererprinsipperfor utformingav
de ulikedelområdene,ogleggertil rette for helhetligeløsninger.Viønskerå gidette dokumentetså
stor tyngdesommuligi områdereguleringsplanen,sjølom det ikkeer juridiskbindende.

Høringsutkastetgir rom for 3000nyeboenheteri tilleggtil de nyeboenhetenei studentboligenesom
er underbyggingi Skogveien.Detteoverstigermedgodmarginomfangetavfortettingen somvi
tidligerehargått for. Viønskerå redusereomfanget noevedåredusere%BRAogetasjetall for
felteneB15,B16,BS6,BS7,BS8,BKB1ogBKB4.

Det foreliggerto alternativerfor trasefor Brekkeveien.Senterpartietgårfor alternativetder veien
flyttes nedmot jernbanen.Vimenerdette gir mulighetfor et bedrebomiljøi nyeboligområder
mellomnåværendeBrekkeveienog jernbanensett i sammenhengmedtransformerteboligområder
mellomMoerveienognåværendeBrekkeveien.

ReguleringavRådhusplassentil torg ogstengingavbiltrafikkkanværeet godt tiltak pålangsikt,men
det manglerbestemmelser/skisserpå løsningerpåkort ogmellomlangsikt.Kjøreforbindelsenfra
Raveienogomverdenener dårligutredet. Deter risikabeltå baserefor myepåden.I spørsmåletom
Rådhusplassenmm leggervi vedinnspillfra enavvåremedlemmer.

«Sentrumsplanener det vel myebramed,mendenforslåttemangelpåparkeringsplasserog
bilkjøring pårådhusplassenogtilliggendeområdergreierjegikkeå akseptereavflere
grunner.

Ladet ogværesagtat framtida(10til 30år)kanviseat det er muligå redusere biltrafikk og
parkeringpådet nevnteområdet.I dagtrengervi sombrukereavbutikker,kontorer,næring
osv.plasstil å sette fra ossbilensomvi måha for å nådissetilbudene.Vi trengerbil fordi vi
bor utenfor sentrum,utenfor kommunen,er handikappetaveneller annengrunn.Videre
trengerbutikker,næring,servicebedriftervarerogtjenester.Allei områdettrengeri blant
besøkavulikehåndverkereosv.Renovasjonog flyttebiler trengerogveiogparkering.

Detå få Raveieninn på rv 152er ikkeskrinlagt.Framitt ståstedvirkerdette dyrt og
komplisert.

Forå etterkommenoenønskerom bedreplasstil gåendeogsyklistergårdet kanskjeanå
tenkesegfølgendeløsningetter at det er blitt parkeringunderÅsgårdskole:

Innkjøringfra 152sliksomi dagtil Rådhusplassenmedavkjøringtil parkeringshus.Veien
langsnorsidenavkuturhusetgjøresenveiskjørtogparkeringenlangsdenneveientaesbort.
(ca12plasser)Nåren treffer Moerveienblir denneenveiskjørtsydovertil f.eks.Skoleveien.
Hertrensognoeplasserfor de somskaltil NAV,butikkerosv.



Nårveien/gatalangsrådhuset/kulturhusettreffer Moerveienmåenogkunneta til venstre
oginn Raveien.Dennemå/børkunnekjøresbeggeveier.Førveienlangs
rådhuset/kulturhusetmøterMoerveienkanvi i dagsvingetil venstreoginn foran butikkene
(Krogh,Poletosv)ogparkereut og inn/ påtversavgata.Dennegataogparkeringen
beholdes,menmedenvegskjøringfra østmot vest.

Jeger klaroverat vi får en litt utfordrendepunkt i overgangenRavn.,Moerveien,ogveien
langsrådhusetsammenmedsykkeltrafikken,mendet børkunneløses.Vimåjo kunneta
hensyntil hverandre.

DersomRavnfår tilknytningsåtrengerdenneikketilknytningtil Moervn.Men jegmener
gatenlangsrådhusetog rådhusplassenskalværefor biler.Dersomdet skalværefor gående
ogsyklendefår vi enuholdbarsituasjonfor desomskalkjørepå«dispensajon»aveneller
flere grunner.Debørdahameden ekstrapersonsomgårbakbilenfor åse.Visomdahar
«all rett» i dennegatenvil hevdedentenker jeg.»

Vimenerdet er viktigå beholdeendel avdengamletrehusbebyggelseni sentrum.Vikanikke
akseptereat bådeTandberg-gården,D6, GamlegymsalpåÅsgård, Eriksengårdenogalledegamle
trehusenei Moerveienforsvinner.

15.8.2019

ForÅsSP,OddRønningen







Fra: Ottar Kju >
Sendt: 15.august201923:00
Til: Åskommune
Kopi: EllenGrepperud
Emne: OmrådeplanÅskommune

Åskommune

FraOttar Kjus15.november2019

OmrådeplanÅskommune.

Adkomstenfrafv152innmotÅssentrumburdeforbedres.
Dettekangjøresvedat fv152om lagvedveikryssetvedEssostasjonenfårendirekteavkjøringmot
syd
ogtilslutningtil veienlangsjernbanen.
AllbiltrafikksomkommerfravestoginnmotÅssentrum-Åsstasjon-Moer,vil slippeåkrysse
vestgående
veifeltpå152. Dettevil gismidigeretrafikk,ogmindrekødannelsepå152.

Vennlighilsen
Ottar Kjus
Kongevn35
1433Ås.
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Merknader til planforslag - Områderegulering for Ås sentralområde

1 Innledning

Vårt firma bistår Raveien 9 AS (heretter «RV9»), som representerer grunneiere til eiendommene gnr 61

bnr 3 og 246. Eiendommene ligger beggeinnenfor planområdet til den foreslåtte områdereguleringen for
Åssentralområde. Påvegneavgrunneierne ønskervi å rette noen merknader til kommunens planforslag.

RV9 mener at den foreslåtte plasseringen av kollektivterminalen ikke bidrar til en god utvikling av
sentralområdet, og at den heller ikke bidrar til åoppfylle målene i Regional plan for areal og transport for
Osloog Akershus (RPAT) eller gjeldendekommuneplan. RV9 anmoder derfor kommunen om å foreta en
ny vurdering avom området som er avsatt i områdereguleringen er detbestealternativet for terminalen.

RV9 mener atdet vil væreen bedre løsning for bådesentralområdet oggrunneiernes eiendommer om det
arealetsom er foreslått avsatt til kollektivterminal utvikles til sentrumsformål. RV9 sitt syn påplassering
avkollektivter minalen ogderesønsker for utvikling avegneeiendommer er utdypet nærmerenedenfor.

2 Plassering av kollektivterminalen

RV9 synesdeter positivt at Åskommune vil samle flere busstopp i en felleskollektivterminal. RV9 mener
likevel at den planlagte plasseringen ikke vil være den mest optimale løsningen for sentrumsområdet.

Planforslagetomfatter etsammenhengendebelte med sentrumsformål i midten (nord ogsyd)ogboliger i
hver ende av planområdet. RV9 er positive til dette, da det kan bidra til å skape et levende
sentrumsområde. Dette er et mål i overordnede planer og det vil gjøre Ås sentrum mer attraktivt.

RV9 er redd for at målet om et levendesentrum ikke oppnåsdersom sentrumsområdet brytes opp aven
kollektivtermimal. RV9 frykter at terminalen vil kunne skapeen barriere mellom utviklingsområdene øst
og vest for jernbanen. Pågrunn avundergangen under jernbanen er dette området godt egnet til åbinde
sammen områdene på øst- og vestsiden av jernbanen, og det er uheldig at det brytes opp. Det vil skape
lang avstand mellom bygninger på hver side og en opplevelse av at området kun består av terminalen.

Det aktuelle området har en sværtattraktiv beliggenhet, og RV9 mener det vil værebedre åutvikle dette
til sentrumsformål. Det vil gi en god utnyttelse av RV9 sine arealer, men kan ogsågjøre at man unngår
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barrieren mellom øst og vest. Utvikling til sentrumsformål vil gi også gi bedre muligheter for å etablere
grønne uteområder og gangarealer. Det vil også bidra til handel og næringsutvikling i området i langt
større grad enn om arealet kun bebyggesmed en kollektivterminal.

3 Forventet vekst og behov for næri ngsarealer

Utvikling av arealene avsatt til kollektivterminal til sentrums- eller næringsformål vil kunne gi bedre
muligheter for å møte en forventet næringsvekst i Ås de kommende årene. Det er spådd en betydelig vekst
i Ås frem mot 2040, og innbyggertall et skal nesten dobles. Det er også forventet en betydelig
næringsveksti kommunen, blant annet på grunn av utvidelsen av NMBU. Som følge av denne veksten vil
Ås ha et stort behov for kontorlokaler. Kontorlo kaler må etableres i sentrum, der det er god tilgang til
kollektivtilbud. Det er også slått fast i RPAT at 90 % av veksten i Ås kommune (som en av 6 fremtidige
regionale byer i Akershus) skal skje innenfor sentrumsområdet.

Derfor er det viktig at egnede tomter i sentrumsområdet forbeholdes slike formål. Her mener RV9 at
kommunen ogsåbør tenke langsiktig og sikre at det er flere tomter tilgjengelig enn det som er behovet i
dag. Det følger uttrykkelig av RPAT at man i regionale byer (som Ås) «bør ha arealer i beredskap i
sentrum for fremtidig etterspørsel av kontorarbeidsplasser» . Sentrale tomter som er velegnet for
næringsutvikling bør dermed sikres, og ikke benyttes til andre formål. Eiendommene gnr 61/3 og 246 er
svært godt egnet. RV9 anmoder derfor kommunen om å avsettedissetil sentrumsformål.

4 Fremtidig vekst i kollektivtilbudet

Den fremtidige befolkningsveksten i Ås kommune vil medføre behov for å øke kapasiteten i
kollektivtilbudet. Arealet som er avsatt til kollektivterminal har klare begrensninger fordi det ligger
mellom fylkesveien og jernbanen. Når det oppstår et behov for utvidelse vil det ikke være mulig å utvide
arealet eller å erverve ytterligere arealer. Det stilles derfor spørsmål til om plasseringen av
kollektivterminalen er den mest optimale med tanke på forventet fremtidig vekst i kollektivtransporten.

RV9 ber kommunen om å vurdere alternative plasseringer av kollektivterminalen. Et mulig alternativ kan
være området Åsmåsan som ligger direkte inntil planområdet. Vi viser i den forbindelse til inspill til
planprosesseninnsendt av RV9 12.oktober 2017,der Åsmåsanble nevnt som et alternativ.

Dersom det er avgjørende at terminalen ligger inntil togstasjonen vil det være bedre at den blir liggende
der den er i dag. Det fremgår av planbeskrivelsen at ved å flytte terminalen til den planlagte plasseringen,
kan reisende spare inntil 40 meter gangavstand.Det virker lite hensiktsmessig å flytte en eksisterendeog
fungerende bussterminal når det vil utgjøre en så liten forskjell fra det som er dagenssituasjon.
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RV9/grunneierne vil gjerne ha en dialog og et samarbeid med kommunen om utvikling av de to
eiendommene. De stiller gjerne i et møte for å diskutere en slik utvikling nærmere og kan selvsagt
kontaktes dersom kommunen har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Sofia Bjørck

Senioradvokat



Fra: HelgeHellebus o>
Sendt: 18.august201921:55
Til: MagnusOhren
Kopi: JulianSverdLynghjem;RichardSlåke
Emne: Åssentrumsplan;høringsinnspill

Magnus,

Somfølgeav ferieavvikling,senderjegdegvåresomavtaltvåre innspill til Sentrumsplanen
noendagerforsinket.Beklagersåmyedette.

Vedr. felt B3ogutnyttelse

I vårtmulighetsstudie,vistevi atområdeB3kanforsvareenutbyggingmedgodekvaliteter
påca.30.000kvm BRAoverbakken.MeddeforeslåtteavgrensningeneavarealetiB3, vil
områdetkunnebyggesutmedkun24.150kvm BRA (150%av16,1daa).Vårt forslag
ivaretokmulighetenfor tilsvarendegrønnstrukturersomkommunenharlagtopptil. Vi
foreslårderforat%BRAentenjusterestilsvarendeoppog/elleratdetguleområdetøkes,
entenvedatdegrønneområdenereduseresellerfjerneshelt,ref. kommentarenevåreom
«GrønnstrukturerG2 / G3»nedenfor.Dethaddevidereværthensiktsmessigmeden
presiseringavatBRAsominngåri beregningsgrunnlagetfor %BRAgjelderBRAover
bakken.

Vi ønskerendialogrundtdettepunktet.

Grønnstrukturer G2 / G3

Primærtønskerviatforeslåttgrønnstrukturerstattesavenbyggegrenseogenhensynssone.I
hensynssonenkandetgisnærmereføringerfor opparbeidelseavvegetasjonogannet.Dette
gir etetmerfleksibelthandlingsromfor alleparter.Dettemuliggjørogsåplasseringav
støyskjermmotjernbanen,samtidigsomdetmuliggjørplasseringavenmuligfremtidig
overgangoverjernbanen,omdetskullebli enrealitet.

Subsidiærtforeslårviatgrønnstrukturenreduseres,slik atdenfårsammebreddesomi
områdetlengernord.Detkanomnødvendigleggesinnenbyggelinjederhvordagensgrense
for grønnstrukturgårmotfelt B3. PåsammemåteforeslårviatgønnstruktureniG3nordfor
B3 reduseresnoeoghellererstattesavenbyggegrense.Forslagetvil gi enmeroptimalbruk
avarealene,samtidigsomarealeneikkekanbebygges.

Dersomkommunenleggeropptil privatskjøtsel,refskjøtselsplan,vil detogsåværeenfordel
atdetguleområdetersåstortsommulig, slik atdeterdeprivatesomtarsegavskjøtselen.

Vi ønskerendialogrundtdettepunktet.

Områdelekeplassi B3 (artikkel 3.4.1i bestemmelsene):



Deteravsattarealtil enstørrelekeplassiB3. Fargebrukentilsieratarealetinngåri
utnyttelsesgraden.Deterønskeligatdettekanpresiseresfor åfjerneeventuellsenere
usikkerhet.

Trafikk ogparkering (artikkel 3.5i bestemmelsene):

I prinsippetbøravkjørselnedtil parkeringi kjeller værestyrtavåbegrenseinfrastrukturelle
tiltak innenforboligformålogatdetteikkestyresavbebyggelsensplassering.ForB3erdet
derforønskeligmedenrundereformuleringi bestemmelsene,dadetsamletsettkangi bedre
løsningervedåplassererampertilparkeringsanleggikjeller utenforbygningskroppene.

Mvh.
Helge

Helge Hellebust
Daglig leder | Varde-Eiendom AS























Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: X3A2FU Registrert dato:14.08.2019 10:52:24

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Erland

Etternavn

Dilling

Adresse

Langbakken 7

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Byggehøyder - Langbakken

Langbakken 12:

Nye bygg som oppføres i Langbakken 12, må ikke overstige 3 etasjer. Sol og skyggeforhold på vår eiendom

Langbakken 7 - Gnr 61 Bnr 46 skal opprettholdes som idag. Det skal legges frem sol og skygge diagrammer

(simuleringer) ved en eventuell byggesak.

Alle tekniske installasjoner skal støyskjermes mot Langbakken 7, og alle inntakog utkast fra ventilasjon skal legges

mot togskinnene - mot vest, og utstyres med lydfeller.

Langbakken 14 og 16:



Byggehøydene mot syd skal nedtrappes til 3 etasjer. Dette for ikke å stenge for sol i forhold til Langbakken 7.

Alle tekniske installasjoner skal støyskjermes. Inntak og utkast for ventilasjon skal legges mot jernbanen - mot vest

og utstyres med lydfeller.

All lyssetting må utføres på en måte som ikke blender for Langbakken 7, eller øvrig ferdsel i Langbakken.

Næringsvirksomhet:

Det skal legges klare føringer for virksomheter som klart produserer støy og annen uro i området - som bil- og

motorsykkelverksteder. Det anbefales ikke å blande denne type virksomhet med boliger i fremtidige byggeprosjekter i

Langbakken, men legge til rette for kunnskapsbasert næringsvirksomhet. Årsak: Støy og stor grad av uro.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: NKVXFU Registrert dato:14.08.2019 11:56:19

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysninger om innsender

Fornavn

Bjørn-Erik

Etternavn

Pedersen

Adresse

Langbakken 6A

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Ja

Navn på høringssaken

B Sak 14/02222 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

A Sak 17/02319 R-320 Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak 17/01367 R-323 Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak 17/01900 R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås

Dato på kommunens høringsbrev



Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Vi stiller oss positive til hovedgrepene i forslaget. Det er bra at kommunen tar regi og ønsker å styre utviklingen i

sentrum.

Å bo i et område hvor det er uavklart hva som vil skje i nær fremtid er belastende og skaper mye usikkerhet. Vi håper

derfor at det så raskt som mulig avklares hva som skal skje i området slik at vi kan planlegge hva vi skal gjøre videre.

Vi har bodd i Langbakken de siste tjue årene, og har erfart at området mangler flere av kvalitetene for et godt

nabolag. Det er ingen tydelige møteplasser og få eller ingen grønne lunger. Vi mener derfor Langbakken er moden

for transformasjon og godt egnet for store endringer. Området er også svært sentralt med nærhet til alt. Vi tror dette

kan bidra til mer sykkel og gange, og minske behovet for bil. Industrien i området generer mye trafikk, og en god del

av dette er tungtrafikk. Det vil være en fordel om denne trafikken ikke skal inn i boligområdene.

Vi støtter at område B5 er tatt med i områdereguleringen. Husene i området har ingen kulturhistorisk verdi og bør

inngå som en del av en helhetlig utvikling av området. Vi mener det bør legges til rette for høyere utnyttelsesgrad enn

det som er foreslått. Området bør tåle en utnyttelsesgrad på %BRA=130-150.

Men, som nevnt innledningsvis; det viktigste for oss er en avklaring av hva som skal skje i området.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: HDA5Z8 Registrert dato:14.08.2019 12:09:48

Innledning

Uttalelsengis

B På vegne av foretak/lag/forening

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

940612632

Foretak/lag/forening

Foretak

Adresse

Ole Deviks vei 35

Postnummer

0668

Poststed

OSLO

Telefon

E-post kontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssaken iadressert sending fra kommunen

B Nei

Navn påhøringssaken

B Sak14/02222 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

A Sak17/02319 R-320 Detaljregulering for Norderås førerhundskole



A Sak 17/01367 R-323 Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak 17/01900 R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Vi stiller oss uforstående til at deler av anbefalt fortettingsstrategi ikke lenge er inkludert i forslag til ny

områderegulering. Viser til "dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted" datert 2017-07-01.

Området ved utveien/kirkeveien har vært anbefalt til fortetting i "Syd/Vest" , "Syd/øst og "Nord/Vest". Videre har

rådmannen innstilt på å legge Fortettingsstrategi "syd/Øst" til grunn for ny områderegulering.

Da Ås kommer til å ha en stor vekst i årene fremover og at eiendommene i kirkeveien/utveien vil være i nær

tilknytning til eksisterende og nytt universitet som i 2020 vil ha en betydelig økning i ansatte og studenter med behov

for bolig i umiddelbar

nærhet anmoder vi om at dette området inkluderes i ny områderegulering. Se rådmannens anbefaling "Syd/Øst"

Utviklingstrinn 3. Håper politikerne kan se nærmere på dette da gjeldende reguleringsplan "kommandanten" virker å

være tilsidesatt da hovedbygningen er revet og det er planer om utvikling i området i nær fremtid, det virker for oss

naturlig å få med dette området slik at ny utbygging samsvarer med anbefalinger for området fra Asplan Viak og

Rådmannen slik at vi nå får på plass en utvikling av området som tilrettelegges for fremtidig vekst i Ås og bistår med

nødvendige boliger som er nødvendig i området nærmest nytt og eksisterende universitet både for eksisterende

studenter og ansatte og de nye som kommer allerede i 2020.

Dersom man legger til grunn utviklingstrinn 3 vil det gi stor forutsigbarhet for utviklere og lavere prispress på nye

boliger i motsetning til høyt prispress ved utvikling av et mindre område.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 3XBZ38 Registrert dato:14.08.2019 14:08:36

Innledning

Uttalelsengis

B Personlig

Opplysninger om innsender

Fornavn

Erik

Etternavn

Syversen

Adresse

Sagaveien 2b

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Ja

Navn påhøringssaken

B Sak14/02222 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

A Sak17/02319 R-320 Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323 Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon



A Sak 17/01900 R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås

Dato på kommunens høringsbrev

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

I Område 3 (Moerveien/Sagaveien) har 4 av 5 hus på felt BS6 blitt kjøpt opp av utbygger i skrivende stund, mot ingen

av husene på felt BS5. På felt BS5 har 2 av 3 privateide hus blitt presentert for salg sammen med Skoleveien 2

("Fargerike") og Vektergården til de fleste aktuelle utbyggere gjennom næringsmegler, uten at noen har vist

tilstrekkelig interesse. Husene som står på felt BS6 er alle eldre, hvorav 4 av 5 med store tomter, mens på felt BS5 er

2 av 3 privateide hus nyere, med små tomter. Med ny utnyttelsesgrad som foreslått er det ikke nødvendigvis attraktivt

å transformere Skoleveien 2 og/eller vektergården, og gjenstående areal kan være for lite og/eller gi for liten gevinst

for aktuelle utbyggere. Oppsummert tyder dette på at BS5 kan vise seg å være langt vanskeligere å transformere

enn BS6.

En transformasjon med utnyttelse på 250% på BS6 uten BS5 vil være for dramatisk og medføre forringelse av den

eksisterende småhusbebyggelsen på BS5. Eksempelvis, huset vårt i Sagaveien 2B, som står omtrent midt på

grensen til det foreslåtte feltet BS6. Bebyggelsen på de to feltene vil ikke stå i stil til hverandre, kontrastene vil bli for

voldsomme, og overgangen for brå.

Vi mener derfor at det eneste fornuftige er at det kan vedtas 250% utnyttelse på BS5 som foreslått, men at det

justeres ned til 130-150% på BS6. En utnyttelse på 150% her er i tråd med det opprinnelige forslaget utarbeidet av

kommunen presentert HTM (til behandling sak 31/19 22.05.2019). Dette vil sikre at det også i praksis vil være mulig

for enkelte å velge å bli boende i sine hus i hele området, og ikke bare i feltene B9-B11. Vi mener at det bør være

svært viktig å planlegge fornuftig og ta hensyn til tilgrensende eiendom på tvers av feltene innenfor område 3, og at

en slik nedjustering av utnyttelse på BS6 er et passende virkemiddel her. Dette siden kommunen ikke forventer at

hele området kommer til å bli transformert i sin helhet samtid, men at dette skal gå over mange år. Det er noe større

helling i terrenget fra Sagaveien ned mot Moerveien i felt BS5 enn i felt BS6, som taler for at man kan regulere BS5

med høyere utnyttelse enn BS6.



Alternativt mener vi at det kan reguleres med foreslått utnyttelse på 250% (eller enda høyere) på feltene BS5 og

BS6, forutsatt at de to feltene slås sammen og reguleres, detaljreguleres og transformeres enhetlig som ett felt. Dette

vil kunne fjerne unødvendige konflikter mellom grunneiere og bidra til en helhetlig løsning. Vi mener dette er et

dårligere alternativ på grunn av risiko for at allerede oppkjøpt eiendom forfaller i påvente av en helhetlig løsning.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: WJ48P2 Registrert dato:14.08.2019 18:01:04

Innledning

Uttalelsengis

B Personlig

Opplysninger om innsender

Fornavn

Grete

Etternavn

Schau

Adresse

Von Øtkens vei 42

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Nei

Navn påhøringssaken

B Sak14/02222 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

A Sak17/02319 R-320 Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323 Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon



A Sak 17/01900 R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Jeg kan ikke se at sentrumsplanen i forhold til veinett og kommunikasjon i sentrum behandler grupper i befolkningen i

Ås som har gangproblemer og dermed vil ha særegne utfordringer i forhold til fremkommelighet.

Personer som benytter seg av rullestol har færre fremkommelighetsproblemer i bilfrie områder enn personer med

gangproblemer. Begge gruppene har imidlertid problemer med kollektiv transport og er avhengige av å bruke bil. Vi

vet at befolkningen stadig blir eldre, Ås er intet unntak her. Det betyr at den delen av befolkningen vil ha økende

gangproblemer og fremkommelighetsproblemer.

Jeg savner et eget strategidokument for hvordan dette skal løses, slik planen har for de øvrige trafikale løsningene

som blir skissert. Både Plan- og bygningsloven og Lov om universell utforming stiller krav til hvordan kommunen skal

forholde seg til fremkommelighet for alle grupper innbyggere i kommunen. Jeg kan ikke se at dette er tilstrekkelig

ivaretatt i sentrumsplanen.

Allerede er det problemer med tilgang til Kulturhuset for personer med gangproblemer. Trapper på den ene siden og

sperre og forbud mot bilkjøring på den andre siden. Det er ikke lagt til rette for en smidig alternativ tilgang til bygget.

Dette er allerede brudd både på Plan- og bygningsloven og på Lov om universell utforming. Eksta graverende her er

manglende tilgang til kommunestyresalen som skal være tilgjengelig for alle.

Jeg ser at mange gode løsninger beskrives i denne delen av planen, men savner konkrete forslag til løsninger for

gruppen med gangproblemer i kommunen. Problemet vil, som jeg har påpekt, ikke bli mindre i årene som kommer,

slik statlige myndigheter stadig påpeker i forhold til befolkningssammensetningen i årene fremover.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: BVQ2ME Registrert dato:14.08.2019 21:25:34

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsengis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Marit/Paul

Etternavn

Låg/Runnestø

Adresse

Gravdalsveien 12N

Postnummer

0756

Poststed

OSLO

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssaken iadressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287 Områdereguleringsplan forÅs sentralområde

A Sak17/02319 R-320 Detaljregulering for Norderås førerhundskole



A Sak 17/01367 R-323 Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak 17/01900 R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås

Uttalelse

A Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste

Høringsuttalelse til utsendt planforslag.docx



Åskommune,
Skoleveien1,
1430Ås

Oslo,14.08.2019

Høringsuttalelsetil forslagtil områdereguleringsplanfor Åssentralområde

Vivisertil forslagtil områdereguleringsplanfor Åssentralområdesomer lagtut til offentlig
ettersynmeduttalefrist 15.august2019.

Undertegnedeer eiereaveiendommenmedadresseLangbakken2. Eiendommenmed
adresseLangbakken2 beståregentligavto eiendommer,gnr/bnr 61/25og61/27,hvorav
61/27er ubebygd.Denubebygdedeleninngåri forlagettil områdereguleringsplanmed
betegnelseB7.

Vår uttalelseer i stor gradknyttet til forslagetfor boligområdeB7,menvi harogsånoen
merknadertil andreforhold. Vi visertil tidligereoversendtebrevtil Åskommune, datert
2.5.2017, 15.10.2017og12.3.2018. Sistnevntebrever et innspilltil
områdereguleringsplanenfor eiendommenLangbakken2 medforslagtil hvordanden
ubebygdedelenavdenneeiendommen(61/27)kanutvikles.

Innledningsvisvil vi siat vi støtter deoverordnedehovedgrepenesomer lagt til grunnfor
planforslaget. Vimenerdet foreliggendeutkasteter et braplanforslaghvor enstort sett har
klart å få til godeavveiningermellomutbyggingshensynogvernehensyn.Nårdet gjelder
planforslaget for områdeB7,oppfatter vi at det for dette områdeter lagtopp til at ny
bebyggelsekanetableressomkonsentrertsmåhusbebyggelsei opptil 3 etasjermeden
totalutnyttelsepåopptil 65%avtomtearealet.Detteoppfatter vi at i stor gradharmonerer
medvårt tidligereinnspilltil hvordandenneeiendommenkanutvikles,ogdet er vi fornøyd
med.Vi leggervideretil grunnat planforslagetgjørdet muligå utvikleeiendommeni flere
trinn, ogat et førstetrinn kanværeå etablereeneneboligi nordøstredel aveiendommen,
tett oppmot eiendomsgrensatil 61/25.

Vihar likevelnoeninnvendinger/spørsmåltil planforslaget:

I forslagettil reguleringsbestemmelserer det sagtat det for alledelområderskalutarbeides
detaljregulering(kap2.1).Vi lurer påom dette betyr at det skalutarbeides
detaljreguleringsplanfør det gjeldende,menmidlertidigeforbudet mot tiltak innenforÅs
sentralområde,kanoppheves.ForområdeB7stiller vi spørsmålvedom denne
forutsetningener nødvendig.Vioppfatter at planforslageti storgrader en videreføringav
gjeldendereguleringsplanav27.9.2006. Detbørderfor åpnesfor at det midlertidige
byggeforbudetfor områdeB7opphevesetter at foreslåttområdereguleringsplaner vedtatt,
ogat byggetillatelsepåområdetkangispågrunnlagavinnsendtsøknadom byggetillatelse.
Innholdeti sliksøknadmåselvfølgeligavstemmesmedkommunensbehov,ogvi er innstilt
på tett dialogmedkommunenom dette.



Vierogsåspørrendetil endelavdekravenetil tiltaksommåværegjennomført før
utbyggingavområdeB7kanskje, jfr tabellenunderkap.2.2.1.Vierkritiske/spørrendetil
følgendekrav:kryssutbedringFv152/Langbakken,fortau ogsykkelvegmedfortau langs
Langbakken,snarvegmellomLangbakkenogIdrettsvegen,grøntområdeog
overvannsløsningerlangsjernbanenLangbakken, områdelekeplassifelt B3-B5,åpningav
HogstvedtbekkenregionaltogkryssingavØstfoldbanenforgåendeogsyklendenordfor fv
152.Vikanforståatdissekravenebørgjeldefor destoreutbyggingsområdeneB1-B4,men
vi kanikkesebegrunnelsenfor atdeogsåbørgjeldefor B7medkunopp til 2-3boliger.

I førsteomgangerdetvår intensjonåetablereeneneboligi nordøstredelaveiendommen
ogatvidereutviklingskjerovertid. Vier interesserti åkommei gangmeddenne
etableringenrelativtraskt,ogvårbekymringeratdetvil ta tid å innfri alledissekraveneslik
atvårutbyggingmåutsettes. Viberomatdet i reguleringsbestemmelsenetashøydefor at
sliketableringkanskjeutenatalledissekraveneeroppfylt. Dettebetyr ikkeatvi motsetter
ossådelta i fordelingavkostnadenetil slike«fellesanlegg»,menatvi menerutbyggingpå
områdeB7børkunnestartefør tiltakeneergjennomført.

Enkelteavdebeskrevnetiltakenei tabellenunderkap2.2.1–grøntområdet langsjernbanen
LangbakkenogåpningavHogstvedtbekken–viltroligdelvismåtte foregåpåvåreiendom. Vi
vil i vårutviklingaveiendommentahøydefor atdissetiltakenekangjennomføresselvom
det i forkanteretablertboligpåeiendommen.

VedsammenligningavtekstenforområdeneB5,B6og B7(s.58) i planbeskrivelsendatert
30.5.2019ogplankartetdatert31.5.2019,servi atdeteruoverenstemmelser nårdetgjelder
tillatte etasjetallfor områdeneB5ogB7.I teksteni planbeskrivelsenstårdetatdet
aksepteressmåhusbebyggelsei opptil 3etasjer,mensdetpåplankarteterangitt3-4etg for
områdeB5og2-4etgfor områdeB7.Såvidtvi harskjønterdet teksteni planforslagetsom
er riktigogatdetteharblitt feil i plankartet.Viberderforomatplankartetjusteresmed
riktigetall (opptil3etg)førplanenblir endeligvedtatt.

Medvennlighilsen

Marit LågogPaulRunnestø.

Kontaktinfo:
e-post: o
Tlf. (Marit Låg)

(PaulRunnestø)



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: SDC4QY Registrert dato:14.08.2019 21:59:13

Innledning

Uttalelsengis

B Personlig

Opplysninger om innsender

Fornavn

Daniel

Etternavn

Rasse

Adresse

Løkkevein 9c

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Nei

Navn påhøringssaken

B Sak14/02222 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

A Sak17/02319 R-320 Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323 Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon



A Sak 17/01900 R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Innspill angående område B8, B19, B20, BS2, BS3 og BS4.

Dette området planlegges for boligbebyggelse og sentrumsformål. Arealet er stort, sammensatt og veldig sentralt.

Det er nødvendig og ønskelig at utviklingen er godt planlagt med tanke på fremtiden i Ås og innbyggernes trivsel. Per

nå, synes det å være mangler i gjeldene planlegging. Nåværende planlegging skiller dette området fra de andre

planlagte utviklingsområdene i Ås:

Området er delt i mer enn seks deler (BS2, BS3, BS4, B8, B19, B20), uten vei eller fortau som skiller de fra

hverandre. Veien som gir tilgang til B19 tilhører egentlig B8. Dette er i motsetning til andre områder, som f.eks. BS5,

BS6, B9, B10, B11, B12, B13, B14, etc. …. som er godt definert med vei og fortau inkludert i utviklingsområdene,

eller i motsetning til store områder som behandles som en enhet (B1, B2, ..).

Område B8-B19-B20-BS2-BS3-BS4 ligger flatt, cirka 2 etasjer under høyden på Gamleveien, i en øst-vestretning.

Dette er noe som muligvis kan skape problemer med lysforhold ved oppdelt utvikling. Det må unngås høyere

bygninger i den sørlige delen (det som nå er B19-B20) før eller uavhengig av norddelen (det som er nå BS2, BS3,

B8).

Det finns heller ingen vei rundt, og friområde (GF) er litt tilfeldig plassert på siden.

Det finnes en stor risiko for at en stykkevis utvikling vil føre til uestetisk og lite samlet helhet. Store bygg ved siden av

småhus vil gi en tapt mulighet for en harmonisk utvikling av Ås sentrum. Dette vil kunne skape konflikter i mange år

fremover. Dersom området sees under ett, og planlegges som en enhet vil det kunne skape et attraktivt byrom i Ås

sentrum. Område må behandles som en helhet.

konklusjon:

Utviklingen av B8-B19-B20-BS2-BS3-BS4 burde planlegges som en enhet og et område, som f.eks forslaget og

tegninger levert av Holtet Borettslag, og ikke overlates til stykkevis utvikling.

Det må unngås at det bygges høyere bygninger i sørdelen (det som nå er B19) før eller uavhengig av norddelen (det

som nå er B8).

Det planlegges vei, fortau og et sentralt friområde i utviklingsplanen.



Høyringsuttale (KF-239)

Referansenummer: MJRNV5 Registrert dato: 14.08.2019 22:50:39

Taletpå vedlegg: 2

Innleiing

Uttalenblir gjeven

B Personleg

Opplysningar om innsendaren

Førenamn

Jorunn

Etternamn

Heggdal

Adresse

Gamleveien 15a

Postnummer

1434

Poststad

ÅS

Telefon

E-post

Uttale

Hardu/dere fåtthøyringssaka i adressert sending frå kommunen

B Nei

Namnetpå høyringssaka

B

A



A

A

Uttale

A Eg ønskjar å heilt eller dels uttale meg i tekstfeltet under

B Eg har min fulle uttale i eigne dokumentar som eg ønskjar laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste

fra avstengt grøntareal til nye Løkka Park.pdf

innspill sentrumsutvikling.docx



NYELØKKA PARK-Hjertet i nærmiljøet

utvidet parkområde

Lekeapparat

benkerog bord

bålplass/grillplass

boule bane

PARKENSINNHOLDERKUNMENTSOMETEKSEMPEL

eksempelpå �ere åpninger for å gjøre
parkenmer inkluderende



INNSPILL fra Gamleveien 15 a:
Ved Jorunn Heggdal ( 90970118) og Buntu Pupa

I hovedsak syns vi kommunen har gjort et bra og veldig grundig arbeid der det
legges stor vekt på trivsel og miljø. Vi setter særlig stor pris på at Gamleveien er
«vernet» og at dere legger vekt på at ny bebyggelse også skal ta hensyn til å bevare
miljø ved småhusbebyggelsen. Likevel er det noen ting som bekymrer oss sterkt:

1) BYGGHØYDE
Bygghøyde i området mellom kommunalt grønt areal, (merket GF på kartet) og RV
152 må ikke overstige 2 etasjer. Vi mener 3-4 etg er alt for høyt. Vi ønsker at
kommunen må ha et ufravikelig krav om max høyde i meter, som utbyggerne må
forholde seg til. I reguleringsplanen står det også at kravet om max byggehøyde kan
fravikes for å skape større variasjon. Dette mener vi IKKE bør tillates i nevnte
område.I tillegg mener vi at 6 etg i felt B19 er alt for høyt.

Begrunnelse:

- Gamleveien, som vurderes fredet for sin unikhet, får mye av sjarmen ødelagt om det
kommer høye bygninger tett inntil.

- Utsikt fra toppen av Gamleveien vil bli fullstendig ødelagt. Siktlinjer og «gløtt» blir
vanskelig å gjennomføre i praksis. Vi opplever store endringer bare ved at de bygget
på Ås vgs med 1 etasje. Om det bygges så høyt enda nærmere, vil vi miste all utsikt,
ikke bare mot Dysterjordet, men også mot Vardåsen og Dyster Eldor.

- Byggene vil i tillegg bryte med landskapets siluettlinjer
- Særlig B19 feltet der det skal tillates høyere bygninger er problematisk da denne

sperrer for utsikt mot Vardåsen.
- Lysforhold til hus og hager blir drastisk påvirket og dette vil også være med å

ødelegge områdets særpreg, som man jo ønsker å bevare.
- Mange av husene i Gamleveien ligger helt inntil gaten og uteplass og hage er på den

siden av husene der utbyggingen skal skjer.
- Fra å være skjermede hager, vil det bli fullt innsyn, noe som igjen vil ødelegge noe

av særpreget i gaten og hovedgrunnen til at vi, og mange med oss, valgte å bosette
oss her.

- Begrunnelsene er i tråd med kommunens ambisjoner i kvalitetsprogrammet når det
kommer til å ikke ødelegge siktlinjer, bevare miljø og å bygge videre på områdets
særpreg, samt å skape gode solforhold for naboer.

2) Kommunalt grøntområde merket GF
Det kommunale grøntarealet (merket GF på kartet ) må utvikles til å bli hjertet i
hele nabolaget .. Den nye LØKKA park . Vi ønsker at dette området ikke bare
skal være tilgjengelig fra Løkkeveien som i dag, men være et felles møtested
for hele området, som binder oss sammen og skaper godt fellesskap. Helst bør
grønt arealet utvides slik at det blir enda mer tiltrekkende. Se rask skisse
vedlagt med ideer og eksempler på hvordan det kan utvides og åpnes opp .
Så vidt jeg kan se er det ikke spesifisert at det skal være annen lekeplass eller
felles friområde som er åpne for alle innenfor felt B8, 19, 20 og 21.

Begrunnelse



- Området rundt Gamleveien mangler i dag et slikt felles friområde/ møteplass /
lekeplass for barna. De må gå langt over R 152. Vi savner dette i nærområdet!

- Området innerst i Løkkeveien har vært en LØKKE der barn kunne leke fra gammelt
av, derav navnet Løkkeveien. Men de siste åra har det manglet lekeapparater og
annet og er kun en plen, som er stengt av mot naboer og i praksis kun benyttes av
Holtet Borettslag.

- Det kan lett oppstå konflikter i nabolaget ved store utbygginger. En slik park vil kunne
skape økt fellesskap og trivsel for både store og små og knytte området sammen

- Et utvidet areal vil være til fordel for alle involverte, også i Løkkeveien, da man vil få
et litt større friområde med mer lys og rom, og dette vil være med på å øke både
trivsel og verdien på boligene. Dette er også det området som ligger lengst fra RV
152 med støy og forurensing og er derfor best egnet til formålet.

- For at dette kommunale uteområdet skal være mest mulig lyst og åpent og
inviterende, er det også viktig at bygningene rundt ikke er høyere enn 2 etg.

- Gamleveien, (inkl Vardeveien) og Løkkeveien er i dag svært adskilte, selv om de er
parallelle gater. Dette vil kunne bidra til å åpne opp og skape større tilhørighet, ved å
etablere snarveier og tilgang for alle.

- Området bør også i større grad utnyttes til å ivareta biomangfold.
- Begrunnelsene nevnt over er i tråd med kommunens ambisjoner i

kvalitetsprogrammet bl.a når det gjelder å ikke ødelegge miljø, ivareta uteområder for
barn, gamle etc, og etablere snarveier,

- Videre vil dette være et viktig tiltak for å etablere såkalte SMIL møteplasser.

Dersom det ikke finnes mulighet for å utvide området på grøntarealet, (se vedlegg) gjelder
fortsatt punktene beskrevet over, men kommunen burde kunne sette krav til utbyggere om
at bebyggelse skal tilpasses som beskrevet med friområde som grenser mot det kommunale
frirområdet,

3) Informasjon og påvirkningmulighet
Vi ønsker å være informert om detaljplaner for Området Løkkeveien, og området
mellom det kommunale grøntarealet merket GF og RV 152, så som planer
kommunen mottar fra Holtet borettslag og utbyggere, da dette vil påvirke nabolaget i
sterk grad. Vi ønsker mulighet til å kunne uttale oss og bli hørt, før noen planer
godkjennes av kommunen og utbygger.

Bakgrunn:/: Vi er bekymret for at eiere og borettslag, samt utbygger, prioriterer økonomisk
gevinst foran trivsel og godt bomiljø i nabolaget og kommunen.

- Til slutt noen meninger om SENTRUM:
- D6 må bevares: Vi trenger flere slike hus for lag og foreninger i kommunen som ikke

er så dyre å leie
- Skulpturparken ved Europris bør bevares og være åpen for alle-
- Parkeringshuset er en skam både visuelt og med tanke på den plassen det opptar.

Mest mulig parkering bør være under bakken. Her kunne det ha vært plass til mange
boenheter…



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 4ZBJRB Registrert dato:15.08.2019 00:00:37

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsengis

B Personlig

Opplysninger om innsender

Fornavn

Anne

Etternavn

Grindal Søbye

Adresse

Sletta15

Postnummer

1920

Poststed

SØRUMSAND

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssaken iadressert sending fra kommunen

B Nei

Navn påhøringssaken

B Sak14/02222 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

A Sak17/02319 R-320 Detaljregulering for Norderås førerhundskole



A Sak 17/01367 R-323 Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak 17/01900 R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås

Uttalelse

A Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste

Høringsuttalelse.pdf



Åskommune,Plan,byggogeiendom 14.08.2019

Høringsuttalelsetil områdeplanfor Åssentrum

Vier eiereavgbnr.61/231,enubebygdeiendomvestfor Langbakken4. Tomtainngåri områdeB7
oger foreslåttmedhøyde2 – 4 etasjerog%BRA=65.Vimenerat enbebyggelsepå3 etasjerer
rimeligi et sentrumsnærtområdesomogsåhar kulturminneverdieri nærheten.Men vi menerat
områdetbør haenhøyere%BRA, dadet ligger350meter fra stasjonsbygningeni en fremtidig
regionalby,ref. Regionalplanfor arealogtransport.

Tomtaer på1028m2. Avdette er over1/3 av tomta foreslått til grønnstruktur.Dette innebærerat
dennedelen avtomta ikkeskalmedregnessom tomtearealnår utnyttelsesgradenberegnes. %BYA
for boligformålpåenenkeltomter ikkesammenlignbartmedområdeutnyttelse.Områdeutnyttelsen
burdeher liggetpåmin. 75 %,der smågrøntområderogmindrevegernormalt regnesmed.Vimener
derfor at B7burdehaen%BRA=110,sliksomnabofeltet B5.B5liggerlengerfra sentrumennB7.

Konsentrertsmåhusbebyggelsei inntil 3 etasjervil ivaretahensynettil bevaringsverdigbebyggelsei
naboskapet. Viviserogsåtil Dive-analysender området(V-c)er vurdert somrobustogmedstor
endringskapasitet.Detserderfor ikkeut til å værekulturminnehensynsomtaler for at det børvære
sålavutnyttelse.

Mvh

AnneGrindalSøbyeogGreteGrindalPatil



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: IGC8YD Registrert dato:14.08.2019 23:54:12

Innledning

Uttalelsengis

B Personlig

Opplysninger om innsender

Fornavn

Tone

Etternavn

Grindal

Adresse

Langbakken 4

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Ja

Navn påhøringssaken

B Sak14/02222 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

A Sak17/02319 R-320 Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323 Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon



A Sak 17/01900 R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås

Dato på kommunens høringsbrev

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Jeg eier Langbakken 4, gnr. 61, bnr.33 i Ås sammen med min samboer. Jeg er glad for de vedtakene som er gjort i

første behandlingen av reguleringsplanen i hovedutvalget, der eiendommen ble satt som bevaringsverdig. Dette er et

hus som ble bygd av mine besteforeldre, som har vært i familien siden da og som jeg ønsker å ta vare på.

I papirene som ble sendt ut etter første gangs behandling i hovedutvalget, er det ikke samsvar mellom

planbeskrivelsen og plankartet når det gjelder høyde på husene rundt vår eiendom. I planbeskrivelsen står det at

husene i felt B7 og B5 skal være hus med opptil 3 etasjer og 65 % utnyttelsesgrad (s. 62). På plankartet står det en

høyde på 2-4 etasjer for B7 og 3-4 etasjer for B5. Fra kommunen har jeg fått opplyst at ved en tvist vil det være

plankartet som vil være førende. Det er svært viktig at dette blir rettet opp. Hvis plankartet blir stående slik det er i

dag, vil det i verste fall for oss bety at vi får 4 etasjes hus mot vest og nord, veien mot øst og naboens uthus mot sør.

Det vil forringe bokvaliteten og verdien som eldre bebyggelse i stor grad. På folkemøtet som ble holdt 17, juni spurte

jeg om dette og fikk inntrykk av etasjehøydene på kartet var en skrivefeil.

Jeg ber derfor om plankartet blir justert til 3 etasjer i området B5 og B7 før planen blir vedtatt.

Mvh

Tone Grindal



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 5AK2I6 Registrert dato:15.08.2019 09:57:19

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

911998564

Foretak/lag/forening

GloMar Eiendom AS

Adresse

Rosenholmveien 25

Postnummer

1414

Poststed

TROLLÅSEN

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

31.05.2019

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

R287- GEbrev innspill 1-g høring 2019-08-15.pdf
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ÅsKommune
Planavdelingen

GloMarEiendomAS
Rosenholmveien25
1414Trollåsen

Org.nr.911998564

www.glomareiendom.no

Vårref: R-287GE-I-01 Deresref: Dato: 15.08.2019

R-287OmrådereguleringsplanforÅssentralområde- Offentligettersyn.
Høringsuttalelse

GloMarEiendomAS,meddatterselskapSagaEiendomAS,eierflereeiendommerinnenforområdene
B9,B10ogB11.Detplanleggesoppstartavdetaljreguleringavdissetreområdenesåsnartområde-
reguleringenervedtatt. Viharvært i dialogmedplanavdelingenikommunengjennom2017-2018.

Kommentarertil Rådmannens/administrasjonensinnstillingav15.05.2019ogendringervedtatti HTM
22.05.2019gisforrelevantetema.

Etasjetallog%BYA

Omliggendedelområderoppnåddebetydeligøktutnyttelsefraadministrasjoneninnstillingtilpolitisk
vedtaki HTMførutsendelsetil 1.gangshøring.Dettegjelderbåde%-BYAogantalletasjer(serødetall i
tabellen). OmrådeneB9,B10ogB11blevedtattsomuendret.

Detteerentydeligforskjellsbehandling.

Avsattegrøntarealer,gangstier,park,lekeplass

I tilleggtil lavutnyttelsebl ir B9,B10ogB11belastetmedenuvanligstorandelgrøntarealer,gangstier,
lekeplassogpark.Hele17,1%avtomtearealettil dette formålet.Tilsvarendetallfor BS5,BS6ogB12er:

• B9,B10ogB11 17,1%avtomteareal
• BS5ogBS6 11,2%avtomteareal
• B12 0%avtomteareal

Etasjer Etasjer Etasjer Etasjer Etasjer Etasjer

Felt %BYA Sagaveien Moerveien Brekkevn %BYA Sagaveien Moerveien Brekkevn

BS5 150% 2-3 3-5 250% 2-3 4-6

BS6 150% 2-3 3-5 250% 2-3 4-6

BS7 200% 4-5 250% 4-6

BS8 250% 6-8 300% 6-8

B9 150% 2-3 3-5 150% 2-3 3-5

B10 120% 2-3 3-4 120% 2-3 3-4

B11 120% 2-3 3-4 120% 2-3 3-4
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OmrådeB9-B10-B11sammenlignetmedBS5-BS6ogB12

Brutto tomtearealB9-B10-B11 14347

Avsatttil bolig 11900 82,9%

Avsatttil grøntareal,gangstieretc 2 447 17,1%

Brutto tomtearealBS5ogBS6 11957

Avsatttil bolig 10600 88,7%

Avsatttil grøntareal,gangstieretc 1 357 11,3%

Brutto tomtearealB12 4 860

Avsatttil bolig 5 000

Avsatttil grøntareal,gangstieretc 0 0%

Detteer en tydeligforskjellsbehandling.

Deter ogsåsværtlite hensiktsmessigådefinerebådearealkravi m2oggeometriskutformingavarealet
for områdelekeplassognærmiljøpark.Dette låserarkitektoniskutformingogkreativitet.

Vihenstillertil at:

• Områdelekeplass1000m2(50mx 20m)innenforB9ogB10kundefineresmedareal1.000m2og
at utformingoverlates til detaljreguleringen. Refreguleringsbestemmelserpkt 3.4.1.

• Nærmiljøpark500m2(50mx 10m)flyttes til BS5-BS6eller B12. Ogsåi dette tilfellet børdet kun
defineresmed500m2, slikat utformingoverlatestil detaljreguleringen. Refregulerings-
bestemmelserpkt 3.4.2.

Silhuettlinjer

Reguleringsbestemmelserpkt 3.2:
Byggehøyderog volumerskalvurderesi forholdtil fjernvirkning,sol- skyggeforholdog tilpasning
til tilgrensendebebyggelse.Bebyggelsenshøyderskalforholdesegtil omkringliggende
landskapetssilhuettlinjer.Bygninger sombrytermedsilhuettlinjenog landskapetsskalavil
fremståsomlandemerkerogskalutformesspesieltmedtankepådette.

B9,B10ogB11fremståri dennesammenhengsomsværtunderordnetalleomliggendefelt (BS5,BS6,
BS7ogBS8)ogvillemed1-2 etasjerøkt høydefortsatt ikkebryte silhuettlinjen.

Etasjetallenefor B9,B10ogB11endrestil:

• 3-4 etasjermot Sagaveien

• 5-6 etasjermot Moerveien
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Antall boliger

Administrasjonenshari sittprogramestimerteantallboligerforområdetBS5,BS6,B9, B10ogB11til å
bli 380boenheter.RefPlanbeskrivelsenside49.

• OmrådetBS5ogBS6medtomteareal10.600m2skalallokeres238boliger.
• OmrådetB9,B10ogB11medtomteareal11.900m2skalallokeres142boliger.

DettekanvanskeligseessomengodutnyttelseavB9, B10ogB11,somliggeri hjertetavÅssentrum.

BRAi%avbrutto tomtearealblir88%i B9,B10ogB11,mot177%i BS5ogBS6.

Etasjetallog%-BRAmåøkesiB9,B10ogB11slikatdetkanbyggesoppmot200boenheter.
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Oppsummering

B9,B10ogB11blir i høringsutkastetgittfølgenderammerogforpliktelser:
• Avsatthele17,1%avtomtearealtil grøntarealer.
• BRA-Slik88%avbrutto tomt tilsvarende142boenheter.
• Kostnaderfortomteareal+oppbyggingavområdelekeplass1000m2(50mx20m)innenfor

B9og B10.Reguleringsbestemmelserpkt3.4.1.
• Kostnaderfortomteareal+oppbyggingavnærmiljøpark500m2(50mx10m) innenforB9og

B10.Reguleringsbestemmelserpkt3.4.2.
• Kostnadermedparkeringsanleggunderterrengforanslagsvis150biler,hvorav15HC

plasser.Itilleggparkeringforanslagsvis230sykler.
• Bidragmedandelkostnaderfor allefellesinfrastrukturtiltakmedunntakavSKV14og SF3.

Dennekombinasjonengjørdetvanskeligåseatområdetkanutviklespåenøkonomiskforsvarligmåte.

Forslagtil nyerammerfor B9,B10og B11

RammeneforB9,B10ogB11måendrestil;
• B9 –220%BYAmed3-4et mot Sagaveienog4-6etmot Moerveien
• B10–200%BYAmed3-4et mot Sagaveienog4-6etmot Moerveien
• B11–180%BYAmed3-4et mot Sagaveienog4-6etmot Moerveien

Dettevilgienutnyttelsepå134%BRA-S,somfortsatter25%lavereenn BS5ogBS6med177%BRA-S.

Videresåanmodesdetom:

• Avsette12%avtomtearealtil grøntarealer

• Kostnaderfortomteareal+oppbyggingavområdelekeplass1.000m2innenforB9ogB10,
hvorutformingbestemmesi detaljreguleringen.Reguleringsbestemmelserpkt3.4.1.

• Kostnaderfortomteareal+oppbyggingavnærmiljøpark500m2overføresfraB9og B10til
BS5,BS6ellerB12.Utformingenbestemmesidetaljreguleringen.Reguleringsbestemmelser
pkt3.4.2.

• Parkeringsanleggunderterrengformaks140biler, hvorav10%HCplasser.Itilleggparkering
for anslagsvis200sykler.

Vihar tillitt til at rammebetingelsenforB9,B10ogB11harmonoiseresmedomliggendeboligområder,
slikatvikanrealisereetkvalitetsområdei hjertetavÅssentrum.

Medvennlighilsen
GloMarEiendomAS

TrondMonshaugen
Dagligleder/ sivilingeniør

o



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: HMNIA2 Registrert dato:15.08.2019 10:33:49

Antall vedlegg: 4

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

971256141

Foretak/lag/forening

Ås IL

Adresse

Postboks167

Postnummer

1431

Poststed

ÅS

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

ÅsIL_Høringsuttalelse_Områdereguleringsplan_rev1.docx

Knudtsen_ReguleringsplanF v9 v2014v2018.pdf

Knudtsen_Notat.pdf



Knudtsen_Grunnundersøkelser.pdf

























MOER IDRETT

Moerjordet er idag regulert til boliger og næring.

Arealet er i overkant av 30 daa. Området er regulert for boligbebyggelse.

Området er sentralt, beliggende mellom Brekkeveien og jernbanen. Spesielt er nærheten til Ås

jernbanestasjon viktig.

Grunnforholdene her er svært problematisk for bebyggelse. Det må bygges høyt dersom det skal

kunne forsvares med pæling til fjell, eller små lave lette hus som kan �yte i tørrskorpa. Det er en

tørrskorpe på ca 2 meter over kvikkleire, med stor avstand til fjell.

For boliger er det problem med støy, både tra�kkstøy fra Brekkeveien og jernbanen.

Jernbaneverket har tidligere nektet at det oppføres støyskjerm på deres område, p.g.a. dårlige

grunnforhold her.

I Ås er de et stort behov for idrettsanlegg, spesielt for barneidrett. Ser at bl. annet Frogn med �ere

har store områder, hvor det er mange baner som egner seg for å arrangere fotballcup etc. for

mange lag på en gang. Området vil kunne bli en stor ressurs for befolkningen i Ås, både for den

oppvoksende generasjon og andre. Området vil bli åpnet opp for turgåere, joggere etc. Utforming

av området kan skje i samarbeide med idretten i Ås



31,3 daa

parkering

klubbhus

baner

ballbinger

tennis

bane
70x100

23 pl

31,3 daa

parkering

klubbhus

baner

ballbinger

tennis



Til Åskommune

Høringsuttalelsefra ÅsILom områdereguleringsplanÅssentrumsområde

Vivisertil høringsdokumentdatert 30.5.2019

Viviserogsåtil høringsuttalelsefra ÅsIdrettsrådav9.8.2019,samtegetinnspillfra ÅsILfotball, som
vi beggestiller ossbak.

Til trossfor engenereltsett goddagligkommunikasjonmellomkommunenogidretten, savnervi en
helhetligdialogom den langsiktigeoghelhetligeutviklingenavÅssomen godogfremtidsrettet
kommunefor idrettsaktivitet for flestmulig.Deter færrebarnogungesomdrivermedorganisert
idrett i Åssammenlignetmedvårenabokommuner,noesomi hovedsakskyldesmangelpå
idrettsanlegg.Detbetyr at idretten i Åsikkekantilby det tilbudet vi ønskerinnenforkommunens
grenser.

I likhet medIdrettsrådetfinner vi grunntil atter en gangå pekepådet skrikendebehovetfor et nytt
svømmeanleggi kommunen,ogdet relativt sett laveantallet fotballbaner.Vier gladfor at
hallkapasitetenkommertil å bli sterkt forbedret denærmesteårene.Vi finner likevelgrunntil å
understrekebehovetfor enmer gjennomtenktoghelhetligarealplanleggingfor denvidereutvikling
avidrettsanleggi kommunen.

I denforeliggendeområdereguleringsplanenfor Åssentrumsavnervi en analyseavbehovenefor
fysiskaktivitet nårbefolkningstettheteni sentrumøkeroghvordanattraktiveanleggfor fysisk
aktivitet kanskapeliv oggodemøteplasseri et levendesentrum.

Vi savnerogsåenanalyseav idrettensframtidigeutviklingog tilhørendebehovpåanleggssideni en
voksendekommune.Ikkeminst Åsidrettsrådharmålbåretidrettensønskerom enutviklingsom
imøtekommernyegenerasjonersidrettspreferanser.Såveldenorganisertesomdenuorganiserte
idretten representererenmegetstor breddemht. aktivitet, ogsomsannsynligvissomvil økei de
kommendeår.Enkommunemedet mangfoldavaktiviteterå tilby barnogunge(ogvoksne),vil være
en attraktiv kommuneå bo i. Datrengsanleggsombådeer egnetog tilgjengelige.Tilgjengelighet
handleri stor gradom avstandtil/fra bolig,skole/barnehageogtransport.Idrettsanleggi Åsbør i
størstmuliggradliggesentrumsnærtfor å unngåbehovfor biltransport.Vimenerogsåat det er
viktigat manleter nøyeetter muligheterfor å utnytte arealerogområdersomalleredeliggernært
eksisterendeidrettsanlegg.

Til trossfor denpågåendeognyligeutbyggingenavskoletilknyttedeflerbrukshaller,servi dessverre
at behovetfor innetreningsplassfor småogstore likevelikkeer oppfylt. Eksempelviser vi bekymret
for denvidereutviklingenavvårt tilbud til deyngstegjennomvår idrettsskole.Franesteår vil vi stå
uten gymsali ogmedstengingavÅsgårdskole.Vioppleverhvert år enkampom gymsalplasserfor
idretter somikkeprioriteresi de størreidrettshallene(eksempelvisfriidrett, FriskisogSvettis,trim-
ogstyrkegrupper).

BådeidrettsrådetogÅsILhar tidligereanbefaltat envidereutviklingavidrettsanleggfortrinnsvisbør
skjei nærhetenaveksisterendeidrettsarena/Åsstadion.SomIdrettsrådetmenervi derfor at det i
områdeneB1,B2,B3ogBAAi sentrumsplanenburdehavært lagt inn arealerfor idrettsformål.

I tilleggmenervi at vedlagteinnspillogskisseutarbeidetavArkitekthusetASv/ KnutHKnudtsener
såpassinteressantat kommunenburdegåenrundetil for å vurdereom dette arealetkunnevært
omregulerttil områdefor idrett ogfriluftsliv.



Ås,15.8.2019

Mvh

EliKatrinaØydvin,
styrelederÅsIL

Sign.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: YBC3Y7 Registrert dato:15.08.2019 13:28:38

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Hanne Fjeldstad

Etternavn

Macdonald

Adresse

Løkkeveien 1A

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Påetoverordnet nivå vil vi berømme kommunen for helhetlig tankegang og fokus på grønne områder. Vi mener

likevel deter uheldig atÅs kommune har gåttmed på atÅs skal være et regionalt knutepunkt som legger for sterke

føringer på hvordan det skal fortettes i Ås. Deter synd at den unike småhusbebyggelsen i sentrum står i fare for å

forsvinne når deter egnede områder for utbygging langs aksen til bussrute 510.

Rent konkrethar vi et innspill vedrørende områdetmellom fylkesveien og Gamleveien. Her kan vi lese fra

plandokumentene at deter tenkt sentrums-og boligbebyggelse og tomtene utmot Langbakken er markert som

sentrumsformål i plankartet datert31.05.2019. Vi mener deter sværtuheldig at dette området (BS2, BS3, BS4) er

deltopp i tre separate små felt, og atdette strider i mot vanlig praksis når detgjelder størrelse på felter. Vi mener at

for å legge til rett for en helhetlig utvikling av dette sentrale og viktige sentrumsområdet, bør feltene BS2, BS3 og BS4

slås sammen og sees under ett. Ved å la disse feltene forbli separate risikerer man en flekkvis utbygging med

forringede levevilkår for beboerne i Løkkeveien og nærliggende områder,



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: RDVFN6 Registrert dato:15.08.2019 14:23:52

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

911770717

Foretak/lag/forening

Pilares Eiendom AS

Adresse

Wergelandsveien 7

Postnummer

0167

Poststed

Oslo

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

HøringsmerknadÅssentrumsplan for Idrettsveien 1.pdf



AsplanViakAS� Moerveien5, 1430Ås
Org.nr.910209205

Åskommune/Plan,miljøognæring
Postboks195
1431Ås
Att:

Ås,15.08.2019
Vårref: 625125�01

HØRINGSMERKNADÅSSENTRUMSPLAN

Visertil planforslagfor områdeplanÅssentrumlagtut påoffentlig ettersynmedfrist 15.08.2019.
Merknadentil planforslageter knyttet til gnr.73bnr. 45,Idrettsveien1, ogsendesinn påvegneav
grunneierCOOPØstSAogeiendomsutviklerPilaresEiendomAS.

ArkitektMagnusBergJørgensensendtepåvegneavgrunneierinn et innspilltil planprogrammetfor
sentrumsplanen«framtidenfor Åssentralområde»,hvordet ble lagtvektpåat områdetnord for
Idrettsveieninn mot kryssetmed sentralveienburdeinngåi en områdeplanfor Åssentrum.Det
vedtatteplanprogrammetla grensenfor Åssentrumsplanlangskanten avIdrettsveien,og
planforslagetsomliggerute påhøringhar tilsvarendeavgrensning.Utvikleroggrunneierønskerå
byggeut eiendommenfor å tilpasseforretningentil dagensbehov ogøkeantalletboenheter.Forå
samordneutbyggingenavforretningenher medutviklingeni restenavsentrumpåen effektivmåte
besdet om at kommunenpånytt vurdereravgrensningenavsentrumsplanen.

Illustrasjonhentet fra kommunensnettsideom framtidenfor Åssentralområde.

Idrettsveien1
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Dagenplanstatusfor Idrettsveien1

Eiendommengnr.73bnr. 45haretter vedtakavkommuneplanensarealdel2015�2027 sammenmed
vedtatt fortettingsstrategiogavgrensningenavforslagtil områdeplanfor Åssentrumen i særklasse
uavklartplanstatus.

I kommuneplanensarealdeler eiendommenavsatttil nåværendenæringsbebyggelse,samtidigsom
bestemmelsenetil reguleringsplanenden liggerinnenforer opphevet i kommuneplanens
bestemmelser§1(R1Sentralholtet). Bestemmelsenetil kommuneplanensarealdelerstatter tidligere
reguleringsbestemmelser.Ifølgebestemmelsenes§20om næringsformål tillates ikkedetaljhandeli
næringsområder,noesommåsieså væreforvirrendeettersomområdet faktiskvar regulerttil
forretningoger i bruk somdette.

DeøvrigearealenesomliggerinnenforR1ogutenfor forslagettil sentrumsplanhar ikkedensamme
problemstillingeni ogmeddeer regulert til boligformålogkommuneplanensbestemmelser§18
ivaretardette formålet (selvom manserfor segenendringvedfortetting pådeleravarealet
senere).

Reguleringsplaner
Hoveddelenavgnr.73 bnr. 45er regulert til forretningi reguleringsplanenfor Sentralholtetsomer
opphevet.Enmindredel inn mot fylkesveiener regulert til forretningi «Reguleringsplanfor delav
riksvei152� Sentralveien� med tilstøtendeområderfra Solfallsveientil Kroerveien»,denneplanener
fremdelesgyldig.

Plankartfor R1Sentralholtet,hentet fra Åskommune.

FortettingsstrategiÅssentrum
I vedtatt fortettingsstrategifor Åssentrum,behandletpolitisk i 2017inngårIdrettsveienog
nabotomtenesomendel av“Sone1 � Kjerneområde”for fortettin g.

Rapportom Vei� oggateplani Åsfra 2017,somogsåer et underlagfor sentrumsplanenog
fortettingsstrategien,visertil at Idrettsveien1 liggertett inntil hovedårenfor kollektivtransportog
langsen fremtidigsykkelvei.

InnenforplanenR1er denne
eiendommenregulert til

forretningmensde øvrigeer
regulerttil boligbebyggelse
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Illustrasjonav justert fortettingsstrategifor Åssentrumvedtatt av kommunestyret,kilde:Åskommunes
nettside.

Eksisterendeforhold

Terreng
IdrettsveienmøterSentralveieni bakkenfra Åssentrumopp til Kroerveien.Kryssetliggeri
overgangender hvordet bratte terrengetfra Kroerveienstarterå slakeut mot daldragetmed
jernbanenogsentrum.Terrengethellermot vestgjennomtomten mot Idrettsveien.Dettemedfører
at det er muligå leggeet relativt stort bygningsvolumsomhenvendersegmot Idrettsveienog
sentrumuten at dette blir tilsvarendedominerendemot bakenforliggendeboliger.

Bebyggelse
Idrettsveien1 er i dagbebyggetmeden liten dagligvareforretning(COOPPrix)og4 boenheterover
delavforretningen.ArealetmellomforretningenogIdrettsveien benyttestil bakkeparkering.

Beliggenhet
Idrettsveien1 ligger500m fra togstasjonen,i gangavstandfra trafikknutepunktogsentrummedalle
nødvendigeservicefunksjoner.Dagensforretning liggeri overgangssonenmellomfrittliggende
småhusbebyggelseogarealenesom visuelttilhører sentrum.

Idrettsveiener enviktig forbindelsemellomsentrumogskole/ idrett ogblir myebenyttet avbarnog
unge.Idrettsveien1 liggeri kryssetmedfv. 152,Sentralveien, somer denviktigstelokale
mobilitetsåreni Ås.Denbindertettstedet sammenlokalt,ogsikrer godpåkoblingtil det regionale
veisystemet.Idrettsveien1 markererinngangenmot sentrumlangs fylkesveien.

Idrettsveien1
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Mulig fremtidig situasjon

COOPØstSAogeiendomsutviklerPilaresEiendomASserfor segenmer utpregetkombinertbruk i
fremtiden,ogønskerat områdetkanregulerestil sentrumsformål eller kombinertformål
bolig/forretning.Deønskerenmulighetfor å utvikle Idrettsveien1 fra monofunksjonellogbilbasert
dagligvareforretningtil enkvartalsbebyggelsemeden balansertblandingavboligogforretning
(dagligvare)medhøyereutnyttelseogsentrumskarakter.

Skisseavmuligorganiseringavulikeplanpå tomten,kilde:A� lab for BomeraAS

Skisseavmuligorganiseringavarealerogbevegelseslinjerpå bakkenivåpå tomten,kilde:A�lab for BomeraAS

Terrengetoglokaliseringi kryssetmedSentralveienleggerifølgeutviklernetil rette for at
Idrettsveien1 kanoppgraderestil enmoderneforretningmedparkeringi underetasjeogi tillegg
boligeroverforretningen.Flereboligervil supplereeksisterendeeneboligområdemednyeboligtyper
oggigrunnlagfor en variertbeboersammensetning.Nærbutikkenvil kunneoppgraderesogutvikles
til å bli et naturligmøtestedfor nabolaget.Atkomstsituasjonen inn til forretningenvil kunne
forbedres,noesomvil gi en tryggeretrafikal situasjonfor myketrafikanter.
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Bakgrunnfor ønsketbruk ogutnyttelse av eiendommen

Deter ifølgeprognosene,somble megeteffektivt presenterti kommunensfilm om
sentrumsutviklingen,et stort antallnyeinnbyggeresomskalfinneenboligi Åsdenærmesteårene.
Nasjonaleretningslinjerogregionalplanfor arealogtransport leggeropptil at nyeboliger
fortrinnsvisskallokaliseresrundt tettsteder medtrafikknutepunkt somÅsstasjon.I Åssentrumer
det somkjent storeubebygdearealernærstasjonensomdet ikkeer ønskeligå byggeut fordi de i
dagbenyttestil matproduksjon.Idrettsveien1 er et utbyggingsområdesomikkeberørerdyrketmark
samtidigsomdet ligger500mfra togstasjonenogi gangavstandfra sentrumogservicefunksjoner.
Utkasttil Åssentrumsplanserikkeut til å inneholdetilstrekkeligantallboligeri forhold til
prognosene.Enutbyggingavforretningogboligerher vil kunnebidratil å dekkenoeavbehovetfor
sentrumsnæreboliger,ogsamtidigbidratil å styrkemulighetenfor at innbyggernekanbenytte
gange/sykkel/kollektivtransporttil dagligegjøremåli tråd med bådeoverordnedeogkommunale
retningslinjerfor arealutvikling.

Idrettsveien1 harpotensialtil å bli enmarkeringavovergangen til sentrumnårmankommerfra øst.
Eiendommenkanbli et strategisk punkt i forhold til en fremtidig tett byutvikling,hvordagens
boligstrøkogaktivitetenerundt idrettsbanenebindestydeligere sammenmedsentrumskjernenog
togstasjonen.I dager det lite attraktivt å oppholdeseglangsdennedelenavfylkesveien.Enmer
bymessigbebyggelseogutformingavutearealerpåIdrettsveien1 vil værei tråd medintensjonenei
sentrumsplanenom å justerekarakterenpåfylkesveienfra vei til et mer gatepreg,hvordet
tilretteleggesfor alletrafikantgrupper.Å sikresammenhengende attraktiveruter meden viss
mengdeaktivitet ogvariertetilbud fra sentrumsperiferi og inn til kjernener viktig for opplevd
avstandogmotivasjonfor gåendeogsyklende.

Begrunnelsefor å leggeområdet inn i sentrumsplanen

Kommuneplanenleggeringenføringerfor en eventuellutviklingaveiendommen,mendet følgerav
bestemmelseneat denmåreguleresfor at det skalkunnebyggesboligerogforretningpåden.Før
utbyggergåri gangmeden slikdetaljreguleringer det ønskelig at rammeneer avklart,dette er
spesieltviktigettersombestemmelseneknyttet til dagensformål i kommuneplanen(eksisterende
næring)hverkentillater forretningeller boligerselvom dette er formålenepåeiendommeni dag.

Plasseringeni kryssetvedSentralveieni overgangssonenmot sentrum, sammenmedeiendommens
funksjonsomdagligvareforretning,gjørat dennebørseesi sammenhengmedsentrumsområdet.
Dettegjelderogsåbehovetfor samspillbådemedutformingenavSentralveiensomgateogmed
fortettingsområdetpåmotsatt sideavIdrettsveienvedplasseringogutformingavdeallment
tilgjengeligeuteoppholdsarealenerundt forretningen.

Gjennomå inkluderetomten i områdeplanÅssentrumsplanmed«sentrumsformål»ogmeden
utnyttelseoghøydetilsvarendeFeltBS1,BS2,BS3ogBS4– Bebyggelsenomkringkrysset
Langbakken/fylkesveiensåkandet leggestil rette for enutviklingavIdrettsveien1 somvil bidratil å
støtte oppÅskommunesfortettingsstrategi.
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UtsnittavforslagtilÅssentrumsplan,kilde:Åskommunesnettside.

Oppsummering

Foratnærbutikkeni Idrettsveien1skalbeståmådenneutvidesogoppgraderessammenmed
tilhørendeboligdel,ogdeterkravom enreguleringsplanførdettekangjennomføres.Foråutarbeide
enslikdetaljreguleringsplanerdetbehovfor avklaringer.Idrettsveien1ogområdet langsfv.152
(Sentralveien)børvurdereshelhetligsomendelavÅssentrumoginkluderesi områdereguleringen
Åssentrumsplan,itråd medretningenvist i vedtatt«Fortettingsstrategi».DersomIdrettsveien1
inkluderesiÅssentrumsplanogregulerestil«sentrumsformål»sååpnesdetenmulighetfor åutvikle
Idrettsveien1 framonofunksjonellogbilbasertdagligvareforretningtil enkvartalsbebyggelsemeden
balansertblandingavboligogforretning(dagligvare)medhøyereutnyttelseogsentrumskarakter.En
slikutviklingavIdrettsveien1 vil kunnebidratil et levendenærmiljømedurbanekvaliteter,oginngå
somdelavstrategienfor et tettere ogmerbærekraftigÅssentrum.

Medvennlighilsen
AsplanViakAS

JannickenThrondsen
Arkitekt/planlegger

.no

Detbesom atgnr. 73bnr. 45som
i daginneholderdagligvare

forretningogboligerinkluderesi
områdeplanenforÅssentrum

medformålet«sentrumsformål»



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 6I6GMA Registrert dato:15.08.2019 15:39:07

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

981627113

Foretak/lag/forening

Ås karateklubb

Adresse

Myrveien 10

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

høringssvarÅs KK.pdf



Åskarateklubb
Myrveien10
1434Ås
www.aaskarate.no
Org.nummer:981627113

Visertil planforslagetforÅssentrumsområde.ViderefølgerÅskarateklubbsinnspillog
anbefalingertil endringavplanforslaget.

1. Omklubben:
Åskarateklubbblegrunnlagti 1976,ogharvært i kontinuerligdrift siden.Klubbenharperdagsdato
cirka120aktivemedlemmer.Våreelevererbarn,ungdomogvoksnefra6år. Vi fyllerenviktignisjei
kommunensidrettstilbudvedå tilbyet familievennligtreningsmiljø,medgodkjønnsbalanse,hvor
barnogvoksnekantrenesammen.

2. Bakgrunnforinnspill
Åskarateklubber lokaliserti Myrveien10, i felt B2, ogvil følgeligpåvirkesavdenforeslåtte
områdereguleringsplanenforÅssentralområde. Våreinnspillreflektererdekonsekvenservimener
områdereguleringsplanenvilhadersomdenblirvedtattslikforslagetforeligger,ogatkommunens
intensjoneromendretarealbruk,franæringtil boligområde,vilfinnested.

3. Innspill

3.1.FeltB2:merennnæring

Innspill:Viønskeråpåpekeat felt B2omfattermerennbarenæringsaktiviteter.Derfinner
manetavkommunensstørstetreningsmiljøer,somogsåinkludererÅskarateklubb.

Bakgrunn:
Åskarateklubbhareksisterti kommunenimerenn40år, oghatt lokaleri Myrveien10siden1986.
Åsfysioterapiogtreningssenter,somvihar lokalerhos,har tilsvarendelanghistorikki området.
Detteviktigeogveletablertetreningsmiljøetnevnesikkei beskrivelsenavfeltB2i planbeskrivelsen,
eiheller ikapittel8.9Folkehelse.Vi stillerderforspørsmålstegnvedomkonsekvenseneavregulering
avfeltet til kunboligbebyggelseoverhodeervurdert.

3.2Manglendearealertilrettelagtfortreningsformål

Våranbefaling:Kommunenmåreguleremerarealtil privat tjenesteyting,ogavsetteegne
arealerkuntil dette,slikatdagenstreningsmiljøkanvidereføresi fremtiden.



Alternativ:Dersomkommunenfinnerdet umuligå avsettearealersomtilretteleggerfor
treningsformåli denneområdeplanen, må kommunentilretteleggefor disseaktivitetenei
andreområderi kommunen. Deter daviktig at disseområdeneer i, eller i umiddelbar
nærhet, til sentrum. Dettesåkommunensinnbyggerekangå og sykletil trening,noesomvil
værei tråd medRegionalplanfor arealog transport i Osloog Akershusog kommuneplanens
samfunnsdel.

Bakgrunn:
Med reguleringavfelt B2til utelukkendeboligformål,er det rimeligå antaat Åskarateklubbpåsikt
vil måtte relokaliseres. Karate,sommangeandreformer for trening,er arealkrevende.Perdagsdato
finnesdet få lokaleri kommuneni privat eiesomer egnetfor våreaktiviteter.Klubbensstyrehar
tidligere,ogvedflere anledninger, forsøktå finneegnedelokalersomklubbenkanleieogdrifte
direkte. Vihar midlerog ressursertilgjengelig, menuten egnedelokalerregulerttil formålet,har
våreforsøkhittil værtuten suksess.Viønskerå fortsette våraktivitet i Åskommune,hvismulig,men
det forutsetter tilgjengeligelokaleravsignifikantstørrelse.

Dersomkommunenfinner det umuligå tilretteleggearealerfor treningi denneområdeplanen, må
tilretteleggingfor slikeaktiviteter sikresi andrereguleringsplaner.Leddsetningen«(/), mendet
vurdereskommunenmåhaenaktiv næringspolitikki nærdialogmedgrunneiere,utbyggereog
interessertenæringsaktører.»(Planbeskrivelsen,side86,punkt8.10)er ikketilstrekkeligpådette
feltet. Dener, etter vårmening,for vag, uklar, lett å omgå,ogikkepålangtnærtilstrekkeligfor å
sikreenoffensivpolitikk pådette området.

3.3.Sneveroppfatningavfolkehelse

Vårt innspill:Planenmå anerkjenneat folkehelseer merenngang- ogsykkeltransport,
bilfritt sentrumogtilgjengelighettil friluftsarealer.

Bakgrunn:
Detenesteplanennevneri forbindelsemedfolkehelseer gang- ogsykkeltransport,bilfritt sentrum
ogtilgjengelighettil friluftsarealer.Detteer sværtensidig,og ikkei tråd medgjeldendelovverk.Inn
underbegrepetfolkehelse hørerogsåidrettsaktiviteter (jfr. F.eks.folkehelsemeldingen,medflere).
Planområdetomfatter arealer hvordet foregårmangeformer for, ogbetydeligemengdermed,
fysiskaktivitet, ikkebarekarate,ogdet reflekterer ikkeplanbeskrivelseni det heletatt per dagsdato
(sefor øvrig3.1 i dette dokumentet).

3.4. Manglendefolkehelseambisjoner

Vårt innspill:Planenmå i størregradta høydefor at bådeeksisterendeinnbyggereognye
tilflytterne forventer et aktivt ogvariert idrettstilbud.

Bakgrunn:
Regjeringenharannonsertet løft for folkehelsen, ogannonsertat landetskommuneri har en
særskiltviktig rolle i dennesammenheng(Folkehelsemeldingen). I Saksutskriften(14/02222-157)
står følgende:“Det er ikkeavsattnyearealertil idrettsanlegg.Meddeflerbrukshallenesomer under
oppføringogplanleggingi sentralområdetansestilbudetav innendørsidrettsanleggfor



tilstrekkelig.». Samtidigskriverkommunenogsåat det forventesen 50%økningi antall innbyggere
til 30.000innen2040.

Tatt i betraktningat treningsmiljøenei Myrveienmestsannsynligvil forsvinnepået tidspunktsom
følgeavomreguleringen,synesvi synesdette er risikofylt. Vimenerat jo størreogmer variert
treningstilbudkommunenkantilby, destostørresannsynlighetfor at flestmuligav innbyggerne
finner enaktivitet de trivesmedogvil opprettholdeovertid.

Innendørstreninger ofte arealkrevende,ogkrevergjerneensignifikantminimumsstørrelsefor å
værekonkurransedyktig.Dersomkommunenikkefrigjør tilstrekkeligmedarealertil treningsformål,
senkerdensannsynlighetenfor at utbyggereoginvestorerpådette områdetvil kunneetablereseg.
Enforutsigbarkonsekvensvil daværeat Ås’innbyggerehenvendersegtil nærliggendekommuner
medstørreogbedrefasiliteter,oget mer variert treningstilbud, eller eventueltreduserersitt
aktivitetsnivåtil et laverenivå(vedrørendeplanensfolkehelserisiko,senestepunkt). Fornoenvil
dette ogsåsenkeÅs’attraktivitet sombosted.

3.5 Planeninnebærerenfolkehelserisko

Vårt innspill:Planenmå reflektereat reguleringav felt B2til utelukkendeboligformål
innebærerenfolkehelserisiko.

Bakgrunn
Denventedebefolkningsvekstentatt i betraktning,såmenervi at områdeplanenikkeer bærekraftig
medhensynpå tilgjengeligetreningsfasiliteterfor kommunensinnbyggere.Sideningennyearealer
er tilrettelagt for treningsformål, menervi at det reelle treningstilbudeti fremtidenikkevil værei
samsvarmedantall innbyggere.

Planentilretteleggerikkefor arealkrevendeprivat tjenesteyting, noevårklubbi dager avhengigav
for å kunneopprettholdevårt treningstilbud.Treningssenterethvorvi per dagsdato er lokalisert,
tilbyr fasiliteter for egentrening,et stort utvalgsaltimer,squash-baner,klatring,samtandreformer
for kampsport.

Dersomdet dynamisketreningsmiljøeti Myrveienforsvinner,uten opprettelseavtilsvarende
tilgjengeligearealeret annetsted,vil kommunenharegulertvekket eksisterende, mangefasettert
ogsværtaktivt treningsmiljø. Dette vil i praksismedføreen realnedgang i kommunens
folkehelsetilbud.Vivil pådet sterkestefrarådekommunenå antaat brukerneavdagensaktive
treningsmiljø i Myrveienautomatiskvil finne andrejevngode,alternativeri kommunenslik
situasjonener nå, ogområdereguleringsplanenleggeropp til. Det finnesdet ingengarantifor.

Manglendearealervil ogsåøkefaren for at liknende,nyeaktivitetsformervil slitemedå etablereseg
i kommunen, grunnetmanglendelokalerogeksisterendemiljø.

Disseendringenevil i såfall værei strid medkommuneplanenssamfunnsdel,somhar somfastsatt
hovedmålå «sikregodtilgangtil grøntområderoganleggfor idrett, rekreasjonogfysiskaktivitet».

3.6 Øktpresspåkommunensidrettsfasiliteter



Vårt innspill:Planenmå ta høydefor at dersomtreningsmiljøeti Myrveienforsvinneruten
muligheterfor relokasjon,såvil dettekunnemedføreøkt presspå kommunens
idrettsfasiliteter.

Bakgrunn:
Detvirker ikkesomat kommunenhar tatt medde idrettstilbudsompånåværendetidspunkthusesi
privatenæringslokalernårdehar vurdertÅs’idrettsfasiliteter.Someksempeler Åskarateklubben
del avkommunensfolkehelsetilbud,menbelasterper dagsdato ikkedet offentligemedvårt behov
for lokaler.

Dersomkommunenikketilretteleggerfor at privatenæringsaktørerbyggerlokaleregnetfor vår
bruk,vil vi tvingestil å søkeom plasshosdet offentlige.Detteer i utgangspunktetikkei tråd med
klubbstyretsønske,mendersomområdeplanenvedtassomforeslått,ogpåsiktmedfører at styret
måvelgemellomfortsatt drift i offentligeeidelokalereller opphøravdrift, såvil vi naturligvisvelge
det første.

Vårkarateklubbtilbyr i snitt 2,5timer medtreningpåkveldstidallehverdager- mandagtil fredag.I
tilleggkommeraktiviteter enkeltehelgergjennomheleåret.Detbetyr at om klubbenskal
opprettholdevårt tilbud i offentligelokaler, vil vi i praksisbeslagleggeen liten flerbrukshall/-salpå
kveldstidalene.Vivil meddette varslekommunenom depotensiellekonsekvenseneområdeplanen
vil få for kommunensidrettsfasiliteter. Dette reflekteresikkei planenper dagsdato.

Påvegneav
Styreti ÅsKarateklubb
- Mer enn40år medkampsportog folkehelsei Ås-
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Referansenummer: ZTTQXY Registrert dato:15.08.2019 16:40:00

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

918369651

Foretak/lag/forening

Certas Energy Norway AS

Adresse

Elias Smiths vei 24

Postnummer

1337

Poststed

SANDVIKA

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

2019-08-15Merknad til områdereg.plan for Åssentralomr..pdf
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Oslo, 15. august2019

Merknadtil områdereguleringsplanfor Åssentralområde

Vi vil på vegneav CertasEnergyNorwayAS,hjemmelshavertil gnr. 42 bnr. 65 («Esso-tomten»), fremme
følgendesynspunkterpå forslagettil områdereguleringsplanfor Åssentralområde:

1. EttersomBKB1på plankarteter anslåttå være7,1 daa (tilsvarendetomtestørrelsenfor gnr. 42 bnr.
65), legger vi til grunn at de foreslåtte SGS- og SVG-arealenepå nordsiden av BKB1 ligger utenfor
gnr. 42 bnr. 65. Hvisikke, menervi det må værehensiktsmessigå utvideplanområdetslik at SGS-
og SVG-arealenekan leggesutenfor gnr. 42 bnr. 65 slik disseikke leggerunødvendigbeslagpå
hensiktsmessigog verdifulltutbyggingsareal.

2. Vi menerdet burde værefornuftigå utvideplanområdet(og BKB1) til ogsåå omfatteareal (i form
av en trekant)mellomgnr. 42 bnr. 65 og Lyngveienfor å muliggjøre en ev. utvikling av området
på en mer hensiktsmessigmåte.

3. Vi oppfatterdet slik at BKB1ikke er tenktutvikletsomen naturlig forlengelseav sentrumsområdet.
Grunnlagetfor etableringav publikumsrettetvirksomhetsynesderfor å værenoe svakt, og vi
legger til grunn at reguleringsbestemmelsenefor BKB1 skaloppfattesdithenat det ikke
nødvendigvismå etablerespublikumsrettetvirksomhetpå alt areal i førsteetasjer i området.Hvis
vår oppfatninger feilaktig, menervi reguleringsbestemmelsenbør omformuleresfor å ivareta
nødvendigfleksibilitetved arealdisponeringi en ev. detaljreguleringav området.

4. Vi stillervi osslitt tvilendetil om det er mulig å realisereBRA=200%innenforBKB1- med overvekt
bolig - innenfor den planavgrensningog de etasjespennsom er foreslått.Vi menerderfor at en
områdereguleringsplanburde værenoe mer fleksibelhva gjelderetasjerpå ulike deler av
området; BKB1er lokalisertslik at ev. høyerebygg i sværtliten grad vil væretil sjenansefor
naboer.

5. Det skalpotensielt forgå mye utviklingi Åssentralområde,og det er vanskeligå menenoe om når
eier av gnr. 42 bnr. 65 vil vurdere/beslutteannenutnyttelseav eiendommen.Det er ikke
usannsynligat driften av bensinstasjonenvil bli videreførti mangeår, dog ikke nødvendigvisi
nåværendeform og omfang (jfr. de endringer somfinnerstedi markedetfor drivstoff), og vi mener
derfor at reguleringsbestemmelsenefor BKB1burde gi rom for å tillate videreføringog utviklingav
nåværendevirksomhet.

Med vennlighilsen
CBREAS

SimonKilli
sign.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: KINIJT Registrert dato:15.08.2019 16:56:39

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegne av foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

983530559

Foretak/lag/forening

Ås IL Fotball

Adresse

Idrettsveien 1

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

Høringsuttalelse områdereguleringsplan Åssentrumsområde.pdf



Til Ås kommune. 13.08.2019

Høringsuttalelse fra Ås IL Fotball om områdereguleringsplan Ås sentrum.

Viser til høringsdokument datert 30. 5.2019.

Vi viser også til høringsuttalelse fra Ås idrettsråd av 9.8.2019 og Uttalelse fra Ås IL som vi
stiller oss bak.

Med tanke på kommende befolkningsvekst i Ås vil det bli et skrikende behov for idrettsanlegg
dersom det ikke settes av arealer til dette i denne runden.

Ås Stadion er et naturlig samlingspunkt for de som driver med idrett i kommunen, og dette er
viktig for samarbeide mellom idrettene i Ås. Det vil derfor, som Ås idrettsråd og Ås IL
presiserer, være viktig å holde utvidelse av idrettsanlegg i nærheten av Ås stadion. Da vil
områdene B1, B2, B3 og BAA passe meget bra.

Ås fotball har i dag rundt 600 medlemmer fra stort til smått som deler på 1 11’er bane
kunstgress og 1 innendørs hall med 7’er bane kunstgress på Ås stadion. Dette tilfredsstiller
ikke dagens og fremtidens behov.

Fra april- oktober må ofte lagstreninger vike for seriekamper. Dette går da ut over
treningstilbudet til lagene. På vinterstid (nov-april) er det ofte kun hallen som egner seg for
fotballtrening. Denne tilfredsstiller ikke kapasitetsbehovet, og det går ofte utover de yngste
lagene.

Vi trenger flere baner sommer og vinter for å kunne tilby god aktivitet for våre medlemmer
uansett alder.

Med antall kunstgressbaner er Ås nest dårligst i fylket på kunstgressbaner i forhold til antall
innbyggere. Viser til Idrettspolitisk dokument. (link i høringsuttalelse fra Ås idrettsråd datert
9.8.2019.)

Vi oppfordrer kommunen og politikerne til å revidere planen, slik at vi i fremtiden kan tilby
gode aktivitetstilbud til innbyggere i alle aldre.

Med vennlig hilsen

Helle Hvamstad

Styreleder Ås IL Fotball



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: I2N4NB Registrert dato:15.08.2019 16:26:39

Antall vedlegg: 8

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

981465989

Foretak/lag/forening

Ås Utviklingsselskap ANS

Adresse

Rådhusplassen 15 c/o Knut H Knudsen

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

Oversendelsesbrev.pdf

Vedlegg_1_Plankart.pdf



Vedlegg_2_Visjonfor Moerjordet.pdf

Vedlegg_3_MulighetsstudieMoerjordet.pdf

Vedlegg_4_Utredninger.pdf

Vedlegg_5_Trafikkanalyse.pdf

Vedlegg_6_Støyutredning.pdf

Merknad_områdeplan.pdf
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Ås kommune
Rådhuset, Skoleveien 1
1431 Ås

Deres ref.: Magnus Ohren Vår ref .: Hilde Warp Oslo, 15.08.2019

HØRINGSINNSPILL OMRÅDEPLAN, MOERJORDET
På vegne av Ås Utviklingsselskap ANS leveres høringsinnspill til områdeplan for Ås
sentralområde.

For å sikre god, faglig forankring for våre innspill har vi engasjert A-lab arkitekter som
reguleringsfaglig rådgiver og COWI for å gjøre overordnede trafikk- og støyberegninger
basert høringsutkastet.

Vår ambisjon for utvikling av Moerjordet er i tråd med Ås kommunes vedtatt
fortettingsstrategi – en bærekraftig stedsutvikling som understøtter miljøet, sosiale
forhold og samtidig er økonomisk gjennomførbar.

Høringsutkastet gir et godt utgangspunkt, men etter at vi har gått i dybden på vår
eiendom ser vi også forbedringspunkter. Det mest alvorlige for grunneier, og for god,
bærekraftig stedsutvikling, er at hele 46 % av tomtearealet på Moerjordet er satt av til
andre formål enn bebyggelse. Når vi videre ser høydebestemmelsene opp mot
solforhold og foreslåtte % BRA på de ulike feltene vil vi ikke oppnå den
områdeutnyttelsen vedtatt fortettingsstrategi legger opp til.

Som volumstudien i vedtatt fortettingsstrategi viser, er Moerjordet den største unyttede
tomten i områdeplanen med potensial for relativ rask utbygging sammenlignet med
øvrige tomter i sentrumsplanen. De øvrige tomtene har i stor grad eksisterende
bebyggelse som må transformeres for de kan utvikles. For å møte anslått
befolkningsvekst vil en bærekraftig utvikling av Moerjordet være kritisk for å nå målet
om 3.700 boliger i sentrumsnære områder innen 2027 (ref. behovet vist i utkast for
boligpolitisk plan), men en så lav tomteutnyttelse som foreligger i planutkastet vil gjøre
det utfordrende for grunneier å realisere bærekraftige prosjekt på kort sikt.

Samtidig ser vi at vi med relativt enkle grep, og med utgangspunkt i foreslåtte høyder
og % BRA, kan nå ambisjonene i fortettingsstrategien gjennom:

• Å endre feltinndelingen noe for å øke byggbarheten i tråd med volumstudien i
vedtatt fortettingsstrategi

• Å opprettholde samme antall m2 med grøntareal, men omdisponere disse bl.a.
for å sikre bedre siktlinjer til den grønne åsen under sykehjemmet og fra
sykehjemmet til Dysterjordet

• Å definere en andel av tomten der høyder kan fravikes gitt at % BRA
opprettholdes, ref. enstemmig vedtak (punkt 4.j.) i Hovedutvalg for teknikk og
miljø (HTM) 22. mai

• Å ikke avsette en stor andel av boligfeltene sør på Moerjordet til det betydelige
samferdselstiltaket en bro er

o Dersom det besluttes å sette av areal til bro bør både formål og høyder
revurderes - mindre støyfølsomme og høye næringsarealer bør legges
som støyskjerm langs broen for å skjerme innenforliggende boliger, noe
som bryter med prinsippet om boligformål og fallende høyder mot syd
og slik sett krever ny høringsrunde
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• Å beholde dagens trasé for Brekkeveien da støyutredningen viser betydelig
lavere total støybelastning med denne løsningen, samt at vårt forslag til
sammenhengende byrom for myke trafikanter fra sentrum til sykehjemmet ikke
brytes opp av biltrafikk på tvers av Moerjordet

Med disse tiltakene vil vi kunne oppnå en områdeutnyttelse på 119 %, noe som er helt i
tråd med fortettingsstrategiens mål om 110-130 % områdeutnyttelse for denne tomten.
Vi bevarer en fleksibilitet i planen for å kunne optimalisere løsninger basert på
fremtidens behov. Samtidig reduseres usikkerheten betydelig, både for naboer og oss
som utbyggere, ved f.eks. å fastsette en gitt %-andel av tomten der høyder kan variere
og at areal avsatt til fremtidig bro fjernes.

I det følgende gir vi først innspill til endringer med våre faglige begrunnelser. Vi har delt
innspillene i fem hovedtema; bærekraftig stedsutvikling (inkludert feltinndeling og
høyder), eventuell fremtidig bro over jernbanen, veiløsning, rekkefølgekrav og
infrastrukturbidrag. Hvert tema avsluttes med forslag til konkrete endringer i plankart
og/ eller planbestemmelser. Dette for å forenkle administrativ og politisk behandling av
være innspill.

Videre har vi lagt ved vårt alternative forslag til plankart med tilhørende utredninger for
å kunne gå detaljert inn i våre ambisjoner for utvikling av Moerjordet og begrunnelsene
for de endringer vi foreslår.

Med vennlig hilsen
Aase Utvikling AS
v/ Hilde Warp
Utviklingssjef
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BAKGRUNN�

FRA TETTESTED TIL REGIONBY

• Fakultet for helsefag
• Fakultet for lærerutdanning og
internasjonale studier
• Fakultet for teknologi, kunst og design

• Akvakultur, husdyr- og landbruksfag
• Lærer- og lektorutdanning
• Matematikk, natur- og realfag
• Samfunnsfag
• Teknologi,sivilingeniørog arkitektur
• Veterinærmedisin,dyrepleie og helsefag
• Økonomi og administrasjon

• Barnehagelærer
• Radiogra
• Statsvitenskap
• Sykepleie
• Visuell kommunikasjon
• Økonomi og ledelse

UNIK

Prioriterte vekstområder i nasjonal transportplan NMBU er et av regionens viktigste universitet og

forskningsinstitusjoner.Det ligger stort potensial i å styrke

Ås som universitetsby.

ÅS er blandt de hurtigst voksende tettstedene i Folloregionen og skal i
henhold til regionale utviklingsplaner transformeres fra tettsted til regionby.

Oslo og Akershusvil i følge SSBøke med
260 000 innbyggere frem mot 2030. Alle disse
menneskene skal ha et sted å bo og arbeide
i fremtiden, og kunne reise mellom hjem og
arbeid på en e�ektiv og miljøvennlig måte.

Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus peker ut en felles retning for areal-
og transportutviklingen i regionen og er grun-
nlag for videre samarbeid mellom stat, fylke,
kommuner, næringsliv og andre aktører.

I den regionale planen utpekes ÅS sammen
med Ski som viktige regionale vekstområder i
Follo.Tettstedene forventes å skulle kunne ta
noe av presset fra hovedstaden ved å utvikles
til attraktive “regionsbyer” som ikke utkonkur-
rerer, men komplimenterer,hverandre.

I følge befolkningsfremskrivninger forventes en
befolkningsvekst i Ås på nær 40% de nærmeste
15 årene. Den raske befolkningsvekstensetter
store krav til ere stasjonsnærearbeidsplasser
og boliger. For å sikre en kvalitativ vekst kreves
langsiktig tilrettelegging.

NMBU er et av Ås viktigste aktiva og gir
grunnlag for både kommunal og regional
satsning på utvikling av nasjonalt konkur-
ransedyktig kunnskapsnæring med utgang-
spunkt i universitetet.

Ås er en av Follos mest betydningsfulle

jordbrukskommuner.Jordbruket er en viktig del av Ås sin

identiet som må ivaretas tiltross for rask vekst og økt

arealbehov.
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HENSIKT�

KVALITATIV SENTRUMSFORTETTING

Plangrunnlag

Gjeldendedetaljregulering:

MoerNordre,vedtatt 22.06.04

Formål:
- Bolig/forretning:35%BYA(maks.4 etg).
Butikk/detaljhandeltillates ikke.

- Bolig:26%BYA(konsentrert
småhusbebyggelsei 2-3etg)

Kommuneplan2015-2027,vedtatt 03.02.16

Formål:
- Kombinertbebyggelseog anlegg
(bolig/næring)

- O�./privat tjenesteyting

§ 1.1:Alle tidligere vedtatte arealplaner
gjelder forankpl. arealdel

Dersomdet utarbeidesplanforslagmed annet
formålenn det somer vedtatt i kommuneplanen
ellerannenoverordnetplan,utløserdette kravom
konsekvensutredning(Jfr.forskrift om
konsekvensutredning,vedlegg1,pkt. 25).Det vil
derfor væreviktig åspille inn et forslagom
formålsendringpå den sydligstetomten i
kommunenspågåendeplanarbeidefor
områdereguleringen.

Gnr./bnr.54/3pregesavopp til 12m. høydeforskjell
mellom eiendomsgrensei vestog Askeveien.Det
måderfor undersøkesom eiendommener egnet
for andreformålog/eller annenutnyttelseenn i
gjeldenderegulering.

Kommuneplan 2015-2027 Fortettingsstrategi vedtatt mars 2018

(Forarbeid til pågående reguleringsprosessmed ny

områdeplan for Ås sentralområde)

Ås Utviklingsselskap ANS eier en stor eiendom med et betydelig
utviklingspotensial i ytterkant av dages sentrum i Ås kommune.

Deler av eiendommen inngår i planområdet for pågående kommunalt
planarbeid med fortettingsstrategi og ny områdeplan for Ås sentralområde.
Dette visjonsdokumentet er et første ledd i å synliggjøre eiendommens
utviklingpotensial med utgangspunkt i nye/fremtidige rammer.

Tomten har gnr./bnr. 54/3 og omfattes i
dag av en detaljregulering fra 2004 med
rammer for blandet bebyggelse (bolig og
næring) i nord og småskala boligbebyggel -
se i syd. Sydlige del av tomten er senere
avsatt til offentlig/privat tjenesteyting
gjennom rullering av kommuneplanen.

Tomten utgjør en viktig brikke i den frem-
tidige utviklingen av Ås sentrum, da det
per i dag er få uutviklede områder i nær
tilknytting til sentrum. Det som planlegges
her kommer til å påvirke den fremtidige ka-
rakteren til Ås sentrum i vesentlig grad og
muligvis også kunne ha betydning for Ås
posisjonering som “regionsby”.

Det er derfor viktig at eiendommen
utvikles med utgangspunkt i en fremtidsret -
tet strategi, med stor fleksibilitet for endre -
de behov og utviklingsmuligheter over tid,
samtidig som man oppnår størst mulig grad
av forutsigbare rammer for tomtens eiere,
kommunen, fremtidige virksomheter og nye
beboere som velger å bosette seg her.

ÅS utviklingsselskap ønsker å legge til rette
for en kvalitativ og etappevis utvikling av
Moerjordet med blandende funksjoner som
understøtter og supplerer videreutvikling av
Ås eksisterende sentrumskjerne, og i tillegg
bidrar til å styrke Ås sin rolle som
universitetsby.

Bærekraft og høye miljøambisjoner vil stå
sentralt i utviklingsprosessen. Målet er å
legge til rette for en tett og kompakt ny
sentrumsbydel med nye arbeidsplasser,
noe handel og service, et variert bolig-
tilbud med gode bo- og omgivelses-
kvaliteter og svært god tilrettelegging for
gående og syklende.

Gnr. 54,
brnr 3

45 900m2

31900m2

Varsledereguleringsplaner

Varsletplanavgrensning

Anbefalt kjerneområde

Arealbruk

Kjerneområde

Vurdere ny bebyggelse

Vurdere moderat fortetting

Vurdere strengere vern

Avvik fra kulturhistorisk analyse

Områdenavn

Områdenavn

Tegnforklaring

1. Utvidet sentrumskjerne

2. Kaja boligområde

3. Studentboliger

4. Søråsteigen

5. "Maxbo"-tomten
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NY FORBINDELSETIL SENTRUM
Moerjordet har potensial som ny innfallsport
og hovedforbindelse til sentrumskjernen
for boligområdene lenger syd. Flere nye
utbyggingsfelt med f.eks.rekkehuser under
utvikling her. For å kunne utfylle denne rollen
må området utvikles med attraktive byrom
og grøntarealer med høy kvalitet og god
tilgjengelighet, ikke bare for de som bor i
området, men også for omgivelsene samt
de som besøker og bruker sentrum. Dette vil
kunne bidra til å gjøre det mer attraktiv å gå
og sykle til sentrum og dermed styrke
grønn mobilitet / redusere bilbruk i Ås sentrum.

Som ledd i å nå dette målet må området
i tidlig fase ses i en større helhetlig
sammenheng. Sydlige utviklingsområder langs
Brekkeveien,samt etablert sykehjemsområde
inngår derfor i planprosessens tidlige
studieområde.

ØKT BYLIV
Utadrettede funksjoner og noe handel og
service med både lokal og sentrumsrelatert
målgruppe, vil være vesentlige faktorer i å
legge til rette for høyere aktivitet og nytt
byliv i de delene av området som ligger
nærmest sentrum og stasjonen.Graden av
funksjonsblanding bør naturlig nok også være
høyere her enn i tomtens sydlige deler.

I sentrale og sydlige deler av tomten ønsker
Ås utviklingsselskapå vurdere alternative
strategier for aktivering av førsteetasjer langs
hovedforbindelsen gjennom området. Dette
kan f.eksvære boliger med tilknyttet verksted/
butikk, eller forhager og fellesfunksjoner.

FUNKSJONSBLANDING
Ås primære næringsområder ligger per i dag
som isolerte enklaver utenfor sentrumskjernen.
Noe kontorbasert næring nnes dog også
i sentrum og et vesentlig påfyll tenkes
realisert gjennom etablering av det nye
“Europankvartalet”. Dersom Ås kommune skal
kunne nå sin målsetting om å posisjonere seg
som regionsby med vekt på kunnskapsnæring
og kunne tilby nye arbeidsplasser i takt
med forventet befolkningsvekst,vil det være
behov for langt mer moderne og attraktivt
næringsareal i umiddelbar nærhet til stasjonen.

Ås utviklingsselskaphar tro på at Moerjordet,
i tillegg til nye boliger, kan ha rom for en
større andel moderne næringsbygg. F.eks.i
de mest sentrumsnære delene av tomten og i
områder mot jernbanelinja som er støyutsatt.
Ettersom mye fortsatt er usikkert med hensyn
til utviklingstakt og hva som på sikt vil bli det
reelle behovet for sentrale næringslokaler,
ønsker Ås utviklingsselskapå legge til rette for
et plan som tillater for en fornuftig eksibilitet
mellom bolig- og næringsformål.

AM BISJONER�

MOERJORDET EN NY SENTRUMSBYDEL
Området ligger godt til rette for både å kunne fungere som
sentrumsutvidelse mot syd og samtidig som et selvstendig nytt boligområde,
med varierte lokalfunksjoner og nabolagstilbud.

Relevant studieområde for utvikling av Moerjordet og

arealer tilgrensende eksisterendesykehjem.

Moerjordet som ny innfallsport til sentrumskjernen

EKSITERENDE

SENTRUM

FREMTIDIG

SENTRUM-SYD
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VISJON FOR UTVIKLING AV MOERJORDET

Moerjordet - nye Ås sentrum-syd - er en levende, mangfoldig,
grønn og ekstremt bærekraftig bydel.

Svært god tilrettelegging for myke trakkanter gjør at ertallet
av områdets beboere og brukere sykler eller går. Gode dele-
bilsordninger og lav parkeringsdekning gjør at mindretallet har
egen bil.

Bydelen supplerer bylivet i sentrum med aktive førsteetasjer i
sentrale deler og nye by- og landskapsrom for sosiale møter.

Bydelen er et attraktivt oppholdssted for barn og unge.

Sentrum-syd inneholder nye kultur- og servicetilbud.

Bydelens identitet tar utgangspunkt i Ås`eksisterende identitet
som jordbrukskommune. Uteoppholdsarealer og byrom utformes
med inspirasjon fra dette.

Formspråk og materialbruk spiller godt sammen med omgiv-
elsene og har referanser til Ås`historiske bebyggelse.

Bydelen tilbyr moderne næringslokaler nær stasjonen. Som en
viktig faktor i utvikling av Ås som kunnskapssentrum, legges det
spesielt til rette for start-up virksomheter og mindre bedrifter
langs sentrumsaksen.

Utviklingsprosessen er eksprementell med hensyn til eksible
bygningsstrukturer som ledd i å sikre tilpassningsmuligheter over
tid.

Den nye bydelen har variert boligsammensetning og tilbyr spen-
nende og unike boliger og bo-konsepter.

Moerjordet er en spesielt inkluderende bydel med en viss andel
boliger tilpasset eldre, sosiale boliger og utleieboliger for stu-
denter.
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TOMTENS POTENSIELLE ROLLE I ÅS
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INNFALLSPORTFRA SYD NYE SAMMENHENGER

Sentrum
Syd

• Dagens sentrum, med relativt høy andel verneverdige bygningsmasse, har små muligheter for stor vekst.
En utvidelse sørover gir potensiale for å supplere dagens sentrum og gi det ny relevans for både gamle
og nye innbyggere.

• Moerjordet bli et sentralt og aktivt forbindelsesledd til sentrumskjernen for omkringliggende boligområder.

• Ny utvikling på Maxbotomta, nye rekkehushusområder i syd-øst og syd-vest, så vell som fremtidig ut-
vikling på selve Moerjordet, gir behov for økt mengde lokalfunksjoner. Moerjordet utgjør et sentralt punkt
i forhold til dette.

• Idag ligger det ingen publikumsrettede funksjoner på Moerjordet. For å være del av en bymessig videre-
utvikling av sentrum, kreves ere lag av funksjoner på tomten. “Urbanitet” kjennetegnes bl.a. av en mix
av funksjoner og brukere til ulike tider på døgnet.

Sentrum

• Nye krysningspunkter for sykkel og bil langs tomtegrensen i øst er et ønsket fremtidig grep i Ås kommune.

Et slikt grep vil kunne bidra til å redusere virkningen av jernbanen som barriere. Samtidig er foreslåtte

nye veier arealkrevende tiltak, og Moerjordets beliggenhet i forhold til sentrum gir mulighet til god

tilknytning mot øst via eksisterende krysningspunkter. En slik kanalisering av bevegelser vil også kunne

bidra til å forsterke dagens sentrum. Etmulig alternativ kan være etablering av et nytt krysningspunkt for

gående/syklende i den nordlige delen av tomten med tydelig forbindelse til Ås VGS.

• Med tanke på utviklingsområder mot vest, så vel som utbygging av studentboliger i pentagon-området,

virker det også naturlig å knytte Moerjordet tettere sammen med universitetet via bedre forbindelser

gjennom disse områdene.

SentrumSentrum

Sentrum
Syd

Sykehjem

Maxbo-tomten

Studentboliger
(Pentagon)

NMBU

Sentrum

NY SENTRALITET PÅ MOERJORDET
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SUPPLERE DAGENS
SENTRUMSFUNKSJONER

INTEGREING AV
OFFENTLIGE FUNKSJONER

• Utvikling av Moerjordet kan bidra til å supplere

dagens funksjonsmangfold i sentrum. Dette vil gi

økt bymessighet og gjøre sentrum mer attrak-

tivt som destinasjon og oppholdsted for både

eksisterende beboere og eventuelle potensielle

tilyttere.

• For å tiltrekke seg ere studenter, er det f.eks. be-

hov for et mer sammensatt sentrumstilbud. Urban-

itet og “intensitet“ kjennetegner unge menneskers

ønsker for bosted.

• Pågående panarbeid legger opp til utvidelse

av Moer sykehjem østover. Gjennom utvikling av

Moer er det potensial for å koble sykehjems-

funksjonen bedre til sentrum.

• For å unngå at syhjemmet blir en monofunksjonell

sone isolert fra andre program og brukere kan,

supplerende o�entlig program, f.eks. omsorgsbol-

iger integreres i det nye bymiljøet tilgrensende

sykehjemmet.

Sentrum
Syd

Sentrum

Sentrum
Syd

Sykehjem

Omsorgsboliger

Barnehage

Legekontor

Demenssenter

TYDELIG BYBÅN D

• Fortetting mot syd langs sentrums hovedakse via

Moerjordet vil gi et tydelig denert og avgrenset

bybånd.

• Som megler mellom sentrum og boligområder i

syd kan utvikling av området gi en tilpasset over-

gang fra tett sentrumsbebyggelse til mere åpne

områder og småhusskalen.

• Gjennom omlegging av Brekkeveien knyttes

Moerjordet naturlig tett til sentrum.

• En utvikling her kan bidre til å styrke opplev-

elseskvalitetene og service-, handel og aktivi-

tetstilbud langs aksen, og således også styrke

sentrum samlet sett.

• For å tiltrekke seg bedrifter trengs nærings-

arealer med moderne fasiliteter tett på stasjonen.

En forlenget sentrumsakse gir gode muligheter

for dette.

Sentrum
Syd

Sentrum

FYSISKE OG ROMLIGE UTVIKLINGSPOTENSIAL

STYRKET HOVEDAKSE
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MULIGE

IDENTITETSPROFILER
MÅLGRUPPER OG UTVIKLINGS�SCENARIO

1. KUNNSKAPSBYEN
2. NÆRHETSBYEN

3. NULLUTSLIPPSBYEN
4. DEN INKLUDERENDE BYEN
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KUNNSKAPSBYEN
MULIG IDENTITETSPROFIL�
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Med universitet som et kraftsenter for Ås og kort vei til markedene, både i
det sentrale Østlandsområdet, Sverige og videre i Europa, har Folloregionen
gode muligheter for å utvikle grønn næring. Ås kommune ønsker å satse
på å tilrettelegge for et o�ensivt næringsliv som vil samarbeide med for-
kningsmiljøene i regionen. En utvikling på Moerjordet vil kunne legge til rette
for nye innovative virksomheter, for eksempel innenfor bioteknologi eller
smartteknologi, som ønsker å etbalere seg i Ås. Vitenparken Campus Ås, ÅS
inkubator, og NIBO (pågående satsing på bioøkonomi og øvrig innovasjon
rundt landbruks- og matindustri) er relevant inspirasjon.

MULIGE FREMTIDIGEAKTØRER�

Fleksibelutleie av kontorpulterer for Start-ups.

“START�UPS”

Etter ferdig utdanning vil det å utvikle egne
ideer og en egen bedrift være en vei å gå for
noen studenter. På Moerjordet kan det tilret-
telegges for både eksible næringsarealer og
et miljø som særlig tilrettelegger for slik virk-
somhet.Ved å bidra til et innovativt næringsliv
og kanskje øke antallet nyetableringer basert
på kommersialiseringav forskningsresultater,
kan Moerjordet bli en viktig brikke i å styrke
Ås som “kunnskapsby”. En slik strategi gir også
potensial for alternativ aktivering av 1.etasjer.

HVA VIL DE HA?
• FLEKSIBILITET
• STARTHJELP�INCUBATOR�
• KONTORFASILITETER
• ARBEIDSMILJØ�COWORKING�
• NÆRHETTIL CAMPUS ÅS
• HOTEL � KORTTIDSLEIE

“FORSKNINGSBEDRIFT”

Nærings- og kunnskapsbedrifter vil kunne søke
seg til Ås. Ås tilbyr god tilgjengelighet, nærhet
til Campus Ås og forskningsmiljø.Ved etabler-
ing av ere kunnskapsbedrifter i sentrum vil
man kunne utvikle et kunnskapsklusterbasert
på en blanding av privat næringsliv og univer-
sitetet.Dette vil også kunne bringe Ås et skritt
nærmere den regionale visjonen om kommune
som “kraftsenter for det grønne skiftet”.

HVA VIL DE HA?
• GOD TILGJENGELIGHETTIL MARKED
• NÆRHETTIL CAMPUS ÅS
• TILGANG PÅ UTDANNET ARBEIDSKRAFT
• NÆRHETTIL INTERNATIONAL FLYPLASS
• GODE TRANSPORTMULIGHETEROSLO OG GØTEBORG
• HOTEL �KORTIDSLEIE

“LOKAL PRODUKSJON”

Ås er en landbrukskommune og universitet har
stor kompetanse innen landbruk og mat- og
naturproduksjon. Lokalt produserte varer vil
være attraktivt for nye beboere og eksisteren-
de miljø. For å skape interessant sammenheng
mellom virksomheter og byliv vil man kunne
tilrettelegge for feks utsalgssteder og aktivi-
tetsarenaer knyttet til dette. Muligvis også et
opplevelsessenterfor mat, miljø og klima?

HVA VIL DE HA?

• NÆRHETTIL RÅVARER
• KOBLING BOLIG�MATPRODUKSJON
• NÆRHET TIL UTSALGSSTED
• STOREOG FLEKSIBLELOKALER
• GOD TILGJENGELIGHET

MOERJORDET SOM KRAFTSENTER FOR KUNNSKAPSNÆRING
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SCENARI O 2050 UNIVERSITETSBYEN

Et boligtilbud med mulighet for korttidsleie og
mange fleksible leiligheter og boformer.

Det gamle universitetet står fortsatt sterkt og
tiltrekker seg flere studenter enn noensinne

Kontorfelleskapene brer om seg og arbeidsplassene
har tatt nye former

Unge gründere søker seg til Ås der det er et stort
nettverk, et godt tilbud og profileringen er ”riktig”

Studentene elsker byen sin og blir boende

Hydrophonics har blitt en stor industri og Moerjordet har både lokaler og utstillingsvindu for innovasjon
innen mat-næring og bio-teknologi

Cafèer der studenter og freelancere jobber
sammen med andre som tar seg et avbrekk fra
kontorarbeidsplassen

Det utvikler seg en kultur for de unge med
idealistiske ambisjoner

Med læring fra den blinde
ku, har 50 nye mat-grun -
dere hatt suksess i Ås

Også et lokal-urbant
mattilbud for folk på
farten

Ås har mange unge innbyggere som skaper liv i
gatene med events, happenings og gatherings



15
VISJON FOR MOERJORDET

NÆRHETSBYEN
MULIG IDENTITETSPROFIL�
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Nordre deler av Moerjordet er et naturlig område for utvidelse av dagens
sentrum. Omlegging av Brekkeveien vil forlenge sentrums hovedakse gjen-
nom tomten. Moerjordet vil dermed også være det første møte med Ås
sentrum når man kommer fra boligområdene i sør. Lokal handel vil kunne
støtte opp om sentrumsgaten og gi aktivitet og liv i bybildet. Fellesskapsak-
tiviteter og kulturtilbud kan gi identitet til området og trekke ere menne-
sker hit. En variasjon av tilbud og aktiviteter vil være viktig for å skape liv og
møtesteder i området. Utover aktive første etasjer ligger store potensialer i
tilrettelegging for gode byrom og multifunksjonell grønnstruktur.

MULIGE FREMTIDIGEAKTØRER�

KULTURTILBUD

En kulturfunksjon er samlende for nabolaget.
Ås mangler f.eks. ere sentrale møtesteder
for familier, barn og unge. En scene for lokalt
teater, ny musikkskole,eller et opplevelses-
senter for mat, miljø og klima kan bidra til å
sette området på kartet.

HVA VIL DE HA?
• GOD TILGJENGELIGHET
• STØTTEFRA KOMMUNEN
• SPESIALROM,MEN GJERNEDEL AV STØRREBYGG
• FLEKSIBILITET
• NÆRHETTIL SERVERING
• MULIGHET FOR SAMBRUK

HVERDAGSHANDEL

Det vil være marked for noe lokal handel
langs sentrumsgaten. Det er ere boligområder
tett på og hverdagshandlingen kan skje her.
Dette kunne feks være frisør, bokhandel, en
liten matbutikk, kafè eller et bakeri. I områdene
tettest på sentrumskjernener det rom for et
noe mer variert handelstilbud.

HVA VIL DE HA?
• GOD TILGJENGELIGHET
• FLEKSIBILELOKALER
• SENTRALPLASSERING

ØKOLOGISK MATHALL

Ås er et viktig landbruks- og mat-
produksjonsområde. Et senter for matkultur
med servering av lokalt produserte grønnsaker
og matretter ville f.eks.gi et attraktivt møtested
for både lokalbefolkning og tilreisende.

HVA VIL DE HA?
• GOD TILGJENGELIGHET
• FLEKIBILE LOKALER
• SENTRALPLASSERING
• MULIGHET FOR SAMBRUK

Siste sang - lokalt bryggeri og ølutsalg

MOERJORDET SOM NY SENTRUMSBYDEL

Bydelmedsterknabolagsfølelse
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Lekeplass for barn der folk ferdes

Beboerne møtes ofte tilfeldig i hverdagen fordi nødven-
dige funksjoner er strategisk plassert der folk bor og
ferdes

Lekeplassenetilbyr også samvær med dyr! Moderne matproduksjon samler beboerne og gir områ-
det identitet

Eventer arrangeres i eksible 1.etg-lokaler

Romslige fellesareal som samler beboerne og bidrar til egenart og karakter Butikkene ytter ut på gaten på godværsdager, shop-

ping er en sosial gesjeft og bidrar til gateliv

De brede gatene huser ofte festivaler

Gatene brukes som oppholdsareal for beboerneFellskapsfølelseni nabolaget styrkes gjennom bruk av fellesrom

SCENARI O 2050 ÅS MEST SOSIALE NABOLAG
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MULIG IDENTITETSPROFIL�

BYØKOLOGISK BOLIGOMRÅDE
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ZERO EMISSION NEIGHBOURHOOD
Det er tilknyttet stor direkte og indirekte
klimagassutslipp til aktivitet i bymessige bområder.
Ved å se klimanøytralitet på nabolagsnivå, er det enkelt
å identisere klimagassutslippene tilknyttet all type aktivi-
tet innenfor et nabolag, samt å nne helhetlige løsninger
på nettop nabolagsnivå framfor sub-optimale løsninger
på bygningsnivå. Samtidig gjør dette det mulig å koble
opp disse målene til nasjonale klimamål og strategier.
Materialbruk, mobilitet, arealbruk, avfall og ikke minst
brukerens perspektiv, er noen av temaene som bør være
i fokus når nullutslippsmålses i et større perspektiv. Det
anses at fokus på nabolagsnivå kan danne et bedre
utgangspunkt for å løse disse komplekse og sammen-
satte problemstillingene, enn gjennom fokus på
individuelle bygninger.

• Boområder bør være eksible og kunne tilpasses
variasjoner i fysiske og sosial behov - også over tid.

• Ulike type bygninger med forskjellige funksjoner,
brukstid og bruksmønster fører til et bedre samspill
og muliggjør høyere utnyttelse av lokal fornybar
energiproduksjon.

• Det tilknyttes store klimagassutslipp til avfall gjennom
deponering og forbrenning. Ved å fokusere på
klimanøytralitet på nabolagsnivå, vil avfall feks kunne
brukes som en resurs.

• Beboernes mobilitet må anses som en integrert del
av nabolaget, og plassering av samfunnsfunksjon-
er samt transportmidler må tenkes i forhold til dette.
Et tidlig inngrep på byplansnivå har stor betydning
for framtidig mobilitet og transport. Videre ligger det
ere muligheter rundt elektrisering av transport og
eksibilitet gjennom systemløsningerog energisyste-

mer på nabolagsnivå, enn på enkelt byggnivå.

ZEN Research Center
https://fmezen.no/
er et forkningsprosjekt ledet av NTNU og
SINTEFinitiert av Norsk Forskningsrådi2017. Prosjektet har tilknyttet 25
doktorgrad- og post doc-stillinger. Forskningen retter seg mot
nullutslippsnabolag i smart-byer. Det nnes per idag 8 pilotprosjekt
som baserer seg på forskningen og Moerjordet kunne vært en interes-
sant case for et nytt pilotprosjekt.
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MOERJORDET SOM BYØKOLOGISK BOLIGOMRÅDE

FRA ÅS

De est som bor i Ås, bor i eneboliger. En del
eldre ønsker å ytte fra huset sitt til en enklere
og mer sentral bolig. Moerjordet vil kunne tilby
varierte boliger for denne grupen.

Større endring i familiestrukturene kan også gi
en beboeregruppe med barn deler av tiden
og voksenliv den andre halvdelen.
Av ere grunner kan mennesker ha behov for
hjelp i boligsituasjonen sin, enten å leie en
bolig eller en mer tilrettelagt boligsituasjon.

HVA VIL DE HA?

• NÆRHETTIL SENTRUM
• LETTVINT LEILIGHET
• STØRRELEILIGHETER
• STOREPRIVATETERASSER
• NÆRHETTIL OFFENTLIG

KOMMUNIKASJON
• SOSIALTBOLIGMILJØ

FRA STORBYENE

Statisikkenviser at det eksistereren stor yttestrøm fra Oslo til Akershus,spesielt blant
småbarnsfamilier med barn under skolelalder.Ås konkurrerer om mennesker som presses ut av
boligmarkedet i Oslo pga pris og de som ønsker mer landlige omgivelser. De este av disse er
mellom 30 og 39 år (med barn under skolealder).

Ås kan tilby andre boligkvaliteter enn boliger i Oslo. Mens man i hovedstaten bygger
tett og høyt spesielt på infrastrukturknutepuntene,kan Ås tilby boliger med mer uteplass, sol,
utsikt og kortere vei til naturen. En del vil søke seg til eneboligområdene, mens en annen del av
denne befolkningsgruppen er på jakt etter andre måter å bo på med familien sin. For disse kan
det å være en del av et nabolag som er grønt og bærekraftig med gode kvaliteter, korte av-
stander og gode fellesfunksjonerog fellesområder være viktig.

HVA VIL DE HA?

• STRESSFRIHVERDAG
• FELLESFUNKSJONER
• ANDRE BOFORMER ENN OSLO SENTRUM
• UTEOMRÅDER
• NÆRHETTIL OFFENTLIG KOMMUNIKASJON
• LEKEAREALERFOR BARN
• NÆRHETTIL SKOLE
• NÆRHET NATUR
• NABOSKAP

Et zero emission neighbourhood er et nabolag som ønsker å redusere karbonutslippene sine til null, bl.a. i tråd med FNs klimamål. Dette må planlegges fra
tidlig fase, og være et grunnprinsipp gjennom hele utviklingsprosessen. Mange ytter etterhvert fra Oslo fordi de ønsker et annet liv enn storbyen kan tilby.
Et “mørkegrønt prosjekt” med høy grad av bærekraft og kvalitet vil ikke bare være attraktivt for eks. studenter og folk som arbeider på universitetet, men
også potensielle tilyttere fra både Oslo og regionen. - Folk som ikke leter etter eneboliger, men kan kanskje en hverdag med kortere avstander, en “grøn-
nere livsstil ” og alternative boligtypologier med ere fellesfunksjoner som verksted, lekerom, felles kjøkken eller mulighet for kolonihage.

MULIGE FREMTIDIGE BEBOERE�

FRA NMBU

Det blir ca. 5.200 studenter og 1.700ansatte
på NMBU når Veterinærhøyskolen ytter til Ås.
Det er mange som pendler, men i en travel
hverdag blir det mer og mer aktuelt å bosette
seg i Ås i kortere, eller lengre perioder.

Når studentene er ferdig utdannet, er de også
aktuelle som inbyggere i Ås. For dem kan
dette bli deres første boligkjøp. Alterative
boformer som bofelleskap, eller leilighets-
typologier med eksible delingsarealer kan
også være relevant for unge i etableringsfasen.

HVA VIL DE HA?

• NÆRHETTIL NMBU OG SENTRUM
• MØTESTEDER
• FLEKSIBELKORTTIDSLEIE� HOTEL
• ANDRE LIKESINNEDE TETTPÅ
• SPORTS�AKTIVITETER
• KULTURELTTILBUD
• LEIE TIL EIE

Familier fra byen som ønsker mer plass



21
VISJON FOR MOERJORDET

DEN INKLUDERENDE BYEN

V

MULIG IDENTITETSPROFIL�
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NYE TYPER OMSORG

Flere eldre som blir boende alene ønsker seg
selskap og trygghet i hverdagen. Omsorg +
er for eksempel et tilbud hvor man kan spise
middag sammen og det er aktiviteter, selv om
man bor i sin egen leilighet.Samtidig ønsker
mange eldre å unngå instutisjonssituasjonerog
vil gjerne oppleve at de er en del av et miljø
med beboere og brukere i alle aldersgrupper.
Det nnes mange måter hvor omsorgskonsept-
er kan blandes naturlig inn i alminnelige bolig-
områder.

HVA VIL DE HA?

• BOALTERNATIVUTE INSTUSTISJONS�
PREG

• NÆRHETTIL OFFENTLIG
KOMMUNIKASJON

• FELLESROM
• LETTVINTE LEILIGHET
• HAGE
• SOSIALTBOLIGMILJØ

Et velfungerende boligområde bør ha en variasjon av beboere. Det ligger
et sykehjem ved siden av tomten. En mulig utvikling er å inkludere ere for-
skjellige boligtilbud tilpasset ere behov i utviklingsområdet. For eksempel
omsorgsboliger, eller ungboliger sammen med omsorgsboliger, eller kanskje
omsorg pluss. Tilleggsfunksjoner til sykehjemmet som fysioterapi, legekontor,
tannlege eller frisør kan integreres i prosjektet. Moerjordet kan være et sted
for alle.

MULIGE FREMTIDIGE BEBOERE�

UNGBOLIGER

I Deventer, Nederland, er eldrehjem kombin-
ert med studentboliger. Her er det 6 studenter
sammen med 160 eldre, og studentene bor
gratis mot å forplikte seg til å være en god
nabo. En enklere versjon er å ha boliger særlig
tilrettelagt for unge førstegangskjøpere, eller
“fra leie til eie” på samme tomt, og slik skape
rammer for naturlige møter mellom beboere i
ulike aldersgrupper.

HVA VIL DE HA?

• NÆRHETTIL NMBU OG SENTRUM
• MØTESTEDER
• LEIE
• FRA LEIE TIL EIE
• FAMILIELEILIGHETER
• FRITIDSTILBUD
•

MOERJORDET SOM MANGFOLDIG BYDEL

LEGEKONTOR�FYSIOTERAPI

Det er ere hverdagsfunksjoner som også kan støtte opp om sykehjemme på naboeiendom-
men. I tillegg til fastleger, kan det også være helsestasjoneller spesial legeklinikker.Det er ere
tilleggsfunksjoner som fysioterapi, masasje eller frisører som vil bidra til aktivitet i nabolaget,
men også være viktige funksjoner som støtter opp om eksisterende sykehjem.Med rask be-
folkningsvekst blir det også økt behov for areal til o�entlig- og privat tjenesteyting. Slik virksom-
het vil også kunne bidra til alternativ aktivering av 1.etasjer i området.

HVA VIL DE HA?

• ENKEL TILGANG FOR KUNDER
• GOD TILGJENGELIGHET
• LEIEAVTALER
• TILPASSETINTERIØR
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SCENARI O 2050 FORBILDE PÅ SOSIAL BÆREKRAFT

Tilrettelagte eldreboliger er blandet med vanlige boliger

og funksjoner.

Behandlingslokaler er integrert i områdets servicetilbud. Rimelige sosialboliger (Haugen/Zohar: Furuset)

Eldre og yngre deler oppholdsareal

Moerjordet huser også generasjonenenes hus der idealer om generasjonsmix er oversatt til fysisk form: Boliger og

insitusjon,men her i en helt ny blanding hvor fellesfasiliteterpå kryss og tvers initierer en helt ny måte å være

beboer i en bydel på.

Bygg som bringer ere generasjoner sammen i en

bygning: barn, unge eldre, handicappede og familier

Fellskapsfølelseni nabolaget styrkes gjennom bruk av

fellesarealene
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UTKAST BYUTVIKLINGSSTRATEGI
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SENTRALE UTVIKLINGSPRINSIPPER

Forlengelse av sentrumsaksener et viktig
grep i utvidelsen av Ås sentrum.Vi foreslår
at byrom og attraksjoner plasseres langs
sentrumsaksenfor å styrke denne som en
attraktiv forbindelse.

Det bør etableres et sett hovedprinsipper for utviklingen av Moerjordet.
I første eomgang foreslås prinsipper relatert til byromstrategi, arealbruk,
stedstilhørighet og omgivelseskvalitet gjennom bruk og fokus på landskap.

Tomten bør ha en variasjon av formål, men
hovedvekt på næring mot sentrum og en
styrket boligutvikling mot sør.

For å beholde en grad av eksibilitet bør
en så stor del av eiendommen som mulig
ha ere formål.

Får å skape en bydel av et stort spenn beboere og brukere, må
Moerjordet tiltrekke seg ulike mennesker med ulike interesser,alder,
arbeidssituasjon, livssituasjonog bakgrunn. Da trenger Moerjordet
å tilby o�entlige rom som henvender seg til et stort spenn av
befolkningen.
Det er også ønskelig med ulik grad av o�entlighet på uterommene,
fra privat til o�entlig via semi-o�entlig og semi-privat karakter for å
ivareta ulike typer møter mellom mennesker.

STYRKE SENTRUMSAKSEN FUNKSJONSBLANDING ULIKE SOSIALE ARENAER

NÆRING

BOLIG
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Grønt og frodig landskap er en del av
Ås identitet. Likevel har dagens sentrum
få grønne områder. Grønn og attraktiv
utforming av fellesarealer med relasjon til
omgivelser og problemløsende kapasitet,
foreksempel i håndtering av overvann, vil gi
god oppholdskvalitet i den nye bydelen.

Moerjordet blir en helt ny bydel i Ås og
det blir viktig å integrere området i den
eksisterende situasjonen.Ved å skape
naturlige forbindelser til omkringliggende
bydeler, program og tilbud i Ås, kan
Moerjordet lettere både bidra til og bruke
eksisterende sentrumsfunksjoner.En sømløs
integrasjon av den nye bydelen vil gagne
både dagens Ås og Moerjordet som
nykommer.

LANDSKAP SOM IDENTITETSKAPER
OG PROBLEMLØSER

En av Ås sine styrker er det nydelige, ate
landbrukslandskapet.Å legge tilrette for
åpne siktlinjergjennom tomten vil gi en stor
kvalitet til prosjektet så vel som bebyggelse
vest for Brekkeveien.

SIKTLINJER KOBLING MED OMGIVELSER

SENTRALE UTVIKLINGSPRINSIPPER



27
VISJON FOR MOERJORDET

FORBILDER



28
VI SJON FOR MOERJORDET

Eksempel på nullutslipps-nabolag og pilotprosjekt for Sintef forskningsprosjekt

Tegn_3/Asplan Viak/ZEN Research Centre/Elverum Kommune. ZEN er et forskning-
sprosjekt ledet av NTNU og Sintef. Målet er nullutslipps-nabolag i smart-byer

• passivhusstandard eller bedre
• høy andel av tre eller materialer med lave klimagassutslipp
• høy kollektivandel (buss) + Sykkel/gange.
• �ernvarme basert på bioenergi for boligbebyggelsen.
• lokal el-produksjon basert på solceller og bioenergi
• avfallsløsninger med nedgravde kontainere
• parkering for privatbiler søkes lagt til egne p-anlegg

Nytt boligområde på 350 Da 5 min på sykkel
utenfor Elverum sentrum

Stedegen vegetasjon og naturlige biotoper.Prinsipp for åpen overvannshåndtering

Boligområde utviklet i tråd med ZEN strategiIllustrasjon av CO2-utslipp

ZEN PILOTPROSJEKT - ELVERUM

YdalirMasterplandel 1 – versjon2 07.11.17
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn
Enogen halvkilometernordøstfor Elverumsentrum,mellomboligområdenerundt Sagtjerneti vest
ogde storeskogenei øst,ligger et områdemedpotensialekalt Ydalir.Dagenssituasjoner pregetav
områdetsbruksomsandtaki årtier. Herskaldet etablereset nytt boligområdemedny topografisom
gir føringerfor nyboligbebyggelse,skole,barnehageoguteområder.

Dentradisjonelleboligfeltsutbyggingeni norsketettstederogsmåbyerer forbundetmedfrihet,
velstand,modernitetogreflektertede importerte livsstilsidealenefra bilenshjemland,USA.I daghar
vi et mer sammensattforhold til dette levesettetog innserat det idealiserteforbildet ogsåhaddeen
bakside. Frihetenbilenga,betødogsåenavhengighetogkravom bruk avbil for å få hverdagentil å
hengesammen.Frihetog individualitetbaktujahekkene betødogsåavstandtil fellesskapog
isolering.Stadigutvidelseavbyensperiferi til boligfelt er et billig konsepti byutviklingen, menbetyr
dyrerekommunaldrift av tjenesterog infrastruktur.

Etubebyggetarealpåca.350mål i et kvartersgangavstand, eller5-6 minutterssykkelturfra
sentrum, åpnerfor nyemuligheter åorganiserebyggogmåterå levelivet på.Vivet at endringeri
livsstilvil komme,drevetfram bådeavstatligereguleringersomfølgeavblant annetParis-avtalen,
ogen nyoppfatningom hvasomgir verdifulleliv, spesieltblantyngremennesker.Som følgeavdette
harnyemåterå organisereosspå,gjennomfor eksempeldeleløsninger,vokstframde sisteårene.
Brukenavdette gir økt tilgjengelighetavmiljøvennligeløsningerfor alle,ogdet kanogsåbidra til et
enklereliv.

Figur1 Ydalirmed omgivelser.Illustrasjon:Tweed
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sentralt i gårdsrommetoggangarealethvoroverflatevannfra tak oggårdsromkansamles,med f.eks.
et mindrefordrøyningsbassengsomdelavfellesarealet.Innei gårdsrommetvelgesstedegen
vegetasjonsombuskeroglave,oppstammedetrær. I det sentralefellesområdet,kombineresgress,
helleleggingogsand.

4.1.6 Grøntstruktur
Sammenhengendegrøntstrukturer et viktigstrukturerendeelementi planen.Denknyttesopp mot
gang- ogsykkelforbindelserslikat det etableresforbindelsermednærkontakt til natur oglandskap,i
kontrasttil forbindelsersomharet merurbant preg.Vegetasjons- og landskapsbeltersomdanner
sammenhengendeøkosystemerer ogsåen løsningsombidrar til å styrkevilkårenefor dyrelivog
biologiskmangfold.Uteromkanvariere i utforming,størrelseogfunksjoner,mende børværebasert
pågodeogvarigematerialer,lokalogstedegenvegetasjon.Valgavbelegningleggertil rette for ulike
former for aktivitet oget bevistforhold til dette vil væreviktigogsåmedtankepåuniversell
utforming. Vedå reduserebruk avasfalttil fordel for steinbelegningoggrus,vil det markeresat det
er fotgjengeresomhar fortrinnsrett ogdet vil ogsågi infiltrering avovervanni bakken.

Langsomt-voksendebuskerogtrær vil reduserevedlikeholdsbehovetogdriftskostnadene.I henhold
til universellutforming,børdet ikkebrukesarter somforårsakerpollenallergi,somselje,hassel,bjørk
ogor.

Figur14Stedegenvegetasjonog naturligebiotoper. Illustrasjon:TredjeNatur DK

YdalirMasterplandel 1 – versjon2 07.11.17

24

Figur16Prinsippfor åpenovervannshåndtering. Illustrasjon:tegn_3

Figur17Eksemplerpå lokalovervannshåndtering. Illustrasjon:HovborgDKogLandezineÅpneløsningerfor overvannkanværeenestetiskogvisuellkvalitet i et uteområde.Regnvannsgrøfterogfordrøyningsbassengmåutformesslikat deharsteinsettingogvegetasjonsomfungererbådei tørre perioderogvedsterknedbør.Eksponerteogåpneløsningerfor overvannsetterstørrekravtil detaljeringogmaterialbrukenntradisjonellnedgravdeløsninger.Detmåvurdereshvilkeegenskaperogbehovde lokalegrunnforholdinnebærer.Løsegrusmasservil i utgangspunktetgi eneffektiv naturligdreneringnedi grunnen.Detkaninnebæreat det er ønskeligmed innslagavtettere masser(leire)hvordet er ønskeligmednoevannspeil.Enkeltestederi områdetstårgrunnvannetsværthøytogdreneringkanby påstørreutfordringer.
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mankanfå vedbrukavel fra nettet, oppnårmanenmergunstigreferansebanenårdet gjelder
utslipp.

I dennesammenhenger det viktigå pekepåat behovetfor miljøvennligenergiproduksjonførstkan
klarleggeskonkretnårmanharavklartbygningsstandard(energieffektivitet)ogmaterialvalg.Velges
høyenergieffektivitetpåbyggeneogmaterialermedlavt «energiinnhold»,vil manhaet lavere
klimagassutslippsomdenmiljøvennligeenergiproduksjonenskalkompenserefor, ogmeddet oppnå
et klimagassregnskapsomoverlevetiden(60år)gåri null.

Figurenunderviserat utbyggingerfår store utslippknyttet til byggeprosessogmaterialeri første
leveår,mensmiljøvennligenergiproduksjonfor eksempelfra solceller,bidrartil lavereutslippover
levetidenenndet manellersvillehaoppnåddvedbrukavnettstrøm.Horisontalaksenskalegentlig
gåhelt til 60årslevetid,ogikkebare20år somfigurenviser, menvistprinsippvil fortsette.

Figur30 Illustrasjonav CO2-utslipp: AsplanViak

4.4.1 Varme
Elverumhar lengehatt fjernvarmeforsyning.AnleggeteiesogdrivesavEidsivaBioenergi,somnylig
harbyggeten10MW biokjel.Ydalirliggerplassertinnenforområdetfor fjernvarmekonsesjon,
(tilknytningspliktgjelder,jf. planogbygningslovens§ 27)ogdet er i samarbeidmedEidsivabioenergi
bestemtat all boligbebyggelsei Ydalirskaltilknyttesfjernvarme.

Ydalirliggeri et områderikt pågrunnvannsressurser.Gjennomet egetprosjektkalt «ORMEL»,har
NTNU/Sintefi samarbeidmedbl.a.Elverumkommunekartlagtdisseressursenemedtankepå
varmeproduksjon.Skoleogbarnehagevil forsynesavdisse,medbackupfra fjernvarme.

Fjernvarmenskaldekkemestmuligavvarmebehoveti denyeboligene,dvs. båderomoppvarmingog
tappevann.Eidsivabioenergivil biståmedfagligeanbefalinger(veiledning)slikat løsningeneblirbådeeffektive,brukervennligeogkostnadseffektive.
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NABOLAG I SENTRUM � FORNEBU SØR
Eksempel på kompakt byutvikling med fokus på både miljømessigog sosial bærekraft.

kvalitets og miljøprogram og masterplan: Rodeo arkitekter

Kompakt byutvikling er det bærende idealet for planleggingen
av nærhetsbyen på Fornebu. Utbyggingen skal gjøres i
tråd med nasjonale forventninger til den regionale- og
lokale planleggingen med vekt på e�ektiv arealutnyttelse,
transformasjon og knutepunktutvikling.

Nærhetsbyen på Fornebu skal utvikles til et levende og attraktivt
byområde med et mangfold av boliger og tjenester, så vel som
bilfrie og trygge nabolag. En sammenhengende
infrastruktur av møteplasser,grøntområder og gang- og
sykkelforbindelser kobler kollektivholdeplasser i alle fortetting-
sområder på Fornebu sammen.

Utbyggingen av Fornebu Sør vil videre medføre redusert
energibehov for boligoppvarming, samtidig som den
planlagte fortettingen skåner grøntområder og opprettholder
sammenhengende natur- og friluftsområder. Framtidens
bærekraftige byutvikling på Fornebu sør skal tilrettelegge for og
sikre nye kunnskapsintensivenæringer - at byggeriet omgjør om-
rådet fra energiforbruker til kraftprodusent - og lagemøteplasser
og byrom som skaper sosial bærekraft. For å lykkesmed disse
målsettingene er man avhengig av både ny teknologi og tilstrek-
kelig antall beboere og brukere av sentrumsområdet.MiljøogkvalitetsprogramforFornebuSør22

Middelalderbyen: tettbygd og markedsorientert.
Her representert ved Bologna i Italia. Middelalderbyeroppstod
som et resultat av endringer i europeisk handel og behovet for
beskyttede handelssentra på strategiske steder langs viktige
ruter. Det voksende markedskreftene skapte nærhetsbyer ved
å tiltrekke seg folk og tjenester. I dag er den gamle bykjernen
i Bologna framdeles fylt av folk og tilbud - godt hjulpet av
tilreisende turister.

Eksempler på nærhetsbykvaliteter

I praksis har nærhetsbyen allerede eksistert
i �ere århundre. Utgangspunktene for disse
nærhetsbyene er ulike, og kommer til uttrykk
på ulike måter. Men alt i alt er prinsippene som
ligger til grunn for nærhetsbykvaliteter tuftet
på bærekraftsprinsipper- økonomisk, politisk,
sikkerhetsmessig, sosialt og/eller miljømessig.

Det er viktig å poengtere at disse eksemplene
i stor grad de�neres av spesi�kke forhold og
kvaliteter som er «unike» for den konteksten
hvert eksempel er hentet fra. Med andre ord
er ikke disse eksemplene tatt med for å lære
hvordan nærhetsbykvaliteterkan etableres i
Fornebu Sør. Vi har valgt å ta dem med for å
belyse et viktig forhold: hvert sted må forsøke å
skape nærhetsbyen på egne premisser.

København: sykkelby som nærhetsby.
København satser på å bli verdens beste by
på sykkel. Her er det lang tradisjon for sykling,
og i dag foretas 36% av alle reiser på sykkel.
I Københavns sykkelstrategi ligger også
målsettinger som er forenlige med ideer om
nærhetsbyen. Bedre livskvalitet, høy grad av
tilgjengelighet, korte avstander, og nærhet til
tilbud og tjenester.

Bleecker Street i Greenwich Village, New York. Deler av
Manhattan og Brooklyn kan sies å være en rekke mer eller
mindre sammenhengendenærhetsbyer.Her er høy tetthet av
bygningsmasse, tilbud og mennesker.Særlig på Manhattan
er tilbudene i stor grad markedsorienterte,og deltagelse i
nærhetsbyen kostbart. Tetthetenav tilbud som New Yorker
kjent for innen kultur, mat, og retail er godt hjulpet av den
enorme mengden turister som besøker byen hvert år.

HVORDANNÆRHETSBYENSPRINSIPPERGIRUTLØPFOREN REKKETILTAKOG ÉN SAMLENDEVISJON

Visjoner,
strategier og tiltak

1 Landskap og sted 2. Kompakt bystruktur 3. Mangfold av tilbud 4. Miljøvennlig mobilitet 5. Livet mellom husene

LØSNI NGSFORSLAG

NÆRHETSBYPRINSIPPENE/
STRATEGIER

VISJON
Fornebu Sør.

Et samlende sted for fremtidens hverdag.

De grønne prinsippers by
Koble Fornebu Sør til resten
Sentrumsallmenningen
Grønne nabolag
Et urbant møte med vannet
Akvarium = marint senter
Overvannshåntering

En tett by gir muligheter
Fortette med kvalitet
Etablere urbant hierarki
Variasjon i arkitektur
Bruk av tre i by

Varierte tilbud og tjenester
Sentrumsallmenningen
som felleskapsrom
Samlelokale fellesaktiviter
i nabolagstorgenen
Fornebu brygge som
destinasjon
Akvarietsom kulturhus

E�ektiv for�ytning =
enklere hverdag
Myke tra�kanter gis forrang
Bilfritt sentrum
Nabolagstorgene
T-banensom nodepunkt

Første etasje først
Lokale hjørnesteiner og
nabolagsfølelse
Fra lekested til lekeplass
Aktive balkonger og tak
Kunst som virkemiddel
for eierskap og identitet
De yngste og eldste i
sentrum
Sosialemøteplasser/
interaksjonspåskudd
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TILGJENGELIGMED BIL, FREMKOMMELIGTILFOTS

Bilfritt sentrum
H va kjennetegnerstedene vi foretrekkerå oppholde oss i nårvi er på ferie?Hvilke kvaliteterhar torgene og gatene hvorvi tar en ka�ekopp som gjørat vi velgerå sette oss ned ogse på og føle på bylivet.Hvagjør at vi trives der? Ikke sårent sjelden er en viktig delav svaret; nærhet til andremennesker.Fra billiv til bylivVårebygder,byer og nabolagplanleggesfortsatt i stor gradut fra bilens premisser.Gjen-nom veinormaler og normerfor gateutforming gis bilen enplass i bybildet som innebæreret vesentligarealbeslag.Dette endres i det stadige �eresteder planleggesmed utgang-spunkt i at kollektivtransport,gange og sykkelskal dekke envesentligstørre del av trans-portbehovet. Og her er Forne-bu Sør i en særstilling.Plassert,ikke i nærheten av,men påtoppen av t-banestasjonen. Kombinert med en utvikling itråd med nærhetsbyprinsipperhvor det vil værekorte av-stander mellom bolig, jobb ogøvrige tilbud, innebærer dettei sum et vesentligredusertbehov for bil i hverdagen.I sum innebærer bilens redus-erte rolle i Fornebu Sør at mankan tenke annerledes om are-albruken og i større grad tilret-telegge gatene og byrommenefor øvrige formål, for opphold,for møtene mellom menneskerog for de dagligdagse,såvelsom de mer sjeldne,aktiviteter.Kort sagt: for byliv.En redusert rolle for bilen iFornebu Sør handler såledesikke bare om en positiv gevinstfor naturmiljøet, men vel såmye om en positiv gevinst fornærmiljøet.Parkering under bakkenViktigst er ikke bilbruken i segselv,men hvor bilen brukes.Bilen representerer frihet forenhver bruker og det ligger ikke i plangrepets intensjonerat fremkommeligheten til ogfra Fornebu Sør skal reduseres.Beboer- og besøksparkeringvil løses under bakken og frahovedveinettet vil bilisteneledes e�ektivt ned til fordelteparkeringskjelleresom dekkerbrukernes behov.I tråd med den gode kolle-ktivdekningen og nærhetenmellom boliger og arbeid-splasservil det legges tilrette for en restriktiv parker-ingsnorm.Optimalisering fra dag énI motsetning til en rekkeøvrige satsinger på bilfrittsentrum de siste årene, harFornebu Sør den fordel atalle arealer planleggesfrabunn samtidig. Man er ikkestilt overfor utfordringen åtransformere områder som erplanlagt og utviklet for biler tilderetter å bli egnede plasser forlek, opphold og aktiviteter formyke tra�kanter. Dette er til fordel for alletra�kantgrupper, da atkomstog tilgjengeligtil området medbil kan gis optimaliserte, e�e-ktive løsninger som er basertpå at hovedveinettet nettoppskal betjene atkomst med bil,mens gatene fra første stundtdimensjoneres og utformes slikat de gis en menneskelig skala.Det vil si bredder og utform-ing som tar utgangspunkt ihvordan den enkelte beboereller besøkende vil oppleveområdet mest mulig attraktivt.I Fornebu Sør vil gateneutviklessom en forlengelseavboligenes uterom og fungeresom nabolagsarealersomkompletterer den enkelteshage, balkong eller takterrasse.Som fungerer som e�ektivegangpassasjersom binderbyggeområdenesammen oggir området en felles identitet,og motvirker opplevelsenavlukkede nabolag. EN HOVEDARTERIE OG EN HUBFemten minutter vildetta å reise med t-banenfra Fornebu Sør til Oslosentrum. T-banen danner enavgjørende kobling til øvrigedeler av Stor-Oslo, menendestasjonen utgjør i segselvet viktig knutepunkt ogsamlingssted i sentrum.KollektivdekningT-banen vil betjene et ves-entlig transportbehov. Dettegjelder ikke bare beboeresom får rask og miljøvennligtilgang til et større arbeids- ogaktivitetsmarked,men også fortilreisende og besøkende somenkelt kan ankomme desti-nasjonene Fornebu brygge og Akvariet via bane framfor bil.En viktig målsetting i utviklin-gen av Fornebu framfor er åbidra til en urbanisering langsFornebubanens tre stasjonerpå Fornebulandet. Disse trestasjonene vil ha hvert sitt sær-preg og skal betjene nabolagog områder med forskjelligekvaliteter.For Fornebu Sørsin del er det viktig å fremmeen utvikling som underbyggerendestasjonens rolle som koll-ektivknutepunkt for et størreomland; ikke bare for FornebuSør,men også for Snarøya.Der alle veier forøvrig ledertil Rom er derfor FornebuSør planlagt med sikte på atalle gater leder deg enkelt tilt-banestasjonen, slik at dette blir et foretrukket reisevalg.For å oppnå dette er det avg-jørende at strekningene framtil stasjonene og områdenerundt inngangene innehartilstrekkelig funksjonalitet oge�ektivitet. Det vil etableressykkelparkeringsplasseritilknytning til stasjonene medsikte på å dekke behovet til etstørre omland.EndestasjonenFornebu Sør vil utgjøreendestasjonen på Fornebu-banen. Den vil ha direkteutganger til sentrumsdiag-onalen og nabolagsgater ogsåledesfungere som et bok-staveligtalt, underliggende, og knutepunkt i området.Der banelegemet liggerunder jorda, er stasjonen somfunksjon et viktig knutepunkti nabolaget,og den må såledesogså forvaltes slik.Gjennomå tillegge utformingen avarealene rundt inngangenesærlig vekt,herunder tilret-telegge for etableringen av deviktigste byrommene i FornebuSør rundt disse inngangene,fungerer endestasjonen somet de�nerende og orienteren-de element i bybildet.Rundtinngangene etableres stasjon-storg integrert i omgivelsene.Disse skal fungere som lokalemøteplasser med økte innslagav servicefunksjonerog handelog tilrettelegges for større gradav opphold og aktivitet.T-b ane nMiljøogkvalitetsprogramforFornebuSør MiljøogkvalitetsprogramforFornebuSør64 65

Lokale hjørnesteiner og
nabolagsfølelse
TILHØRIGHETOG EMOSJONELTEIERSKAP

Fornebu Sør skal forståssom et helhetlignabolag, med en samletlogikk og en egen identitet.Innenfor dette overordnete,store nabolaget vil det ogsåkunne eksistere mindrenabolag. Et kvartal aleneer sjelden et nabolag, menssamlede felt bestående av �erekvartaler kan være det.Sosiale møteplasserSosial infrastruktur, sombarnehager, ungdomsklubberog seniorsenter, vil integreresi kvartalsbebyggelsen.Barnehager er møteplasseri seg selv,for foreldre ogbarn i nabolaget.Tilsvarende har ungdomsklubber ogseniorsenter en mulighet til åbetjene et utvidet behov somlokalsamfunnssenter.For åstyrke disse elementenes lokalefunksjoner som møteplasserskal det tilrettelegges forsamlokaliseringav slikefunksjoner i dedikerte hotspotsi kvartalsbebyggelsen.Små navi nabolaget hvor det også åpnesfor ytterligere formålsbruk iform av nærbutikk, mindreservicefunksjonerogbevertning.FlerbrukslokaleAktivisering kan dels skjeved hjelp av fysiskutforming,men forutsetter også bevisst programmering. Det villangs viktige forbindelsakserog på strategiske hjørnerog lokaliteter legges tilrette for �erbrukslokaler iførste etasje av fortrinnsvisboligbebyggelsensom inneharen �eksibiltet til både åanvendes til boligformål og tillokal næringsvirksomhet.Utleielokaler/nabolagslokalerInnenfor de ulike kvartaleneavsettes lokaler tilgjengelig forleie og �eksible med hensyntil ulikt innhold, integrerti kvartalsbebyggelsen.Entydeliggjøring av hvordan deter mulig å ta i bruk, leie ellerlåne byrom kan øke tilfanget av forespørsler for arrangementerog hendelser.Et attraktivt og levedyktignabolag forutsettertilgangen til nødvendigefunksjoner i hverdagen,både handel, rekreasjon ogfelles samlingssteder,menogså transportknutepunktsom forbinder nabolaget tilomverdenen og reduserer densisolasjon.Områdets parallellelokale og regionale funksjonertilsier at det krevesen samtidigforståelse av at sentrum forhalvøyaogså er et sentrum fornabolaget.

BYGULVI FLERENIVÅER

Fellesområdene påbakkeplan, somfasiliteter møtet mellombeboere og besøkere, som girmer liv mellom husene ogsom fungere som kollektivesamlingspunkter er prioritertearealer i Fornebu Sør.Samtidig vil det være behovfor private utearealer i form avbalkonger og takterrasser somsupplerer uteromstilbudet og itillegg bidrar til å tilføre andreog mer skjulte merverdier.Det vertikale bylivBalkonger fungerer somutendørs forlengelser avhjemmet og stuen og har den e�ekt at de bidrar til å skapeliv langs en fasade.Foruten åtilby et privat uterom for denenkelte gir bruk av balkongeren opplevelsefra bakkeplanom aktivitet i �ere høyder; etvertikalt byliv.Synet av nabokona påbalkongen er også opplevelsenav økt trygghet i sitt nabolag.En følelseav at det bormennesker bak veggene,ogaktivitet som underbyggerfølelsen av en levende by.Arkitektonisk kan balkongerfungere som et verktøy for åskape økt variasjonog bryteopp en eventuell monotoni ifasader,og gjennom dette haen positiv estetisk e�ekt. Taket som et supplementArealer som fremtvingerinteraksjon mellom ulikebeboere og besøkende ermed på å skape økt liv iuterommene. Det er ønskeligå fremme mest mulig livog aktivitet i uteområdeneslik at innbyggerne får�ere tre�punkter oguplanlagte sosialemøterkan skje.Fellesarealeroguteoppholdsarealer børfortrinnsvis plasserespåbakkeplan. Som supplementvil det tilrettelegges ogsåfor takhager og takterrasser.Disse tilfører et ekstra tilbudtil boligen og kan, i de tilfeller de er felles,fungeresom samlingspunkter ogtilleggsarealersom styrkernabolagskvalitetenei kvartalet.Der takterrassene gis etgrønt preg bidrar disse tilviktig overvannshåndteringog biologisk mangfoldsom er med på å myke oppopplevelsenav byen,men ogsåreelt styrke naturkvalitetene itråd med Fornebus blågrønnepro�l.

Balkonger og tak
Planen legger opp til rause o�entlige rom med variert utforming og programBoligområde som bygges rundt sosiale fellesrom

“Nærhetsbyen er en by med opplevd nærhet til de viktigste funksjoner i din hverdag.
Det er en by som tar utgangspunkt i menneskers hverdagsopplevelser og legger til rette
for at det å leve klimavennlig ikke krever idealisme eller ekstra innsats, men er en stand-
ardinnstilling. En by som fremmer nabolaget, som tar utgangspunkt i stedets iboende
kvaliteter og gir korte avstander mellom bolig, jobb, skole, barnehage, transport, handel
og kultur- og rekreasjonstilbud.”
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NÆRHEDENNÆRHEDEN

++ =

FORSTADSKVALITETER

Forstadensgrønnebebyggelser
rummerstorekvaliteteri bomiljø
ogboligejerensmulighedforat
prægesinbolig.
DetvilNærHedentilbyde,men
i entættereogmeresocial
udgave.

BYKVALITETER

Denklassiskebyrummerstore
kvalitetermedsineoftemere
socialeboligtypologierogsit
afklaredeforholdmellemdet
offenligerumi gadenogdet
semiprivatefællesrumi gården.
DetvilNærHedentilbyde,meni
enlavereogmereåbenstruktur.

MANGETYPER
FÆLLESSKABER

DerudovervilNærHedenvære
struktureretsådenpåbedst
muligmådeunderstøtter
dannelsenaf fællesskaberpå
mangeniveauer.

FREMTIDENSFORSTAD

NærHedenvilværeetby-og
bomiljøudoverdetsædvanlige.
Denvilværeenbæredygtigog
mangfoldigbydelsammensat
afdebedstekomponenterfra
forstadenogbyentilføjetet
ekstralagaf fællesskaber.En
version2.0af forstaden,hvor
bylivoghavelivgåropi en
højereenhed.Hvorprivathed
ogfællesskabfungerersideomside.18 | Nærhedenblivertil
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Byggefelter, boligklynger og

arkitektur

Bebyggelsernesgrundprinciper at kombinereden bymæs-

sige karréstruktur med forstadens grønne boligtypologier

og tilføre elementer, der kan understøtte møder mellem

mennesker og skabe tryghed.

Dette grundprincip fortolkes på forskellig vis i NærHedens

fire kvarterer.
Den menneskelige skala, de korte kig i byrummene ogden diskrete overgang mellem det private og offentligerum skaber tryghed og liv i bebyggelserne.Byggefelterne og bebyggelserne i de fire kvarterer erplanlagtsåledes,at der er variationi hvert enkelt byggefelt.Der er både en variation i boligtypologierne (rækkehuse,byhuse, lejlighedermv) og i bygningernesfacadeudtrykogarkitektur. Variationeni boligtypologierne understøtter, at

der bliver pladstil forskellige familietyper og giver samtidig

mulighed for et inspirerendearkitektoniskudtryk i bydelen.

Alle bygninger på byggefelterne er placeret således, at

der skabes de bedste muligheder for private og fælles

uderum samtidig med, at der i videst muligt omfang er

taget hensyn til solforhold, parkering,adgangsforholdmv.

Følgende grundelementer karakteriserer boligklyngerne

Nærhed og privathedDer er mange forskellige typer af mødesteder og pri-vathed i byrummet. Boligenhederne organiseres, så detilbyder mulighed for fællesskab og møder på forskelligtniveau: den private have danner basen for mødet mednaboen, havegangen stimulerer de uformelle møder ogde indre pladser, fællesarealer og faciliteter muliggørstørre fællesskaber.Bebyggelserne tilgodeser behovet for kontakt med andre

Boligklyngerne
sammensættesaf forskellige
bygningstypologierforat få en
varieretbebyggelse

24 | Nærhedenblivertilmennesker og sikrer samtidig retten til privathed.Mangfoldighed og livscyklusDer er et bredt udbud af forskellige boligtyper og bolig-størrelser – villaer,dobbelthuse, rækkehuse, flerfamilie-huse, bofællesskaber,etageboliger mfl. samt variationi udbuddet af ejerformer som ejerbolig, andelsbolig oglejebolig.Boligklyngernes struktur muliggør sammensætning afmange boligtyper og hermed opnås en mangfoldighed ibeboersammensætningog dermed et socialtbæredygtigtbomiljø. Bebyggelserne muliggør etablering af boliger tilforskellige aldersgrupper, således at man kan ” vokse”med byen.VariationBoligklyngernesorganiseringmuliggør,at flere forskelligeaktørerkanbyggeside om side. Eksempelviskanden lille byggegruppe sammen realisere en gruppe af storvillaer,mens den private udvikler bygger 25 rækkehuse ellermere som nabo til et mindre projekt med seniorboliger.MikroklimaBoligklyngernes lave skala giver et bomiljø med læ oggode dagslysforhold for både boligerne og fællesarealer-ne mellem husene. Generelt er boligklyngernes nordligeområderhøjereend de øvrigeområderog boligklyngernesmidte lidt lavere (med undtagelse af Søkvarteret, der erdisponeret efter andre principper).Boligklyngernessammensattestruktur skærmeropholds-arealernefor vejstøj og leder vinden over bebyggelserneog sikrer,at der er læi haverog fællesarealer.Beplantningøger yderligere bydelens generelle vindskygge.

Rækkehuse Byvillaer Opgangshuse Særligebygninger Parkeringshuse
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Eksempel på sosiale nabolag, sambruk og funksjonsmiks

Forstadskvaliteter Bykvaliteter

EneboligRekkehus

Mange typer
fellesskap

Leilighetsbygg Fremtidens forstad!Spesielle bygg Parkeringshus

Arkitema, Hedehusene (Høie-Taastrup kommune og Realdania By)

“NærHeden” er en ny, moderne bydel beliggende stasjonsnært
i bybåndet mellom København og Roskilde.Med kun 20 min.
reisetid med tog fra København sentrum, er dette en relevant
referanse til Ås sentrum.

Prosjektet består av totalt 3 000 boliger, skole, kontorer, for-
retning og kulturtilbud. Hovedtanken bak prosjektet har vært å
kombinere det beste fra byen og det beste fra forstaden, med
tett/lav bebyggelse, fellesfasiliteterog gode forbindelser til om-
kringliggende naturkvaliteter.

Som grunnlag for realisering av NærHeden er det utarbeidet en
utviklingsplan med re grunnleggende strategier:

- Tetthet og byliv
- Enkel og smart hverdag
- Fellesskapog aktivitet
- Klima, miljø og ressursbruk

Spenn i antall etasjerHøy utnyttelse, varierende tettheter

Ulike typologier i samme kvartal
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Boligklyngerne i NærHeden varierer i størrelse og byg-getæthed men har alle en række rum og funktioner, derer fælles for dem, som bor i boligklyngen. De små fæl-lesarealer er grønne og med f.eks. drivhuse, frugthaver,grillpladser, redskabsskure og andre faciliteter, der kanbidrage til haveliv og naboskab.Lokalgaden– byrumstype mediumDe smalle lokalveje udgør i praksis vigtige byrum, idettrafikhastigheden kommer så langt ned, at leg og opholdmuliggøres.Kanten mod gaden er mange steder udnyttet til et halv-privat rum, hvor beboerne kan opholde sig og følge medi byens aktiviteter.Parkeringer de tætteste steder i bydelen løst med min-dre, decentrale p-huse, så ingen får mere end 80 metertil sin bil. Det betyder, at der frigøres mest mulig plads tilopholdsarealer,og at området bliver mindre prægetaf par-keredebiler,end man traditionelt kenderdet fra forstaden. Kvarterplads– byrumstype largeKvarterpladserneer den tredje byrumstype i NærHeden.Det er et byrum i en lidt større skala, som hver samler4-5 boligklynger omkring sig. Kvarterpladsener en trafik-og funktionsplads, der også kan samle flere udadvendtefunktioner som eksempelvisbeboerfacilitetertil kvarteretsbeboere.Kvarterpladsenkanfå en meget bymæssigkarak-ter, men den kan også blot være et grønt åndehul i byen.Loopet – byrumstype extra largeLoopet er hele NærHedensgrønnebyrum og samtidig enrekreativforbindelse,der binderdet eksisterendeHedehu-sene sammen med NærHeden.Loopet er på NærHedensside en gennemgående forbindelse for gående og cykli-ster, der ændrer karakter undervejs fra det landskabeligevedstationen til det mere urbaneomkring læringsklyngen.På Hedehusenes side har Loopet en anden karakter, daden her veksler mellem blandt andet handelsgade ogbypark. I Loopet er der er både mulighed for at være aktivog slappeaf,og der vil derfor bådeværeområder med na-turpræg, rekreative områder og et antalaktivitetsøer medplads til boldspil, udendørsfitness, parkoureller lignende.7.500boliger i heleHedehusene 20.000personer i heleHedehuseneXL 200-300boliger 500-800personerL 40-80boliger 100-150personerM 10-20boliger 20-50personerS
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STRATEGIOM NEM OG SMART HVERDAG

NærHedens strategi om den nemme og smarte hverdag

handler grundlæggendeom at gøre hverdagennemmere

og smartere for almindelige mennesker ved at indtænke

smarte løsninger i planlægningen af den nye bydel. De

smarte løsningerkanbådevære teknologiske og ikke-tek-

nologiske løsninger, men for dem alle gælder det, at de

er enkle og kan gøre hverdagen en lille smule nemmere

for dem, der bor i NærHeden.

Digital infrastruktur

NærHedensikrer gennem sin byggemodning,at der etab-

leres kapacitetsstærk digital infrastruktur i hele bydelen.

Samtidigvil NærHedenarbejdefor,at der tilføres et ekstra

lag til den digitale infrastruktur som gør, at der efterføl-

gende vil kunne udvikles smarte teknologiske løsninger

og services, som kan integreres i bydelen. Det kunne

eksempelvis være en applikation, der hurtigt viser, hvor

den nærmeste ledige parkeringspladser.

Demonstrationsprojekter

NærHedener åbenfor at indgåstrategiske partnerskaber

med virksomheder og organisationer med det formål at

skabe særligt smarte løsninger for NærHeden, som også

kan bruges i andre bydele eller byer.

Et eksempel på et demonstrationsprojekt kunne være

smart affaldshåndtering. Målet er, at det skal være let

at komme af med sit husholdningsaffald i NærHeden.

Samtidigskal mere af affaldet genanvendesfor at udnytte

de eksisterende ressourcer bedre.

Først og fremmest skal det være let at sortere sit affald i

de enkelte boliger.Tæt ved hver boligklynge kunne man

placere indkast til underjordiske affaldsbeholdere som

sikrer,at beboernelet kankomme af med deres sorterede

affald. Den underjordiske opmagasinering af affaldet gør

det muligt at få området med indkastene til at fremtræde

indbydende,selvom affaldetsorteres i flere fraktioner,end

de fleste i dag er vant til. Løsningen er fleksibel i forhold

36 | Nærhedenblivertil

Eksempel på god innpassing av nye boli-
gområder i eksisterende situasjon

Grønn loop integrerer området i nabo-områder.

Program for ulike brukergrupper

NÆRHEDEN

Arkitema, Hedehusene (Høie-Taastrup kommune og Realdania By)

Den fysiske utviklingen av NærHeden sikrer optimale forbindels-
er til en rekke eksisterende funksjoner.Syklende og gående har
to tunnellforbindelser under jernbanen, slik at banens barrierev-
irkning reduseres betraktelig.

Den grønne loop` en utgjør en naturlig forbindelse på tvers av
jernbanen og tilgrensende nabolag, og vil i tillegg være naturlig
brukt som skolevei av mange fremtidige beboere i NærHeden.
Fra loop` en sikresdet også forbindelser til et eksisterende nett
av stier, slik at man med letthet kan komme seg rundt til
nærliggende naturdestinasjoner til fots eller på sykkel.
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FREIBURG

SOSIAL BÆREKRAFTGREENCITY HOTELBILDELING

Eksempel på Øko-urbanisme og miljøinnovasjon

En gjennomsnittlig bolig i Tyskland forbruker 220 kW/t i året pr.
kvadratmeter. Nye boliger i Freiburg prosjekteres for et energi-
forbruk ned mot 15 kW/t pr. m2.

ENERGI-FORBRUK
Tyskbyggeforskrift legger føringer for at nye bygg ikke skal ha
energiforbruk på mer enn 75 kWt/m2 pr. år, men i Freiburg har
man strammet inn dette kravet ytterligere til 65 kWt/m2. Det
drøftes nå en ytterligere innstramming ned til 50 kWt/m2.

SYKKELBRUKOG BIL-KOLLEKTIV
Freiburg har systematiskfremmet sykkelveinettet fremfor tilret-
telegging for privatbil, og fremmer aktivt etablering av bildeling-
sordninger.

CO-HOUSING OG SOSIALTBYGGERI
Freiburg kommune har i ere år solgt tomter til initiativtagere for
co-housing og sosial boligbygging. Ca. 40% av boligene i Frei-
burg er privateid og selvbygd i kollektivløsninger.Byen har også
en høy andel utleieboliger (ca. 40%).

Energi-produksjon

Samarbeidsprosjekt mellom Freiburg by-kommune og utviklere
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VAUBEN

GATE�LIVTORG BOLIGPROSJEKT�LEILIGHETERBOLIGPROSJEKT�REKKEHUS

TILNÆRMETBILFRITT
Transport internt i Vauban er i all hovedsak basert på sykkel og
gange. Bydelen er knyttet til Freiburg sentrum med en trikkelinje.
Dette har ført til at over 70% av husholdningene i Vauban ikke
har privatbil.

ENERGI
Alle boliger i Vauban er oppført med
lav-energi standard, og ca. 100 boliger er passivhus.I tillegg
nnes det et eget prosjekt i Vauban med 59 boenheter som er

oppført som pluss-husved hjelp av solenergi.

FELLESSKAPSLØSNINGER
- kollektivboliger
- forsamlingslokaler
- verksteder
- utlånsleiligheter
- dyrkingsmuligheter/drivhus
- bildelingsordninger

Eksempel på grønn byutvikling

Boligområde i Freiburg
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Eksempel på bærekraftig landsbyurbanisme

ADEPT og KARRES+BRAND

Lokalisert mellom Hamburg og landsbygda tilbyr Oberbilwerd-
er en kompakt og grønne bomiljøer som tilbyr det beste fra to
verdner. Jorbrukskvaliteterog funksjoner ettes med bymessi-
ge boligområder og gir interessante kvaliteter og uterom. God
tilrettelegging for gående og syklende, samt raske, høyfrekvente
kollektiv forbindelser til Hamburg gjør området til et attraktivt
alternativ.

Et grønt “parkbånd” knytter nabolag, o�entlige bygg og funks-
joner, aktivitetsplasser og rekereasjonarealer sammen. Prosjektets
overordnede utviklingsstrategi har et sterkt bærkraftsperspektiv.
Både sosiale, miljømessigeog økonomiske bærekraftsaspekter,
ivaretas gjennom en nyansert og forskningsbasert distribuering,
utforming og programmering av funksjoner, typologier og res-
surser.Planen har også ambisjoner om å skape mer varierte
beoersammensetninger gjennom eksperimentielle boligtypologier
og vektlegging av kollektiv-, sambruks og fellesfunksjoner.Om-
rådet deles 3 forskejllige boformer: “Canal living”, “landscape
living”, “urban living”.

Planen inkluderer også en bred vifte av klimatilpasningstiltak,
herunder innovativ overvannshåndtering med spesialutformede
dekker, regnvannsbed med tilrettelegging for biologisk mangfold,
omkanaler og konkave gater.

” THE CONNECTED CITY � OBERWILDER, HAM BURG

Masterplanen omfatter ca 1.000.000m2 BRA med blandende formål; bolig, næring, handel, o�entlig bygg, byrom og rekreasjon

Dyrking har en sentral plass i bruk og utforming av fellesarealerOvervannshåndtering brukes til å skape herlighetsverdier Tilrettelegging for sosiale nabolag er en viktig faktor
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MAD Arkitkter, Liavatnet i Åsane

(Eksempelpå eksibilitet,sambruk og landskapstilpasning)
ALTERNATIVE BOLIGTYPOLOGIER � ÅSANE

Grønne arealer rundt bebyggelsenBratt terrengBergenske “smitt og smau“

ALTERNATIVTYPOLOGI MED FLEKSIBLELEILIGHETER+SAMBRUKSAREAL
Småhusbebyggelsenved Liavatnet i Åsane er inspirert av de
urbane kvalitetene i de bergenske smitt og smau. Bebyggels-
en fremstår som en moderne fortolkning, hvor det er etablert
ere tverrforbindelser med samlingsplasserog interne gater. Det

legges opp til utstrakt bruk av delingsøkonomi i prosjektet, som
prosjekteres etter BREEAM,full BIM og VDC.

Mad arkitekter “For å skape god arkitektur er vi nødt til å ut-
fordre oss selv hver dag. Dette prosjektet er et eksempel på
hvordan nye tanker rundt tradisjonelle typologier har kommet til
rette. Vi er overveldet over de positive tilbakemeldingene. Det
er også vesentlig å nevne at ingen nytenkning kan bli vellykket
dersom man ikke legger en god stedsforståelse til grunn”.

Rådet for byforming og arkitektur i Bergen berømmer planfors-
laget som i volum og oppdeling i sin helhet er godt løst og vil
gi identitet og variasjon. Det helhetlige grepet er også vesentlig i
forhold til videre stedsutvikling,og at man ivaretar ferdselen til
grøntområder. Utformingen av volumene reduserer inntrykket av
et stort volum. Rådet nner det positivt at man klarer å beholde
mest mulig av terrenget i bakkant, som er en viktig kvalitet både
estetisk og miljømessig.

Leilighetene vil få et småhusuttrykk i tre og ligge terrassert i terrenget.

Side7 av11

Parkering/garasjer
Planområdetligger i parkeringssoneP4derdeter kravom 1,4parkeringsplasserfor bil
per100m2 BRA ogminstenparkeringsplassperenhet.I detteprosjekteterdetforslagom å
redusereparkeringsdekningenfor biler i forhold til kravenei kommuneplanen.Planforslaget
tilretteleggerfor 127bilparkeringsplassersomutgjør1 parkeringsplassperboenhet.Det gir
34 færreparkeringsplasseri forhold til kraveti kommuneplanen.Fagetatenerpositiv til
forslagom redusertparkeringsdekningi forhold til gjeldendekommuneplan,grunnetnærhet
til offentlig transportmedgodfrekvens.
Forslagsstillerserfor segat80 % (102plasser)av parkeringsplassenevil bli brukt av
beboerne,og 20% (25 plasser)vil bli brukt av gjester.Planområdetliggersentralttil i forhold
til kollektivdekning,og detkanværenaturligfor noenbeboereå ikke haegenbil.
Bilparkeringerplanlagti garasjekjellereunderdeto byggene(bygg1 ogbygg2). Snittenei
figur 8 og figur 9 viserhvordanbyggeneharbilparkeringpåplan1. Påplan2 erdetforeslått
tilretteleggingfor sykkelparkering,boderog fellesfunksjonerfor beboerne.
Deter foreslått229sykkelparkeringsplasseri planforslaget,somer i samsvarmedkravenei
kommuneplanen.Sykkelparkeringforeslåsi detnordligstebyggetpåplan1 ogplan2.
Fagetatenanbefalerantallsykkelparkeringsplassertil 2 perboligenhet,totalt 254plasser.

Figur 8. Snitt A-A, viserforslagplasserig avdennordligebebyggelsenmellomLiavegenog Flaktveitvegen

Figur 9. Snitt D-D, viserforslagtil plasseringavdensørligebebyggelsenmellomLiaflatenog Flaktveitvegen

Side2 av11

Figur 2. Utsnitt av3D-modellfor bygningsmassen.(Offentligtilgjengeligtrappforeslåsmellombygg1 ogbygg2)

Boligprosjekteter planlagtgjennomførtmedflere fellesfunksjonersomtreningsrom,verksted,
sykkelparkeringm.m.påplan2. Beboerparkeringog gjesteparkeringer foreslåtti
parkeringskjellerepåplan1 underbeggebygg.Tilkomst til boligenefra parkeringskjellere
planleggesmedheis.Bygg 1 foreslåstilrettelagtmedto avkjørslertil denkommunaleveien
Liavegen,og bygg2 planleggesmedenavkjørseltil denkommunaleveienLiaflaten.
Planområdeter utsattfor veitrafikkstøyfra Liavegeni vestog Flaktveitvegeni øst.Det er
utarbeidetegenstøyrapportsomkonkluderermedatdeter behovfor støyskjermingstiltakmotprivateog fellesuteoppholdsarealerinnenforplanområdet.Minimum ett soveromi alleboenhetermåprosjekteresmedvindu mot enfasademedtilfredsstillendestøynivå.Det er ogsåutarbeidetenskredfarevurderingfor planområdet,dennerapportenkonkluderermedat detikke er farefor steinspranginn i planområdet.I prosjektetforeslåsdetenglidendeovergangmellomprivateog fellesuteoppholdsarealersomer mestvanlig i et bymiljø. Uttrykksmessigvil bebyggelseni planforslagetopplevessomenliten landsbyi terrenget.For utfyllendeopplysningerom planområdet,planforslaget,konsekvenserav planforslagetsamtoppsummeringog kommentarertil uttalelserogmerknadervisestil forslagsstillersplanbeskrivelse,vedleggC.Figur 3. Fotomontasjeav foreslåttbebyggelsemedhovedinngangtil boligeneog trappeforbindelsen mellomLiavegenog Flaktveitvegen
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VI KTIGE TEMA
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BARN I BYEN

UTE
Oppholdsarealer utendørs bør utformes for lek og aktivitet for
alle aldersgrupper og med tanke på helårsaktivitet. Dette in-
nebærer robuste og eksible løsninger som ikke nødvendigvis er
så spesikke som den tradisjonelle lekeplassen.Åpne, sentrale
byrom som inviterer til allsidig bruk og samtidig er skjermet for
trakk og støy kan gi barn og ungdom et eierskap til byrom
gjennom bruk på deres premisser.

INNE
Åpne, multifunksjonellebygg som inviterer til opphold og aktiv-
itet, og som programmeres med tanke på alle aldersgrupper.
Kulturhuset Fredriksberg i København er utformet med en raus
og inkluderende holdning til barn/ungdom og deres behov for
bevegelse og aktivitet. All bevegelse mellom plan i bygget har
alternativer til trapp/heis i form av klatrevegger, sklier etc. På
denne måten oppfordres barn/unge til å ta bygget i bruk på
deres egne premisser,og gjennom dette ta aktivt eierskap til
bygget.

Superkilen,København Fredriksberg, København

(Superkilen og Fredriksberg, København)

Eksempel på byutvikling med fokus på aktiviteter for barn

Superkilen,København
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UNIVERSITETSBYEN � STANFORD
Eksempel på universitetet som utviklingsgenerator

Universitetsområder kan generelt deles inn i to historiske kate-
gorier:
- Utadvendt: Den europeiske modellen hvor universitetet er tett
på bystrukturen, og det er sterke forbindelser mellom universite-
tet og omgivelsene (f.eks.Universitetsplasseni Oslo)
- Innadvendt: Den amerikanske modellen hvor universitetet er
lagt utenfor byer, og i stor grad har en urbanitet i kraft av seg
selv (f.eksStanford University,CA)

NMBU kan sies å være et eksempel på en amerikansk cam-
pus-modell; opprettet i 1859på gården Ås i svært rurale omgiv-
elser.Universitetet på Ås og tettstedet Ås har i stor grad utviklet
seg parallelt, og gradvis mot tettere forbindelser mellom de to.
Men det er fortsatt et stort potensiale for integrering av funks-
joner både innenfor NMBU Campus og i Ås sentrum.

Det er en klar tendens til at utviklingen av campus-områder
i økende grad tilrettelegger for ere funksjoner innenfor eget
område; f.eks.kafeer, butikker og sport- og treningsfasiliteter.
Stanford har i likhet med andre, store universiteter i USA utviklet
seg til egne, tilnærmet selvstendige bystrukturer. Omkringliggende
tettsteder har enten smeltet sammen med Stanford i takt med
veksten, eller oppstått som en følge av Stanfords behov. I dette
spennet mellom universitet og sted oppstår det synergier som
bør undersøkesnærmere:

- Nye akademiske samarbeidsformer og prosjektbasert læring
åpner for andre lokaliseringsmuligheterfor universitetsrelatert
virksomhet som ikke er like avhengig av fysisk nærhet til campus.

- Nyetablerte bedrifter med utgangspunkt i universitetsmiljøetkan
ha klare fordeler av eksible næringslokaler tett på campus og
samtidig innefor et annet kostnadssegment enn i nærliggende
storbyer.

- Bedre forutsetninger for leiemarkedet ettersom ere bor med
tidsbegrensning; studenter, forelesere på kortidskontrakter, utvek-
slings-studenter,PhD-kandidater etc.

Stanford Campus, 1934

Stanford Campus, 2012

Universitetsby, CA, US
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I samarbeid med Aase eiendom har A-lab våren
2019utviklet et mulighetsstudie for utvikling av
Moerjordet som eies av Ås Eiendom ANS.Dette
dokumentet er et udrag fra denne.

Moerjordet utgjør en viktig brikke i den
fremtidige utviklingen av Ås sentrum, da det
per i dag er få uutviklede områder i nær
tilknytting til sentrum. Det som planlegges
her kommer til å påvirke den fremtidige
karakteren til Ås sentrum i vesentlig grad og
muligvis også kunne ha betydning for Ås
posisjonering som “regionsby”.

Det er derfor viktig at eiendommen
utvikles med utgangspunkt i en fremtidsrettet
og ambisiøs strategi, med stor fleksibilitet for
endrede behov og utviklingsmuligheter over
tid, samtidig som man oppnår størst mulig
grad av forutsigbare rammer for tomtens
eiere, kommunen, fremtidige virksomheter og
nye beboere som velger å bosette seg her.

ÅS utviklingsselskap ønsker å legge til rette
for en kvalitativ og etappevis utvikling av
Moerjordet med blandende funksjoner som
understøtter og supplerer videreutvikling av
Ås eksisterende sentrumskjerne, og i tillegg
bidrar til å styrke Ås sin rolle som
universitetsby.

Bærekraft og høye miljøambisjoner vil
stå sentralt i utviklingsprosessen. Målet
er å legge til rette for en tett, kompakt,
mangfoldig og sosial ny sentrumsbydel med
mange nye arbeidsplasser, noe handel og
service, et variert bolig- tilbud med gode
bo- og omgivelseskvaliteter. Og ikke minst;
svært god tilrettelegging for gående og
syklende.

MULIGHETSSTUDIEN

MOERJORDETSOM GRØNN, MANGFOLDIG OG SOSIAL
SENTRUMSBYDEL
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fremtidige nye
boliger

boliger som kan
transformeres til næring

bolig

ForhageVegetasjon /
Overvann /

Biologisk mangfold

Sykkelfelt

TomtegrenseTomtegrense

Forhage/
forplass

3 m 3 m 1,25m 1,25m2,5 m

20 m

13m

6 m 3 m

Fortau Sykkelfelt

GrøntTomt Grønt
Fortau/

sykkelvei

Brekkeveien i dag: 3 m 5,5 m 1m

Grønt

1m2,5 m

Kjøreveg

Kjørebane

nmbu

utviklingsområder

moerlia

nabolagsforbindelse

eksisterende ga ng- og sykkelvei

bygate

dyster

vgs

ås stasjon

sentrum

MOBILITET

Oppgradert Brekkeveien med bymessig utforming.Nytt ferdselsmønster for ulike trakantgrupper.

Brekkeveien forutsettes beholdt som primær
kjørevei for biltrakk som i dag, men foreslås
oppgradert fra vei til gate og bør gis en
bymessig utforming hvor det legges bedre til
rette for gående og syklende. Det legges tilrette
for innkjøringer til P-anlegg på begge sider av
gaten. Sykkelvei langs jernbanen beholdes og
styrkes som rekreativ rute og viktig adkomst
til stasjonen fra boligområder lenger syd.
Langsgående byromssekvens tilbyr en alternativ
rute for myke trakkanter via en kontinuerlig
bevegelseslinje gjennom områdets nye nabolag.

MOERJORDETSOM GRØNN, MANGFOLDIG OG SOSIAL
SENTRUMSBYDEL
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På lang sikt vil en oppgradering av Brekkeveien kunne gi en tydeligere sammenheng mellom sykehjemmet og sentrum.
Med større grad av aktivitet og bymessighet vil også gjøre det mer relevant å velge sykkel fremfor bil for beboere i
områder lenger syd.
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OMRÅDEKARAK TER

Noen siktlinjer åpner gjennom området slik at man ser langt, mens andre siktlinjer handler mer om
det nære og gir kikk inn til aktive soner og møteplasser på Moerjordet.

Ulike deler av området gis ulik karakter hvor den nordlige delen av tomta har høyere grad av
bymessighet, mens man i den sørlige delen opplever at boligene ligger i landskapet og det
grønne.

Området i nord skiller seg fra området i sør og
det er naturlig å tenke seg at det nnes ulike
karakterer innenfor området. Høyere grad av
bymessighet og tetthet i nord, en meglersone i
midten og bebyggelse i landskapet i sør.
Moerjordet knyttes sammen med tilliggende
områder gjennom styrkede forbindelser og
tydelige siktakser inn i og igjennom området.

FRA BYTILLANDSKAP



Den grønne åsen trekkes ned mellom bebyggelsen som grønne ngre, mens det samme skjer
med plassrommene som hekter seg på Brekkeveien.

Det grønne landskapet møter den urbane byen på Moerjordet.

7

KONSEPT

Det bygges opp om en grønn forbindelse
fra Moer nordre gård over åsen og ned til
sykkelveien. Og en urban forbindelse fra
sentrum, gjennom Moerjordet nord og videre
opp Brekkeveien.

I sør knyttes den organiske grønne åsen til
frie grønne rom mellom bebyggelsen. I nord
knyttes gaterommeti brekkeveien med plassrom
mellom bebyggelsen. I nord er det vekt på de
urbane kvalitetene, i sør naturkvalitetene. Åsen
og Brekkeveien har en o�entlig karakter, mens
plassrommene og de grønne lommene i større
grad er arenaer på nabolagsnivå.

BYMØTERNATUR
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BYROMSSEKVENS

Moerjordet tenkes utviklet som et sosialt
nabolag med sterke nærhetsprinsipper. I
midten av området legges det tilrette for en
byromssekvens med varierte plassrom med ulike
funksjoner og program for de som bor i området.

ETMANGFOLD AV SOSIALEMØTEPLASSER



Tre større program forreslås i hovedsak for nærområdet, men spesielt multihuset vil også være en
møteplass for ere i Ås.

Langs Brekkeveien forslås det lokalbetjenende handel, mens det i midtaksen foreslås
felllesfunksjoner og start-up muligheter.

9

barnehage
generasjonshus

multihus

PROGRAM

For å bygge opp om Brekkeveien som en gate
legges program som er av mer o�entlig eller
kommersiell karakter her gjennom aktivering
av hjørner og innfallsporter til Moerjordets
indre plassrom. Det foreslås noe næring som
lokalbetjenende handel i form av baker, kiosk,
kafé og lignende. Ingen større handelsfunksjoner.
Langs byromssekvensen midt i området er
fokus på mer alternative og lokale program
som felleslokaler, verksteder, lokaler til
startupbedrifter, work-live typologier og kanskje
et mindre leilighetshotell.

Aktive funksjoner i tilknytning til næringsbygg
som feks kantiner prioriteres lagt til 1.etasje for
å bidra til byliv og legge til rette for stor grad av
sambruk.

AKTIVE FØRSTEETASJE



Vega Scene, Oslo: Samlingssted,
kulturtilbud. (Kino, kafé, øvingsloka -
le, event space mm.)

Generasjonenes hus, Aarhus: Fellesfasiliteter på
kryss og tvers av ulike generasjoner.

Tusseladden Friluftsbarnehage, Kvaløysletta
Troms: Aktivitetsbygg i forbindelse med naturle -
keplasse.

Fremtidens Sølund, København: Eldrepleiehjem, ungdomsboliger og
daginstitusjon. Tenker pleiehjem på en måte som drar de eldre inn i lokal -
miljøet og byens liv.

Forfatterhuset Barnehage, København. Fem små hus som en landsby for
barna med lett tilgang utendørs.

Fair Community hub, Dallas, Texas: Læringssenter for flere generasjoner mm. En
lokal møteplass som øker attraktiviteten til nabolaget og bidrar med arbeidsplas -
ser og økonomisk vekst.
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Et multihus med lokaler og fasiliteter som kan
sambrukes mellom lokale beboere, bedrifter og
universitetsrelaterte organisasjoner, samt huse
o�entlige funksjoner og kulturtilbud- og events
vil kunne fungere som attraktor for å trekke folk
inn i området og øke Moerjordets relevans for
omgivelsene.

Et generasjonshus kan romme et botilbud og
sosiale tilbud for eldre i kombinasjon med
opplevelser og tilbud for øvrige beboere i
kort avstand til sykehjemmet.Dette kan ses i
sammenheng med barnehagen i form av f. eks
felles middag eller verksted.

Barnehagen er tenkt at kan bidra til å aktivere
friområdet og være en integrert del av både
boligområdet og bystrengen. Sammen med et
generasjonshus kan de være gode lagspillere for
nærmiljøet og ulike beboergrupper.

PROGRAM

MULTIHUS

GENERASJONSHUS

BARNEHAGE
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BEBYGGELSESSTRUKTUR

Bebyggelsen i nord har en mer bymessig
karakter med oppløst karrébebyggelse.
Gateløpet mot Brekkeveien rammes inn slik at
gateløpet deneres mer tydelig. Bebyggelsen
lukker seg også mot jernbanen for å skjerme
mot støy. I mellomsonen løser bebyggelsen
seg mer opp. Mens det i sør foreslås klynger av
bebyggelse omkring små felles tun.

TREULIKE STRUKTURER

Torg (krav: 500m2 i BKB5)

Nærlekeplass (krav: 200 m2 50 m fra inngangsdør, kan inngå i mua)
Områdelekeplass (krav: 2000 m2 i B15/B16)

Fellesuteoppholdsareal terreng (krav: 15m2/boli inkl. tak)

Fellesuteoppholdsareal tak (krav: 15m2/bolig inkl. terreng)

Barnehage (krav 2700 m2)

Friområde

200m2

200m2
200m2

200m2

200m2
775m2 490m2 565m2

305m2

2700m2

1000m2

11500m2

200m2
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BEBYGGELSESSTRUKTUR

1:1000

Grønn
tverrforbindelse

Urban
tverrforbindelse

Omlagt Askeveien

Mattilsynet
Multihus

Ås stasjon

Barnehage Generasjonshus

Nytt nabolagstorg

Snitt knekk

Grønn
tverrforbindelse

Grønn
tverrforbindelse

Bebyggelsen i nord er høyere og tettere en
boligmrådene i sør, slik at man får ulike kvaliteter
i området.

TREULIKE STRUKTURER
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FRASØR-ØST
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FRA NORD-ØST
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FRA NORD/NORD-VEST
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BAKGRUNN
FORTETTINGSSTRATEGI
PLANFORSLAGSENTRUMSPLANÅS M� AREALBESLAG

1NY FELTINNDELINGMED OMLEGGING AV ASKEVEIEN

� KONSEKVENSERAV BRO

3 INNLEMME G17I B16OG B17

4 TILLATESTØRREVARIASJON I HØYDER

5 OPPSTYKKEOMRÅDELEKEPLASSENOG�ELLER FLYTTETIL
FORELSTÅTTG17

6 SOLBELYSTAREAL MÅ I STORGRAD LEGGESPÅTAK

KONKLUSJONER
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SAMMENLIGNING ULIKE STUDIER
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7.4Bebyggelseoganlegg, arealutnyttelseoghøyder

Illustrasjonav byggeområdeneområdeplanenomfatter. Bebyggelseer illustrert som
forenkledevolumerfor å gi et inntrykkavomfangog sammenhengmedøvrig
sentrumsbebyggelseog boligområder.

Områderfor bebyggelseoganleggi planområdeter fastsattsomegnearealformålmed
arealutnyttelseogbyggehøyderi plankartet. Arealutnyttelseer vist somtotalutnyttelse(%-
BRA)for hvert byggeområde.%-BRAbeskriverforholdet mellombyggeområdetsutstrekning,
ogantall tillatte kvadratmeterbrutto arealfor hvert område.Bygningshøyderog
arealutnyttelseer gjennomgåtti de delområdevisebeskrivelseneavområdene.

Byggehøyderi planområdetvarierermellom2 og6 etasjer,der tilpasningtil tilgrensende
bebyggelseer tillagt vekt. I all hovedsaker bygningshøyderogarealutnyttelseholdt pået
moderatnivå,medvariertebyggehøydermellom2-4etasjerfor de flestebyggeområdenei
planområdet,medvisseunntakhvordet tillateshøyerebebyggelsei opp mot 6 etasjer,og i
ett tilfelle opp mot 8 etasjervedÅsstasjon.Mulighetenfor åetablereenkeltehøyerehusi
byggeområderkanvurderesi detaljplanleggingavbyggeområdenedersomdet for øvrig
bidrar til lavskalaognabolagskarakteri delområdene,ellerom de er hensiktsmessigplassert
somlandemerker.

Høyderer beskreveti plankartsometasjeantalli intervaller. Byggehøyderskalfastsettes
medkotehøyderveddetaljreguleringoghensyntil tilgrensendebebyggelseskalleggestil
grunn.
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UTVIKLINGSTRINNIII

Figur5-4Syd/Vest.Utviklingstrinn3ca4400boliger

FORTETTINGSSTRATEGI
Asplan Viak, 21.06.2017

501-750BOLIGER
Områdeutnyttelse: 110-130%

(OBS! Fortettingsstrategien omfatter be-
byggelse på BKB2,B15og B16,og Ikke
søndre felt av Moerjordet: B17og G17)

PLANBESKRIVELSESENTRUMSPLAN
Ås kommune, 30.05.2019

700 BOLIGER
Områdeutnyttelse: 80%

MULIGHETSSTUDIEMOERJORDET
A-lab/Aase, 24.06.2019

960 BOLIGER
Områdeutnyttelse: 107%
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Områdereguleringsplan

Ås kommune
Forslagsstiller:

Nasjonalarealplan-ID

Plantype:

Saksnummer:

1.Høringog offentlig ettersynfra/til:

Kunngjøringav oppstartav planarbeidet:

2.Høringog offentlig ettersynfra/til:
2. gangsbehandling

1. gangsbehandling

Plankarter produsert: 31.05.2019

Endelig planvedtak:

Kunngjøringsdatofor planvedtak:

3. gangsbehandling

Ikraftredelsedato:

3.Høringog offentlig ettersynfra/til:

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
Sentrumsformål
Bolig/forretning/kontor
Bebyggelse og anlegg kombinert med andre angitte formål

Bebyggelse og anlegg (§12-5 NR.1)

Kjøreveg
Fortau
Torg
Gatetun
Gang/sykkelveg
Sykkelveg/-felt
Annen veggrunn - tekniske anlegg
Annen veggrunn - grøntareal
Trase for jernbane
Holdeplass/plattform
Kollektivholdeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 NR.2)

Grønnstruktur
Friområde

Grønnstruktur (§12-5 NR.3)

LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§12-5 NR.5)

Faresone - Ras- og skredfare
Faresone - Annen fare (fare for forurenset grunn)
Angitthensynsone - Hensyn grønnstruktur
Videreføring av reguleringsplan

Hensynsoner (§12-6)

Bestemmelseområde
Bestemmelseområder (§12-7)

Angitthensyngrense
Detaljeringgrense
Bestemmelsegrense

Juridiske linjer og punkt

Planens begrensning
Faresonegrense
Formålsgrense
Byggegrense
Regulert fotgjengerfelt
Målelinje/Avstandslinje
Avkjørsel

Felles for PBL 1985 og 2008

B
BFS
BS
BKB
BAA

SKV
SF
ST
SGT
SGS
SS
SVT
SVG
STJ
SH
SKH

G
GF

L

H310
H390
H540
H910

#

Plankart A

UTFORDRINGERPLANKARTA

I forslag til sentrumsplan avsettes det arealer på Moerjordet
for grøntstruktur langs jernbanen, friområde rundt Moerjordet
sykehjem, områdelekeplass og det beskrives areal til
broforbindelse (dette arealet er ikke satt av i plankartet).

Totalt 46 % av planområdet settes av til andre formål enn
bebyggelse.

AREALFORMÅL PLANKARTA

Planområde: 86,7 daa
Byggbare arealer 40,1daa = 46 %

HALVPARTENAV TOMTEAREALET
SETTESAV TILANDRE FORMÅL ENN
BEBYGGELSE.

1

12

2

3

3

5

5

FELTAVGRENSNING IFT.BYGGBARHET,
STØYOG AREALBESLAG

BRO IFT.AREALBESLAGOG TILSTØTENDE PROGRAM

G17IFT.BEBYGGELSESSTRUKTUR

OMRÅDELEKEPLASSVANSKELIG Å INNPASSEI BYMESSIG
STRUKTUR OG FORVENTETUTNYTTELSE
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Områdereguleringsplan

Ås kommune
Forslagsstiller:

Nasjonalarealplan-ID

Plantype:

Saksnummer:

1.Høringog offentlig ettersynfra/til:

Kunngjøringav oppstartav planarbeidet:

2.Høringog offentlig ettersynfra/til:
2. gangsbehandling

1. gangsbehandling

Plankarter produsert: 31.05.2019

Endelig planvedtak:

Kunngjøringsdatofor planvedtak:

3. gangsbehandling

Ikraftredelsedato:

3.Høringog offentlig ettersynfra/til:

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
Sentrumsformål
Bolig/forretning/kontor
Bebyggelse og anlegg kombinert med andre angitte formål

Bebyggelse og anlegg (§12-5 NR.1)

Kjøreveg
Fortau
Torg
Gatetun
Gang/sykkelveg
Sykkelveg/-felt
Annen veggrunn - tekniske anlegg
Annen veggrunn - grøntareal
Trase for jernbane
Holdeplass/plattform
Kollektivholdeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 NR.2)

Grønnstruktur
Friområde
Park

Grønnstruktur (§12-5 NR.3)

LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§12-5 NR.5)

Faresone - Ras- og skredfare
Faresone - Annen fare (fare for forurenset grunn)
Angitthensynsone - Hensyn grønnstruktur
Videreføring av reguleringsplan

Hensynsoner (§12-6)

Bestemmelseområde
Bestemmelseområder (§12-7)

Angitthensyngrense
Detaljeringgrense
Bestemmelsegrense

Juridiske linjer og punkt

Planens begrensning
Faresonegrense
Formålsgrense
Byggegrense
Regulert fotgjengerfelt
Målelinje/Avstandslinje
Avkjørsel

Felles for PBL 1985 og 2008

Alternativ med omlegging av Brekkeveien

B
BFS
BS
BKB
BAA

SKV
SF
ST
SGT
SGS
SS
SVT
SVG
STJ
SH
SKH

G
GF
GP

L

H310
H390
H540
H910

#

PLANFORSLAG SENTRUMSPLAN ÅS

Plankart B

B15

BKB2

B17

G17

G14

B16

#7

15.5daa

8.4 daa

2 daa

3,5 daa

I forslag til sentrumsplan er det laget et alternativ plankart B hvor
Brekkeveien legges langs jernbanelinjen, med tverrforbindelser til
dagens Brekkevei.Askeveien beholdes som sykkeltrasé.Fremtidig
bro beskrives her å ligge der angitt omlegging av Askeveien
ligger i plankartet, dette forutsetter en gjennåpning av dagens
Askevei ved bygging av bro.

Totalt 46 % av planområdet settes av til andre formål enn
bebyggelse.

AREALFORMÅL PLANKART B

Planområde: 86,7 daa daa
Byggbare arealer 39,6 daa = 46 %

FELTAVGRENSNING OG VEIFØRINGER
IFT.BYGGBARHET,STØYOG AREALBESLAG

BRO IFT.AREALBESLAG,TILSTØTENDE PROGRAM
OG TRAFIKKLOGISTIKK

G17IFT.BEBYGGELSESSTRUKTUR

OMRÅDELEKEPLASSVANSKELIG Å INNPASSEI BYMESSIG
STRUKTUR OG FORVENTETUTNYTTELSE

UTFORDRINGERPLANKART B

1

2

3

5

HALVPARTENAV TOMTEAREALET
SETTESAV TILANDRE FORMÅL ENN
BEBYGGELSE.

1

2

3

5
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1 NY FELTINNDELING
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FELTGRENSER I SENTRUMSPLAN EN

I felt BKB2og B15er det utfordrende å innpasse fornuftige
kvartalsstørrelser med ok avstand mellom bygg, og brukbare
indre gårdsrom. Felt B16er støyutsatt fra tre sider og har en
utfordrende form med smale ender.

Felt B17er også smalt i en retning og lite eksibelt for gode
romlige sammenhenger mellom bebyggelsen.

Det er utfordrene å plassere en god bebyggelsesstruktur
innenfor feltene gitt.

BYGGBARHETFELTOG FELTAVGRENSNING

FELTAVGRENSNINGENESATTGIR LITE
BRUKBAREFELTER

- VANSKELIG Å INNPASSEFORNUFTIGE KVARTALSSTØRRELSER
- VEIERSTYKKEROPPOG GIRSMALE FELTER
- FÅRMANGESTØYKILDERSOM VANSKELIGJØRBOLIGFORMÅL
- MYEAREALGÅRVEKKTIL ULIKE HENSYN

Plankart A

B17

BKB2

B16

B15

G14

G17

B17

BKB5

B16

B15

UTFORDRINGERFELTGRENSER
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FELTGRENSER I MULIGHETSSTUDIEN

Grensen mellom BKB2og B15justeres noe for å kunne romme
henholdsvis tre og to “kvartaler”, deretter legges Askeveien
langsmed felt B15og lengst øst i felt B16og B17så disse får mer
brukbare arealer for bebyggelse.

NYE FELTGRENSER

ASKEVEIEN BØR LEGGESOM
UAVHENGIGAV OM BREKKEVEIEN
FLYTTESFORÅ OPPNÅ MER
HENSIKSTMESSIGE BYGGEFELTI SØR

nmbu

utviklingsområder

moerlia

nabolagsforbindelse

eksisterende gang- og sykkelvei

bygate

dyster

vgs

ås stasjon

sentrum

I forslag til sentrumsplan er det laget et alternativ plankart B hvor
Askeveien legges ned for å tre�e en omlegging av Brekkeveien
langs jernbanen. Vi foreslår å la trakken gå langs Brekkeveien i
nord, og legge veien ned langs jernbanen i sør for å oppnå mer
hensiktsmessige felter for bebyggelse.

Ved å la trakken fra sentrum fortsette i dagens Brekkevei
oppnår man en tydelig forbindelse mellom sentrum og
utviklingsområdene i sørvest og unngår uformålsmessig
arealbeslag og trakk med tverrveier.

OMLEGGING AVASKEVEIEN

B17

B16

B15

BKB2

G14

B15

B16

B17

BKB5
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2 KONSEKVENSER BRO
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BRO I UTREDNING

Det er ønske i Ås kommune om å etablere en
broforbindelse mellom Brekkeveien og Hogsterveien
for å lede trakken syd for sentrum utenfor sentrum og
av beredskapshensyn. Sweco har utredet tre mulige
plasseringer.

RAPPORTSWECO

1

2

3

RAPPORT SIDE 25 AV 29

P:\31433\10208888_Utredning_for_gatenett_Ås\000\04 Fagområder\01 Fagmappe Trafikk\04 Rapporter\Mulighetsstudie_Jernbanekryssing.docx

• På vestsiden av banen er terrenginngrepetmoderat. Påøstsiden av jernbanen gir rampen
etmarkert inngrep i det skrånende landbruksarealet.

• Løsningen gir tapav landbruksareal påbegge siderav banen.

• Brua vil være visuelt dominerende i området.

• Brua vil delvis ligge i synsfeltetmot sør for noen boliger i enden av Askeveien.

• Brekkeveien har lav standard sør for Søråsveien, og det vil være behov foroppgradering
avdenne, med hensyn på avkjørslerog gang- og sykkelløsning, på grunn av ny funksjon
og trafikkøkning (lengde ca 700meter).

• Lite/ikkebehov for omleggingav overvannsanlegg/bekk.

• Hogstvetbekkenkan beholdes åpen i området.

• Kostnaden ergrovt stipulert til 90 - 210millioner kroner, eksklusive oppgradering av
Brekkeveien.

7.3.3 Vurdering

Determulig å etablereen kryssingav jernbanen både som bru og kulvert i detteområdet.

En bruløsingblir svært dominerende både lokalt og som fjernvirkning i denne dalformasjonen.

En kulvertløsning vil væremindre dominerendebåde lokalt og som fjernvirkning i området.

Bruløsningen gir enklereog sikrere overvannshåndtering.

8 Samlet vurdering/ / anbefaling
I de foregående kapitlene er de3 krysningsstedene vurderthver for seg. Vurderingene viseratdet
ermulig å etablereen ny kryssing av jernbanen på allede tre stedene, både som kulvert- og
bruløsning.

Vi vil nå gjøreen enkel sammenlikningavde 3 krysningsstedene. Ås kommunehar som nevnt
tidligere formulert følgende trafikale ambisjon foren ny kryssing:

«Det foreslåsen ny overgangellerundergang til jernbanen syd forÅs sentrum. Hensikten er å lede
gjennomgangstrafikken fra sydutenom sentrum, fra Brekkeveien til Hogstvetveien. Tiltaket er også
begrunnetmed beredskapshensyn. Ny kryssingav jernbanen bør være tilrettelagt forbilisterog
fotgjengere. Tilrettelegging for syklisterbør vurderes.»

Måletom åavlaste sentrum forgjennomkjøringstrafikkoppnåsbest jo nærmere sentrum
kryssingen ligger, fordi den dabliret naturlig «førstevalg» for flest eiendommer i områdene sør for
sentrum. Dette fordi detmedfører kortest omvei. Ut i fra et slikt kriterium er Krysningssted 1,
Moerjordet, bestog Krysningssted 3dårligst.

Krysningssted2 representerer ikke noenytt krysningssted forgående og syklende fordi deter en
turveikryssingav jernbanen i detteområdet i dag. Krysningssted 1 og 3 representerer nye tilbud for
gåendeog syklende.

Allealternativenebeslaglegger landbruksareal. Krysningssted3 beslagleggermest areal.
Krysningssted1 og 2 har relativt likeverdige arealbeslag fordi Moerjordet ikke er definert som
landbruksareal i kommuneplanen og følgelig ikke vektlegges i en slik sammenligning.

Alle krysningssteder vil kunne tjene som alternativ trasé ved en eventuell stenging av dagens
kulvertpå fv. 152, men de har ikke kapasitet til å avvikle dagens trafikknivåpå fv. 152.

RAPPORT SIDE 26 AV 29P:\31433\10208888_Utredning_for_gatenett_Ås\000\04 Fagområder\01 Fagmappe Trafikk\04 Rapporter\Mulighetsstudie_Jernbanekryssing.docx

Krysningssted 1 gir detbeste alternativet siden den liggernærmest dagens trasé. Kulvertløsninger
medfører en langtmer omfattendeomleggingav overvannssystemetenn en bruløsning, og vil
væremer flomutsatt. Dagens jernbanekryssingpå fv. 152 ligger i kulvertmed lavbrekk under
jernbanen og underbekkenivå, og kan være flomutsatt i en krisesituasjon. Beredskapshensyn kan
derfor tale for å vurdere og etablereen ny kryssing som en bruløsning.

Moerjordeter definert som fremtidigutviklingsområde. Områdeter sentrumsnært og erderfor
velegnet for utbygging av flere grunner. Deter uheldig at Krysningssted 1 beslagleggerareal på
Moerjordet til veiformål, samt deleropp områdetpå en slikmåte at søndredel av områdetblir
vanskeligereå utnytteoptimalt.

Vi har antatt at Krysningssted 2 og 3 ligger så langt sør fordagens stasjon atde ikke vil påvirkes av
en eventuell utvidelse avÅs stasjon til flere spor. Hvis detteer riktig kan en eventuell kryssing
etableresher uten å avventedetaljplanlegging/ utvidelse av stasjonen.

Krysningssted 1 har framdriftsmessigeavhengigheter til planleggingen aven eventuell utvidet
stasjon med flere spor. Forå kunneoptimalisere løsningen for Krysningssted 1 bør
detaljplanlegging avvente til Bane NOR har definert fremtidig løsning forÅs stasjon, slik at
kulvert/bru kan gjøres så kort som mulig.

Tabell 1 Prosjektkostnader i millioner kroner, ekskl. grunnerverv

Sted Alt. 1 Kulvert Alt. 2 Bru

Krysningssted 1 110 - 260 90 -210

Krysningssted 2 80 - 190 50 – 120
Krysningssted 3 80 - 190 90 -210Allealternativer har betydeligeprosjektkostnader. Krysningssted 1 harde høyeste kostnadene.Dette skyldes blant annetat løsningenepå Krysningssted 1 skal krysseoveren vesentlig brederejernbanetraséenn på de toandre krysningsstedene, siden det herer forutsatt 30meterbyggegrensepå hver side av dagens spor. På Krysningssted3 vil det trolig værebehov foråoppgradere ca 700meterav Brekkeveien, men detteer ikke inkludert i kostnadene i tabellen.AnbefalingEtablering avny kryssingav jernbanen er et kostbart tiltakog har noen negativeeffekter inærområdet i alle stedsalternativene. Vi mener derfor atdet ved valg av krysningssted bør leggesavgjørende vekt på hvordan alternativeneoppfyllerdet trafikalemålet om å legge til rette foråavlaste sentrum forgjennomkjøringstrafikk . På bakgrunnav dette anbefaler vi at en eventuellkryssing etableres på Krysningssted 1, Moerjordet.Kryssingen på Moerjordet kan etableres både som kulvert- ogbruløsning . Transportfunksjonen errelativt likt ivaretatt i beggeprinsipper. Hvilket prinsipp som bør velges foreventuell videreplanleggegging, vil være avhengigav hvilkepreferanserÅs kommune har. Dettebør klarlegges isenereplanfase. Kostnadene ved kulvertog bru er relativt likepånåværende stadie.Hvisdet for eksempel legges stor vekt påat tiltaket skal væreminstmulig dominerende ilandskapet, bør krysningen etableres som kulvert under jernbanen. Hvis detalternativt legges storvekt påberedskapshensyn i forhold til flom, talerdet for å velgeen bruløsning.Dersom senereavklaringermed Bane NOR viseratbyggegrensen kan flyttesnærmere dagensspor, på den eneellerbegge sider avdagens trasé, vil stigningsproblematikken bli noeenklereogveiløsningen kan forbedres. Korterebru/kulvert vil også bidra til å redusere prosjektkostnaden.Krav til maksimal stigning børogså drøftes i en optimaliseringsprosess.RAPPORT SIDE 26 AV 29P:\31433\10208888_Utredning_for_gatenett_Ås\000\04 Fagområder\01 Fagmappe Trafikk\04 Rapporter\Mulighetsstudie_Jernbanekryssing.docx

Krysningssted 1 gir detbeste alternativet siden den liggernærmest dagens trasé. Kulvertløsninger
medfører en langtmer omfattendeomleggingav overvannssystemetenn en bruløsning, og vil
væremer flomutsatt. Dagens jernbanekryssingpå fv. 152 ligger i kulvertmed lavbrekk under
jernbanen og underbekkenivå, og kan være flomutsatt i en krisesituasjon. Beredskapshensyn kan
derfor tale for å vurdere og etablereen ny kryssing som en bruløsning.

Moerjordeter definert som fremtidigutviklingsområde. Området er sentrumsnærtog erderfor
velegnet for utbygging av fleregrunner. Deter uheldig at Krysningssted 1 beslagleggerareal på
Moerjordet til veiformål, samt deleropp områdetpå en slikmåte at søndredel av områdetblir
vanskeligere å utnytteoptimalt.

Vi har antatt at Krysningssted 2 og 3 ligger så langt sør fordagens stasjon atde ikke vil påvirkes av
en eventuell utvidelse avÅs stasjon til flere spor. Hvis detteer riktig kan en eventuell kryssing
etableresher uten å avventedetaljplanlegging/ utvidelse av stasjonen.

Krysningssted 1 har framdriftsmessigeavhengigheter til planleggingen aven eventuell utvidet
stasjon med flere spor. Forå kunneoptimalisere løsningen for Krysningssted 1 bør
detaljplanlegging avvente til Bane NOR har definert fremtidig løsning forÅs stasjon, slik at
kulvert/bru kan gjøres så kort som mulig.

Tabell 1 Prosjektkostnader i millioner kroner, ekskl. grunnerverv

Sted Alt. 1 Kulvert Alt. 2 Bru

Krysningssted 1 110 - 260 90 -210

Krysningssted 2 80 - 190 50 – 120

Krysningssted 3 80 - 190 90 -210

Allealternativer har betydeligeprosjektkostnader. Krysningssted 1 harde høyeste kostnadene.
Dette skyldes blant annetat løsningenepå Krysningssted 1 skal krysseoveren vesentlig bredere
jernbanetraséenn på de toandre krysningsstedene, siden det herer forutsatt 30meter
byggegrensepå hver side av dagens spor. På Krysningssted3 vil det trolig værebehov forå
oppgradere ca 700meterav Brekkeveien, men detteer ikke inkludert i kostnadene i tabellen.

Anbefaling
Etablering avny kryssingav jernbanen er et kostbart tiltakog har noen negativeeffekter i
nærområdet i alle stedsalternativene. Vi mener derfor atdet ved valg av krysningssted bør legges
avgjørende vekt på hvordan alternativeneoppfyllerdet trafikalemålet om å legge til rette forå
avlaste sentrum forgjennomkjøringstrafikk . På bakgrunnav dette anbefaler vi at en eventuell
kryssing etableres på Krysningssted 1, Moerjordet.

Kryssingen på Moerjordet kan etableres både som kulvert- ogbruløsning . Transportfunksjonen er
relativt likt ivaretatt i beggeprinsipper. Hvilket prinsipp som bør velges foreventuell videre
planleggegging, vil være avhengigav hvilkepreferanserÅs kommune har. Dettebør klarlegges i
senereplanfase. Kostnadene ved kulvertog bru er relativt likepånåværende stadie.

Hvisdet for eksempel legges stor vekt påat tiltaket skal væreminstmulig dominerende i
landskapet, bør krysningen etableres som kulvert under jernbanen. Hvis detalternativt legges stor
vekt påberedskapshensyn i forhold til flom, talerdet for å velgeen bruløsning.Dersom senereavklaringermed Bane NOR viseratbyggegrensen kan flyttesnærmere dagensspor, på den eneellerbegge sider avdagens trasé, vil stigningsproblematikken bli noeenklereogveiløsningen kan forbedres. Korterebru/kulvert vil også bidra til å redusere prosjektkostnaden.Krav til maksimal stigning børogså drøftes i en optimaliseringsprosess.

FRASWECOSRAPPORT:

- FREMTIDIG UTVIKLINGSOMRÅDESENTRUMSNÆRTSOMMISTERUTVIKLINGSMULIGHETER
- AVHENGIGHETERIPÅVENTEAVAVGJØRELSEOMFLERESPOR
- DYREREENNLØSNING 2 OG 3, SKALKRYSSEENBREDEREJERNBANETRASÉ
- BREKKEVEIENVIL FORTSATTVÆREENNATURLIGVEI TILSENTRUMFRASØR,GJELDERBEGGEALTERNATIV
- LØSERFØRSTOGFREMSTBEREDSKAPSHENSYN,GJELDERBEGGEALTERNATIV

UTFORDRINGERBROALTERNATIV1- MOERJORDET

Brotrasé/ny vei
Hogstvetveien
Brekkeveien
Evt.omlegging av Brekkeveien

BROVIL FØRSTOG FREMSTHÅNDTERE
BEREDSKAPSHENSYN,NOE SOM
IVARETASI ALLE ALTERNATIV.OVER
MOERJORDETFÅRBRO STORE
KONSEKVENSERFORUTVIKLING.
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BRO I SENTRUMSPLANEN BYGGEGRENSENSATTTILSVARER
BREDDEBRO,IKKE REELL
BYGGEGRENSE

FRAPLANBESKRIVELSEN:

Arealer til ny jernbanekryssing

På Moerjordet avsettes arealer for å på
sikt gi mulighet til å etablere en bro over
Østfoldbanen som kobler Brekkeveien og
Hogstvetveien. Ved etablering av en ny
jernbanebro vil gjennomgangstrakken fra syd
kunne ledes utenfor sentrum, og det kan legges
til rette for et bilfritt stasjonsområde. Tiltaket vil
også gi bedre beredskap, i tilfelle hendelser
som medfører stenging av dagens kulvert på
fv. 152.Det foreligger ingen konkrete planer om
å oppføre broen på kort sikt,og tiltaket er ikke
et rekkefølgekrav til ny utbygging i delområdet.
Arealet er avsatt gjennom fastsettelse av
byggegrenser i felt B15.

Trakken beholdes i dagens
traseer i Brekkeveien og
Askeveien.Avkjørsel til ny
bebyggelse skjer direkte fra
disse.

En fremtidig bro legges
fra rundkjøringen og går
mellom felt B15og B16.

B16

B15

BKB5

B17

Planforslag A A med bro

B17

BKB5

B16

B15

E600325 E600600 E600875 E601150 E601425

N 6614300

N 6614575

N 6614850

N 6615125

N 6615400

N 6615675

N 6615950

N 6616225

Grunnkart

31.05.2019
1m

Områdereguleringsplan for
Ås sentralområde

Ås kommune

TEGNFORKLARING

Kilde for basiskart:
Ekvidistanse

1:2750Kartmålestokk

m

REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Datofor sisterevisjonav plankart:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Møtesaksnr Dato

Signatur

N

0 25 50 75 100 mKoordinatsystem: UTM sone32 / Euref89

Datofor basiskart:

Kartopplysninger

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Behandlingsorg
31.05.2019

A1Papirstørrelse

Høydegrunnlag: NN2000

HTM 22.05.2019

Ås kommune Ås kommuneSkoleveien11430Åswww.as.kommune.noOrg.nr.:964948798Telefon:649620 00post@as.kommune.no
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Områdereguleringsplan

Ås kommune
Forslagsstiller:

Nasjonalarealplan-ID

Plantype:

Saksnummer:

1.Høringog offentlig ettersynfra/til:

Kunngjøringav oppstartav planarbeidet:

2.Høringog offentlig ettersynfra/til:
2. gangsbehandling

1. gangsbehandling

Plankarter produsert: 31.05.2019

Endelig planvedtak:

Kunngjøringsdatofor planvedtak:

3. gangsbehandling

Ikraftredelsedato:

3.Høringog offentlig ettersynfra/til:

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
Sentrumsformål
Bolig/forretning/kontor
Bebyggelse og anlegg kombinert med andre angitte formål

Bebyggelse og anlegg (§12-5 NR.1)

Kjøreveg
Fortau
Torg
Gatetun
Gang/sykkelveg
Sykkelveg/-felt
Annen veggrunn - tekniske anlegg
Annen veggrunn - grøntareal
Trase for jernbane
Holdeplass/plattform
Kollektivholdeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 NR.2)

Grønnstruktur
Friområde

Grønnstruktur (§12-5 NR.3)

LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§12-5 NR.5)

Faresone - Ras- og skredfare
Faresone - Annen fare (fare for forurenset grunn)
Angitthensynsone - Hensyn grønnstruktur
Videreføring av reguleringsplan

Hensynsoner (§12-6)

Bestemmelseområde
Bestemmelseområder (§12-7)

Angitthensyngrense
Detaljeringgrense
Bestemmelsegrense

Juridiske linjer og punkt

Planens begrensning
Faresonegrense
Formålsgrense
Byggegrense
Regulert fotgjengerfelt
Målelinje/Avstandslinje
Avkjørsel

Felles for PBL 1985 og 2008

B
BFS
BS
BKB
BAA

SKV
SF
ST
SGT
SGS
SS
SVT
SVG
STJ
SH
SKH

G
GF

L

H310
H390
H540
H910

#

Plankart A

Arealet mellom feltavgrensning og byggegrense
er i seg selv ikke tilstrekkelig for fremtidige
samferdselsanlegg. Det avsatte arealet gir kun plass
til selve veiformålet, men tar ikke hensyn til veglovens
§29.Det faktiske arealbeslaget for en mulig vei-/
broløsning er dermed betydelig større enn det som
vises i plankartet.

BROTRASÉPLANKARTA
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TILRETTELEGGING FOR FREMTIDIG
BROVIL KREVEANDRE FORMÅL OG
GRENSERENN DETSOM ERAVSATTI
SENTRUMSPLANEN, OG VIL KREVE EN
NY REGULERING.

Trakken inn mot sentrum
legges om fra Brekkeveien og
ned til ny nord/sør forbindelse
langs jernbanen. Det opprettes
ny forbindelse mellom dagens
Brekkevei og ny vei. Denne
legges i samme trase /felt som
en fremtidig bro.

Avkjørsel til ny bebyggelse skjer
fra ny vei langs jernbanen.
Dette betyr at det må etableres
kjørbar passasje gjennom be-
byggelsen for å nå ny bebyg-
gelse vest for Brekkeveien.

Når bro realiseres erstatter
denne den tverrgående
forbindelsen mellom
Brekkeveien og ny vei. For å
nå ny bebyggelse i området
må man gjennom gammel
bebyggelse i syd. Skal man til
byen, må man over broen til
østre side av jernbanen.

B17

BKB5

B16

B15

Planforslag B B med bro

B17

BKB5

B16

B15

FRANOTATTILPLANKART B :

Arealer til ny bro over jernbanen

I likhet med hovedalternativet, er det satt av
arealer på Moerjordet til en mulig fremtidig bro
over jernbanen. I alternativt plankart er dette
arealet brukt som veitrasé mellom jernbanen
og rundkjøringen mot Askeveien. Dette åpner
for at veien langs jernbanen kan erstattes med
en ny jernbanebro langs tilsvarende trasé
dersom dette er ønskelig i fremtiden.

Plankart B har betydelige konsekvenser for
trakkmønsteret som ikke er tilstrekkelig utredet. Det
er bl.a. uklart hvilke veiforbindelser i området som
beholdes dersom veitraseen transformeres til bro. I
motsetning til plankart A utløser veiformålet i plankart
B byggegrenser på felt B15og B16ihht.vegloven §29,
og medførere med dette et betydelig arealbeslag på
tomten.

BROTRASÉPLANKART B

E600325 E600600 E600875 E601150 E601425

N 6614300

N 6614575

N 6614850

N 6615125

N 6615400

N 6615675

N 6615950

N 6616225

Grunnkart

31.05.2019
1m

Områdereguleringsplan for
Ås sentralområde

Ås kommune

TEGNFORKLARING

Kilde for basiskart:
Ekvidistanse

1:2750Kartmålestokk

m

REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato for sisterevisjonav plankart:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Møtesaksnr Dato

Signatur

N

0 25 50 75 100 mKoordinatsystem: UTM sone32 / Euref89

Dato for basiskart:

Kartopplysninger

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Behandlingsorg
31.05.2019

A1Papirstørrelse

Høydegrunnlag: NN2000

HTM 22.05.2019

Ås kommune Ås kommuneSkoleveien11430Åswww.as.kommune.noOrg.nr.:964948798Telefon:64 962000post@as.kommune.no
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Områdereguleringsplan

Ås kommune
Forslagsstiller:

Nasjonalarealplan-ID

Plantype:

Saksnummer:

1.Høringog offentlig ettersynfra/til:

Kunngjøringav oppstartav planarbeidet:

2.Høringog offentlig ettersynfra/til:
2. gangsbehandling

1. gangsbehandling

Plankarter produsert: 31.05.2019

Endelig planvedtak:

Kunngjøringsdatofor planvedtak:

3. gangsbehandling

Ikraftredelsedato:

3.Høringog offentlig ettersynfra/til:

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
Sentrumsformål
Bolig/forretning/kontor
Bebyggelse og anlegg kombinert med andre angitte formål

Bebyggelse og anlegg (§12-5 NR.1)

Kjøreveg
Fortau
Torg
Gatetun
Gang/sykkelveg
Sykkelveg/-felt
Annen veggrunn - tekniske anlegg
Annen veggrunn - grøntareal
Trase for jernbane
Holdeplass/plattform
Kollektivholdeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 NR.2)

Grønnstruktur
Friområde
Park

Grønnstruktur (§12-5 NR.3)

LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§12-5 NR.5)

Faresone - Ras- og skredfare
Faresone - Annen fare (fare for forurenset grunn)
Angitthensynsone - Hensyn grønnstruktur
Videreføring av reguleringsplan

Hensynsoner (§12-6)

Bestemmelseområde
Bestemmelseområder (§12-7)

Angitthensyngrense
Detaljeringgrense
Bestemmelsegrense

Juridiske linjer og punkt

Planens begrensning
Faresonegrense
Formålsgrense
Byggegrense
Regulert fotgjengerfelt
Målelinje/Avstandslinje
Avkjørsel

Felles for PBL 1985 og 2008

Alternativ med omlegging av Brekkeveien

B
BFS
BS
BKB
BAA

SKV
SF
ST
SGT
SGS
SS
SVT
SVG
STJ
SH
SKH

G
GF
GP

L

H310
H390
H540
H910

#

Plankart B

BRO I SENTRUMSPLANEN
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BRO I SENTRUMSPLAN EN BROGJENNOM OMRÅDETVIL FÅ
KONSEKVENSERFOROPPLEVELSEN
AV OMRÅDETOG VIL KREVE
NÆRINGSFORMÅLLANGS BROTRASEEN

Snittet viser virkningen av en bro gjennom området.
En brotrasé vil gjøre det vanskelig å etablere
boligbebyggelse i randsonene, forårsaker støy og
generellt forringe opplevelsen av området.

NÆR OG FJERNVIRKNING
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BRO I MULIGHETSSTUDIET

Mulighetsstudie Mulighetsstudie med bro

Foreslår å legge om
Askeveien for å optimalisere
byggefeltene, og skape bedre
og mer sammenhengende
bebyggelsesstruktur i sør

En fremtidig bro legges så tett
inn til ny Askevei, slikat arealtapet
minimeres.Trakal forbindelse
mellom øst og vest beholdes
samtidig med at fremtidig bro
etableres.

NY VEI NY VEI + BRO

ASKEVEIEN KAN IKKE ERSTATTESMED
BRO I VÅRTFORSLAGDA DEN BRUKES
SOM ADKOMSTTIL BOLIGENE,OG EN
BROTRASEMÅ LEGGESUAVHENGIGAV
ASKEVEIEN

B15

B16

B17

BKB2

B17

B15

B16

BKB2

G14

For å kunne beholde Askeveien i en fremtid situasjon
med bro, og for at broen skal få tilstrekkelig plass for
stigning foreslås det å legge broen på sørsiden av
Askeveien.

BROOG ASKEVEIEN I SAMME SCENARIO
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BRO I MULIGHETSSTUDIET

B15

B16

B17

BKB2

B15

B16

B17

BKB2

B15

B16

B17

BKB2

En fremtidig bro
legges så tett inn til ny
Aksevei, slikat arealtap
minimeres.Trakal
forbindelse mellom
øst og vest beholdes
samtidig med at
fremtidig bro etableres.

I påvente av etablering/
bygging av bro bør
arealet kunne brukes
til friområde og
områdelekeplass.

Noe av friområde til G17bør
yttes over til det ventende

landskapet. G17er 15400 m2,
4900 av disse legges i det
ventende landskapet.

4900m2
4900m2

NYVEI + BRO VENTENDELANDSKAP OMFORDELING AV G17

B17B17

4900m24900m2

BKB2BKB2

Hvis man skal sette av areal til bro i fremtiden bør
dette arealet kunne medregnes inn i arealet som nå er
satt av til friområde.

AREALTILBRO SOM VENTENDE LANDSKAP

OM OMRÅDER MÅ LIGGEI PÅVENTE
AV BRO BØR DETTEAREALETKUNNE
INNLEMMESI FRIOMRÅDET
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6

3 INNLEMMING AV G17
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Kommunens forslag til plankart viser to grønt-felt; G17og G14.
G14er restarealet i toglinjens 30-meters sone. Deler av dette
arealet skal også håndtere overvann.

G17er en grønn karakteristisk skråning mellom plejehjemmet og
den nye bebyggelsen.

GRØNNE FELT

19

D) SÆRPREG OG TILPASNING

BYROM,MØTEPLASSER,LEK

BELYSNING

SÆRPREGOG TILPASNING

UTEOPPHOLDSAREALBOLIG

ARKITEKTUR

KLIMAGASSREGNSKAP

UNIVERSELLUTFORMING

AVFALLANLEGGSFASEN MILJØVENNLIGEMATERIALERMILJØVENNLIGEENERGILØSNINGER

BLÅGRØNNSTRUKTUR MOBILITET

BOLIGTILBUDOG -TYPOLOGIER

Ås skal vokse og kommer til å endre seg. Da er det viktig med et bevisst forhold
til stedets egenart og identitet, slik at denne ikke går tapt, men tas vare på og
videreutvikles. Ås sitt særpreg og kulturhistoriske verdier er sterkt knyttet til det åpne
jordbrukslandskapet, og et utpreget grønt preg med opparbeidete hager og generøse,
grønne rabatter langs gatene. Landskapet er att og med høy himmel som gir godt lys.
Dette er det viktig å ta hensyn til. Bebyggelsen og parken rundt universitetet er også
med på å gi sentralområdet et særpreg. Dette setter sitt preg på Ås både bygnings- og
landskapsmessig. Området framstår som familievennlig med korte avstander og et trygt
og godt oppvekstmiljø.

Kommunensambisjon
Utvikling i Ås sentralområde skjer på en måte som tar vare på og videreutvikler stedets
særpreg og fortrinn. Nye utbyggingsprosjekter tilfører nye kvaliteter, samtidig som pros-
jektene balanserer hensynet til landskapskvaliteter, kulturminner, eksisterende bebyg-
gelse og uteområder.

MuligetiltakKulturminner• Ivareta og utnytte viktige historiske sammenhenger og bygninger, og utforme nybebyggelse bevisst basert på viktige kulturminner og kulturhistoriske siktlinjer• Bruke kulturhistorisk analyse for Ås (Asplan Viak 2016) aktivt i planleggingen avnye prosjekter.Åpentlandskapog grøntpreg• Utforme ny bebyggelse bevisst i forhold til viktige landskapstrekk, og ikke bryteviktige siktlinjer i landskapet med ny bebyggelse.• Ivareta en viss åpenhet der det er mulighet for å oppleve landskapet og et vidt utsyn.Bevare fri sikt i gateløp som vender ut mot det grønne, og ellers i gløtt og siktlinjermot landskapet der det er mulig. Det gjelder særlig mot de store jordene Søråsjordetog Dysterjordet.• Videreutvikle forbindelseslinjer langs jordekantene og knytte dem til den blågrønnestrukturen. Se kapittel b) Blågrønn struktur.• Videreføre grønt preg i fortetting og ny bebyggelse. Det kan gjøres med storesammenhengende felles uteoppholdsarealer på bakkenivå, og en høy andelvegetasjon i prosjektene.
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D) SÆRPREG OG TILPASNING

BYROM,MØTEPLASSER,LEK

BELYSNING

SÆRPREGOG TILPASNING

UTEOPPHOLDSAREALBOLIG

ARKITEKTUR

KLIMAGASSREGNSKAP

UNIVERSELLUTFORMING

AVFALLANLEGGSFASEN

MILJØVENNLIGEMATERIALERMILJØVENNLIGE
ENERGILØSNINGER

BLÅGRØNNSTRUKTUR MOBILITET

BOLIGTILBUDOG -TYPOLOGIER

Ås skal vokse og kommer til å endre seg. Da er det viktig med et bevisst forhold
til stedets egenart og identitet, slik at denne ikke går tapt, men tas vare på og
videreutvikles. Ås sitt særpreg og kulturhistoriske verdier er sterkt knyttet til det åpne
jordbrukslandskapet, og et utpreget grønt preg med opparbeidete hager og generøse,
grønne rabatter langs gatene. Landskapet er att og med høy himmel som gir godt lys.
Dette er det viktig å ta hensyn til. Bebyggelsen og parken rundt universitetet er også
med på å gi sentralområdet et særpreg. Dette setter sitt preg på Ås både bygnings- og
landskapsmessig. Området framstår som familievennlig med korte avstander og et trygt
og godt oppvekstmiljø.

Kommunensambisjon
Utvikling i Ås sentralområde skjer på en måte som tar vare på og videreutvikler stedets
særpreg og fortrinn. Nye utbyggingsprosjekter tilfører nye kvaliteter, samtidig som pros-
jektene balanserer hensynet til landskapskvaliteter, kulturminner, eksisterende bebyg-
gelse og uteområder.

Muligetiltak
Kulturminner
• Ivareta og utnytte viktige historiske sammenhenger og bygninger, og utforme ny

bebyggelse bevisst basert på viktige kulturminner og kulturhistoriske siktlinjer
• Bruke kulturhistorisk analyse for Ås (Asplan Viak 2016) aktivt i planleggingen av

nye prosjekter.

Åpentlandskapog grøntpreg
• Utforme ny bebyggelse bevisst i forhold til viktige landskapstrekk, og ikke bryte

viktige siktlinjer i landskapet med ny bebyggelse.
• Ivareta en viss åpenhet der det er mulighet for å oppleve landskapet og et vidt utsyn.

Bevare fri sikt i gateløp som vender ut mot det grønne, og ellers i gløtt og siktlinjer
mot landskapet der det er mulig. Det gjelder særlig mot de store jordene Søråsjordet
og Dysterjordet.

• Videreutvikle forbindelseslinjer langs jordekantene og knytte dem til den blågrønne
strukturen. Se kapittel b) Blågrønn struktur.

• Videreføre grønt preg i fortetting og ny bebyggelse. Det kan gjøres med store
sammenhengende felles uteoppholdsarealer på bakkenivå, og en høy andel
vegetasjon i prosjektene.

FRAKVALITETSPROGRAMMET:

G17 I SENTRUMSPLAN EN

B17

B15

B16

BKB5

G14

15.5daa 14.4daa

B16

B15

BKB5

B17

B16

B15

BKB5

B15

BKB5

Kommunens feltinnedling avsetter
store arealer til grønt, samtidig som
bebyggelsesfeltene og Askeveien
danner bariærer mellom G17og G14.
Det kan virke som G17sfeltgrense er
noe vilkårlig satt.

B17

B15

B16

BKB5

G14

15.5daa 14.4daa

B16

B15

BKB5

B17

B16

B15

BKB5

B15

BKB5

BEBYGGELSESOM BARRIÆRE

G17ERLITEBRUKBARTSLIK DETLIGGER
I SKRÅNINGEN MOT MOER SYKEHJEM
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B17

B15

B16

BKB5

G14

15.5daa 14.4daa

B16

B15

BKB5

B17

B16

B15

BKB5

B15

BKB5

B17

B15

B16

BKB5

G14

15.5daa 14.4daa

B16

B15

BKB5

B17

B16

B15

BKB5

B15

BKB5

Referanse prosjekt (Vandkunsten og Dorte Mandrup Arkitekter) viser boliger som intigreres i grønne fellesarealer som er o�entlig tilg-
jengelige.

BEBYGGELSENI SYD -KLYNGE OG TUN

VED Å GJØREOM FORMÅLSGRENSEN
TIL EN OMRÅDEBESTEMMELSEOPPNÅR
MAN FLEKSIBILITETI PLAN SOM KAN
GI ETFRIOMRÅDE MED HØYERE
BRUKBARHET

G17 I MULIGHETSSTUDIET

Mulighetsstudiet foreslår å integrere grøntstrukturen i bebyg-
gelsen. Grøntstrukturen sikrer en øst/vest forbindelse gjennom
bebyggelsen. Den er o�entlig tilgjengelig og det grønne rom-
forløpet inneholder program som både beboere og naboer kan
bruke.

GRØNNE FELT
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6

4 VARIASJON I HØYDER
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HØYD ER I KVALI TETSPROGRAM MET

• Bryte opp bygningsvolum i høyder og sprang.
• Tilpasse dominerenende gesimshøyde mot gater og byrom. Trappe ned bygningsvolumer for å gi

gode solforhold og rommelighet (rommets bredde/høyde) i gater og uteareal.

3. 2 Utforming
Estetikkskal 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.

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 �ernvirkning.

Byggehøyder og volumer skal vurderes i forhold til �ernvirkning, 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.

FRAKVALITETSPROGRAMMET

FRABESTEMMELSENE

Både i bestemmelsene og i kvalitetsprogrammet
trekkes variasjon i høyder fram som et mål for
bebyggelsem.

KVALITETSPROGRAMMETOPPFORDRER
TILVARIASJON I HØYDER

I PLANBESTEMMELSENEOG
KVALITETSPROGRAMMETØNSKER
MAN EN STORGRAD AV VARIASJONI
HØYDER
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HØYDER I PLAN KARTET

I forslag til kommuneplan settes det
etasjehøyder og utnyttelse per felt.

Ved å redusere etasjehøyden
og utnyttelsen uten å endre
bebyggelsesstrukturen må forslaget ned
med 16000 BRA.

TOTALT: 77 010 m2 BRA
800 boliger

B17
2-3 etasjer
16730 m2 BRA
67%
Forslag sentrumsplan: 80%

B15
4-5 etasjer
21550 m2 BRA
157%
Forslag sentrumsplan: 170%

B16
3-5 etasjer
18780 m2 BRA
100%
Forslag sentrumsplan: 150%

ETASJEHØYDERSOM I FORSLAGTIL
KOMMUNEPLAN

BKB2
4-6 etasjer
19950 m2 BRA
171%
Forslag sentrumsplan: 200%

G16OG G17- GRØNTOMRÅDER
Fra felt til bestemmelsesområde

HØYDENE SATTGIR IKKE MULIGHETTIL
Å NÅ FORVENTETUTNYTTELSE
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Ved å utfordre høydene satt i
sentrumsplanen oppnår man mer
variasjon.

TOTALT: 92 973 m2 BRA
960 boliger

B17
2-4 etasjer
19795 m2 BRA
80%
Forslag sentrumsplan: 80%
Foreslåtte høyder: 2-3 etasjer

B15
4-6 etasjer
23 348 m2 BRA
170%
Forslag sentrumsplan: 170%
Foreslåtte høyder: 4-5 etasjer

B16
4-6 etasjer
25 557 m2 BRA
140%
Forslag sentrumsplan: 150%
Foreslåtte høyder 3-5 etasjer.

HØYEREETASJEHØYDERENN FORSLAGTIL
SENTRUMSPLANTILLATERER MARKERTI ROSA

BKB2
4-8 etasjer
24 109m2 BRA
200%
Forslag sentrumsplan: 200%
Foreslåtte høyder: 4-6 etasjer

HØYDER I MULIGHETSSTUDIET VED Å HEVE BEBYGGELSENNOE OVER
SATTEETASJEHØYDEROPPNÅR MAN
BÅDE VARIASJONOG FORVENTET
UTNYTTELSE

Planbestemmelsene § 3.3 (samt planbeskrivelsen
s.47) åpner for at regulerte byggehøyder kan
fravikes uten at %-BRAøkes.Etter vårt syn burde ikke
områdereguleringen fastsette bygningshøyder, men
i stede ha bestemmelser om tilpasning til
tilgrensende bebyggelse og landskapsform.
Innregulering av bygningshøyder tilhører etter vårt
syn et grundigere utredningsnivå som gis gjennom
fremtidige detaljreguleringer.

Alternativt kan områdereguleringen fortsatt ha
regulerte bygningshøyder, men fastsette en
prosentandel av bebyggelsen (f.eks.25%)hvor fravik
fra høydebegrensningen kan vurderes.

47

7.4Bebyggelseoganlegg, arealutnyttelseoghøyder

Illustrasjonav byggeområdeneområdeplanenomfatter. Bebyggelseer illustrert som
forenkledevolumerfor å gi et inntrykkavomfangog sammenhengmedøvrig
sentrumsbebyggelseog boligområder.

Områderfor bebyggelseoganleggi planområdeter fastsattsomegnearealformålmed
arealutnyttelseogbyggehøyderi plankartet. Arealutnyttelseer vist somtotalutnyttelse(%-
BRA)for hvert byggeområde.%-BRAbeskriverforholdet mellombyggeområdetsutstrekning,
ogantall tillatte kvadratmeterbrutto arealfor hvert område.Bygningshøyderog
arealutnyttelseer gjennomgåtti de delområdevisebeskrivelseneavområdene.

Byggehøyderi planområdetvarierermellom2 og6 etasjer,der tilpasningtil tilgrensende
bebyggelseer tillagt vekt. I all hovedsaker bygningshøyderogarealutnyttelseholdt pået
moderatnivå,medvariertebyggehøydermellom2-4etasjerfor de flestebyggeområdenei
planområdet,medvisseunntakhvordet tillateshøyerebebyggelsei oppmot 6 etasjer,ogi
ett tilfelle opp mot 8 etasjervedÅsstasjon.Mulighetenfor å etablereenkeltehøyerehusi
byggeområderkanvurderesi detaljplanleggingavbyggeområdenedersomdet for øvrig
bidrar til lavskalaognabolagskarakteri delområdene,eller om de er hensiktsmessigplassert
somlandemerker.

Høyderer beskreveti plankartsometasjeantalli intervaller. Byggehøyderskalfastsettes
medkotehøyderveddetaljreguleringoghensyntil tilgrensendebebyggelseskalleggestil
grunn.

Fra planbeskrivelsen:
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6

5 + 6 BOKVALITET
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OMRÅDELEKEPLASS I SENTRUMSPLAN EN SENTRUMSPLANENØNSKER
ETBETYDELIG AREALTIL
OMRÅDELEKEPLASS.

Bestemmelsene stiller krav til en områdelekeplass på 2000 m2
innenfor felt B15og B16.

RØD FIRKANTVISER KRAVTIL
OMRÅDELEKEPLASS

Side7 av14

3.4.1Områdelekeplasser
I felt B1skaldet opparbeidesområdelekeplass,angitt i plankartetmedbestemmelsesområde#1.
Områdelekeplassenskalopparbeidesmedenutstrekningpå2000m² ogværeminimum20meter
bred.Områdelekeplassenskalutformesoglokaliseresslikat det tydeligfremgårat plassener allment
tilgjengelig.Endeligplasseringogutstrekningfor områdelekeplassenskalfastsettesi detaljplan.

I felt B3skaldet opparbeidesområdelekeplass,angitt i plankartetmedbestemmelsesområde#3.
Områdelekeplassenskalopparbeidesmedenutstrekningpå1000m² ogværeminimum20meter
bred.Områdelekeplassenskalutformesog lokaliseresslikat det tydeligfremgårat plassener allment
tilgjengelig.Endeligplasseringogutstrekningfor områdelekeplassenskalfastsettesi detaljplan.

InnenforfelteneB15og16skaldet opparbeidesenområdelekeplassangitt i plankartetmed
bestemmelsesområde#7.Områdelekeplassenskalopparbeidesmedenutstrekningpå 2000m² og
væreminimum20meter bred.Områdelekeplassenskalutformesoglokaliseresslikat det tydelig
fremgårat plassener allmenttilgjengelig.Endeligplasseringogutstrekningfor områdelekeplassen
skalfastsettesi detaljplan.

InnenforfelteneB9ogB10skaldet opparbeidesenområdelekeplassangitt i plankartetmed
bestemmelsesområde#5.Områdelekeplassenskalopparbeidesmedenutstrekningpå1000m² og
væreminimum20meter bred.Områdelekeplassenskalutformesoglokaliseresslikat det tydelig
fremgårat plassener allmenttilgjengelig.Endeligplasseringogutstrekningfor områdelekeplassen
skalfastsettesi detaljplan.

3.4.2NærmiljøparkerInnenforfelteneB9ogB10skaldet opparbeidesen nærmiljøpark.Nærmiljøparkskalopparbeidesmeden utstrekningpå500m² ogværeminimum10meter bred.Nærmiljøparkskalutformesoglokaliseresslikat det tydeligfremgårat plassener allmenttilgjengelig.Endeligplasseringogutstrekningfor nærmiljøparkenskalfastsettesi detaljplan.3.5 TrafikkogparkeringKravom antallparkeringsplasseri byggeområdeneer angitt i tabellennedenfor.Veddetaljreguleringkandet åpnesfor å redusereantallp-plasserfor bil vedgrunngittdokumentasjon(f.eks.vedetableringavbildelingsordning).Bebyggelsestype Boenhet Sykkel(minimum) Bil(maksimum) Gjesteparkering(maksimum)Blokkbebyggelse 1-roms 1 0,2 0,12-roms 2 0,6 0,13-romsogmer 2,5 0,8 0,1Konsentrertsmåhusbebyggelse 1,1 0,1Forretning,kontorog tjenesteyting 0,8per100m2 Side7 av14
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Fra bestemmelsene:
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Torg (krav: 500m2 i BKB5)

Nærlekeplass (krav: 200 m2 50 m fra inngangsdør, kan inngå i mua)
Områdelekeplass (krav: 2000 m2 i B15/B16)

Fellesuteoppholdsareal terreng (krav: 15m2/boli inkl. tak)

Fellesuteoppholdsareal tak (krav: 15m2/bolig inkl. terreng)

Barnehage (krav 2700 m2)

Friområde

200m2

200m2
200m2

200m2

200m2
775m2 490m2 565m2

305m2

2700m2

1000m2

11500m2

200m2

OMRÅDELEKEPLASS I MULIGHETSSTUDIET MINDRE OG FLERELEKEAREALER
MULIGJØRÅ INNLEMME
OMRÅDELEKEPLASSERI EN BYMESSIG
STRUKTURI DE FØRSTEBYGGEFASENE,
OG I FRIOMRÅDETI VIDEREFASER

Side6 av14

3.4 Utearealersstørrelse,tilgjengelighetogutforming
3.4.1 Kravom utomhusplan
Veddetaljreguleringskaldet fremleggesutomhusplani egnetmålestokksomviserdisponeringog
utformingavomsøktbyggeområde.Planenskalviseadkomst,sammenhengmedtilgrensende
bebyggelse,interneveier,gangforbindelser,parkeringfor sykkelogbil, tiltak for lokal
overvannshåndtering,terrengutforming,sentralepunkthøyder,belegning,beplantning,belysning,
forstøtningsmurer,lekearealer,plasseringavavfallsbeholdereogoppstillingfor renovasjonog
brannbil,samtandrefasteinstallasjoner.

3.4.2 Utforming
Detskalsikresuniversellutformingpåutearealerinnenforheleplanområdet.Tiltaksomgir god
tilgjengelighetskalintegreresi utformingenavinne-oguterom påenmåtesomgjørat denaturlig
benyttesavalle.Detskalfremkommetydelighvilkedeleravuterommetsomer fellesarealoghvilke
somer privateareal.Arealeneskalhaengodfunksjon,hagodesolforhold,væreskjermetfor vindog
væreattraktivemøteplasserfor aktiviteterogopplevelser.Ulikealdersgruppersbehovivaretas,
herunderbarn,ungdom,voksneogeldre.

Fellesarealsomvendermot offentlig tilgjengeligerom oggaterskalutformesslikat de inviterer til
bruk ogskalikkeavskjermespåenmåtesomvirkerprivatiserende.

3.4.3 Kravtil uteoppholdsareal
Forblokkbebyggelse,herunderleiligheteri kombinasjonsbygg,skalhverboenhetminimumha25m²
egnetarealtil lek,aktivitet oguteopphold.10m² avbalkongkanregnesmedtil uteoppholddersom
balkongener minimum10m². Takterrasserkanregnesinn i uteoppholdsarealet.Utearealbrattere
enn1:3eller smalereenn8 m skalikkeregnesmed.Støykravskalværeivaretatt.

Forkonsentrertsmåhusbebyggelseskalhverboenhet minimumhahagemedutearealpå 50m², og
terrasseeller verandapåminimum10m².

Bådefellesogprivatearealersominngåri beregningavkravtil lek,aktivitet oguteoppholdskalha
solvedvåroghøstjevndøgnkl. 15:00påminsthalvpartenavarealet.

3.4.4 Kravtil arealfor lek
Forkonsentrertsmåhusbebyggelseogblokkbebyggelseskaldet opparbeidesnærlekeplasserpå
minimum200m² maks50meter fra inngangsdør.Lekearealeneskalværeminimum10meter brede,
ogskalopparbeidesmedmaterialeravgodholdbarhet.Unntaksviskankraveti førstesetningfravikesdersombarnssærligebehovfor leke-oguteoppholdsareallikeveloppfyllespåengodmåte.Nærlekeplassersomhar solvedjevndøgnkl. 15:00ogtilfredsstillerkravettil bredde,kaninngåvedberegninguteholdarealper boenhet. Side6 av14
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ogskalopparbeidesmedmaterialeravgodholdbarhet.
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Nærlekeplassersomhar solvedjevndøgnkl. 15:00ogtilfredsstillerkravettil bredde,kaninngåved
beregninguteholdarealper boenhet.

Fra bestemmelsene:

Mulighetsstudien foreslår å legge noe av områdelekeplasskravet
ifb. med torget, noe sentralt mellom boomårdene i felt BKB2,
og i sammenheng med en byromsstreng med ulike arealer for
lek. Resterende krav foreslås i friområdet nær barnehagen med
mulighet for naturlek og for å gi friområdet program.

OMRÅDELEKEPLASSENERVISTSPREDT
OG I MØRK ROSA
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Torg (krav: 500m2 i BKB5)
Nærlekeplass (krav: 200 m2 50 m fra inngangsdør, kan inngå i mua)

Områdelekeplass (krav: 2000 m2 i B15/B16)
Fellesuteoppholdsareal terreng (krav: 15m2/boli inkl. tak)

Fellesuteoppholdsareal tak (krav: 15m2/bolig inkl. terreng)

Barnehage (krav 2700 m2)

Friområde

200m2

200m2
200m2

200m2

200m2
775m2 490m2 565m2

305m2

2700m2

1000m2

11500m2

200m2

6
6

7

1

1

2
3

2

3

458

67

4

8

5

OMRÅDETVIL BY PÅ EN VARIASJON I
AREALERFOR LEKOG OMRÅDELEKE-
PLASSENEBØR KUNNE REGNESINN I MUA

OMRÅDELEKEPLASS I MULIGHETSSTUDIET
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SOLKRAV I SENTRUMSPLAN EN HALVPARTENAV SOLKRAVETTASPÅ
TAK DA TOMTAHAR HJØRNETSITTMOT
SØRVESTOG HELNING MOT ØST

Bestemmelsene stiller krav til at 50 % av MUA skal være solbelyst
klokken 15.00vår/høstjevndøgn. Tomtas retning og helning gjør
det vanskelig å innfri dette tidspunktet på terreng, men med
halvparten av solkravet på tak kan man løse det slikat 25%av
MFUAen er solbelyst på terreng, og 25%er solbelyst på tak.

LYSGRØNN ERSOLBELYSTMFUA
21.MARS 15.00
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Fra bestemmelsene:

Flere steder innenfor områdereguleringens
planområde vil det være utfordrende å tilfredss-
tille bestemmelsene § 3.4.3.Etter vårt syn ville et
krav tilsvarende “Oslo-norm” vært mer passende,
da områdereguleringen inneholder utviklingsfelter
med svært forskjellige føringer for utnyttelse og
høyde. Dersom områdereguleringen innarbeidet
områdetyper i bestemmelsene med
di�erensierte krav til solbelyst uteoppholdsareal,
ville det etter vårt syn vært enklere å kombinere
tilrettelegging for både gode uteoppholdsarealer
og fortetting av sentrumsområdet.
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FORÅ OPPNÅ MER BRUKBAREÅ HENSIKTSMESSIGEBYGGEFELT
FORESLÅRVI Å LEGGEOM ASKEVEIEN OG ENDREGRENSEN
MELLOM FELT.

EN MULIG BROOVER OMRÅDETVIL OPPTAMYE AREAL SOM
KUNNE VÆRTBRUKTTIL SENTRUMSNÆREBOLIGER.EN BRO
FORRINGEROMRÅDETGENERELLT,OG HINDRER BYGGINGAV
BOLIGERTETTPÅ BROA SPESIELT.

VED Å LA G17BLI EN OMRÅDEBESTEMMELSEFRAMFOR
EN FORMÅLSGRENSEÅPNER MAN FOR MULIGHETENTILÅ
TREKKEGRØNTSTRUKTURENINN I BOLIGOMRÅDETOG MER
FLEKSIBILITETFORÅ OPPNÅ KVALITATIVEGRØNNE OMRÅDER.

KOMMUNENS ØNSKE OM VARIASJON I HØYDER OPPNÅS IKKE
MED DE ETASJEINTERVALLENEOG UTNYTTELSENSATT.HØYDER
BØR KUNNE DISKUTERESVIDERE I DETALJREGULERING.

AREAL SATTAV TILOMRÅDELEKEPLASSERVANSKELIGÅ
INNLEMME I SIN HELHETI EN BYMESSIGSTRUKTUROG EN
FRIEREFORDELINGAV AREALETVIL GI EN VARIASJONI AREALER
FOR LEK.

SOLKRAVETKAN IKKE LØSESPÅTERRENG.VED Å LEGGE
HALVPARTENAV SOLBELYSTMFUA PÅTAK KAN SOLKRAVET
OPPFYLLES.

1

2

3

4

5

6

KON KLUSJONER
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PLANKART MULIGHETSSTUDIE
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Grunnkart
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1m

Områdereguleringsplan for
Ås sentralområde

Ås kommune

TEGNFORKLARING

Kilde for basiskart:
Ekvidistanse

1:2750Kartmålestokk
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REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Datofor sisterevisjonav plankart:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:
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Kartopplysninger
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Høydegrunnlag: NN2000
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287

Områdereguleringsplan

Ås kommune
Forslagsstiller:

Nasjonalarealplan-ID

Plantype:

Saksnummer:

1.Høringog offentlig ettersynfra/til:

Kunngjøringav oppstartav planarbeidet:

2.Høringog offentlig ettersynfra/til:
2. gangsbehandling

1. gangsbehandling

Plankarter produsert: 31.05.2019

Endelig planvedtak:

Kunngjøringsdatofor planvedtak:

3. gangsbehandling

Ikraftredelsedato:

3.Høringog offentlig ettersynfra/til:

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
Sentrumsformål
Bolig/forretning/kontor
Bebyggelse og anlegg kombinert med andre angitte formål

Bebyggelse og anlegg (§12-5 NR.1)

Kjøreveg
Fortau
Torg
Gatetun
Gang/sykkelveg
Sykkelveg/-felt
Annen veggrunn - tekniske anlegg
Annen veggrunn - grøntareal
Trase for jernbane
Holdeplass/plattform
Kollektivholdeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 NR.2)

Grønnstruktur
Friområde

Grønnstruktur (§12-5 NR.3)

LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§12-5 NR.5)

Faresone - Ras- og skredfare
Faresone - Annen fare (fare for forurenset grunn)
Angitthensynsone - Hensyn grønnstruktur
Videreføring av reguleringsplan

Hensynsoner (§12-6)

Bestemmelseområde
Bestemmelseområder (§12-7)

Angitthensyngrense
Detaljeringgrense
Bestemmelsegrense
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Faresonegrense
Formålsgrense
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Regulert fotgjengerfelt
Målelinje/Avstandslinje
Avkjørsel

Felles for PBL 1985 og 2008

B
BFS
BS
BKB
BAA

SKV
SF
ST
SGT
SGS
SS
SVT
SVG
STJ
SH
SKH

G
GF

L

H310
H390
H540
H910

#

Mulighetsstudien påpeker muligheten for å legge om Askeveien
for mer hensiktsmessige byggefelt. Dette kan utredes i en
fremtidig detaljregulering. Videre foreslås det å utvide
formålsgrensen for blandet formål for å innpasse generasjonshus
og start-ups i boligområdet, endre kravet om friområde fra
formålsgrense til bestemmelsessone for å ha eksibilitet til å
koble grøntstrukturen med bebyggelsen g dele opp kravet til
områdelekeplass for å innpasse den i første fase med stor grad
av bymessig struktur.

KONKLUSJONENEVIST I PLANKART

ENDRINGERI FORMÅL, VEISTRUKTUR
OG FORMÅLSGRENSEGIR BEDRE
MULIGHETEROG MERFLEKSIBILITET
FORÅ UTVIKLE OMRÅDET

Plankart A Plankart mulighetsstudie
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UTREGNING BRA

4�

Boligantall
Det leggestil grunnfor beregningenavantatt boligantalli områdeneat gjennomsnittlig
størrelseper boenheti planområdeter på80kvmbruksareal,ogat bruksarealetper
byggeområderegnessom80%avsamletbruttoareal.

Samletsett gir dette om lag260.000m² bruksarealinnenforplanområdet.

Videreleggestil grunnat ca.10 %avarealenesett underett tasi bruksomnæringsareal.

Med disseantagelsenelagt til grunner det rimeligå anslåat det i byggeområdenekangis
rom for om lag3000nyeboligeri planområdet,og26.000m² næringsarealinnenfor
planområdet.

Bruttoarealogantatt bruksarealmedanslagfor boligantallfordelt pådelområder
fremkommeravtabellenunder.

Delområde BRA S-BRA(80%) Antatt antallboenheter

Åssentrum(Europan) 27.500 22.500 250

Moerveien/Sagaveien 42.300 34.000 380

NordreMoer 116.200 93.000 1050

Langbakken 93.000 74.500 920

Gamleveien 45.000 36.000 400

Sum 324.000 260.000 3000

KOMMUNENS UTREGNINGSMODELL
VIKER FRA STANDARDMODELLFOR
UTREGNINGAV BRAOG BRA-S

Kommunen presenterer en uvanlig modell for utregning av BRA
og BRA-ssom kan skape forvirring i videre diskusjoner.Vi har
i denne studien regnet vår BRAsom 0,9*BTA,og BRA-ssom
0,78*BTA.Snittstørrelsen på leilighetene er lagt på 75m2 BRA-s.

UTREGNINGSMODELL
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1 Bakgrunn og innledning

Ås Utviklingsselskap ANS planlegger for et byutviklingsprosjekt på Moerjordet i

Ås. Samtidig planlegger Ås kommune en omlegging av eksisterende veier i om-

rådet rundt planområdet.

Figur 1 Planområdet Moerjordet samt lokalitet for evt. ny bru. Kartgrunnlag

Finn.no.

I den forbindelse vurderes ulike løsninger for infrastrukturen rundt planområdet.

I dette notatet beskrives overordnet konsekvenser for trafikkmengder ved de

ulike løsningene:

1 Ingen endringer (avsnitt 4.1)

2 Brekkeveien omlegges slik at den går langs jernbanen, uten ny bru over

jernbanen. Eksisterende Brekkeveien omdannes til gs-vei (avsnitt 4.2)

3 Askeveien omlegges slik at den går langs jernbanen, uten ny bru over jern-

banen (avsnitt 4.2)

4 Ny bru over jernbanen (avsnitt 4.3)

5 Brekkeveien og Aske veien legges langs jernbanen, med og uten ny bru over

jernbanen (avsnitt 4.3)

Merk at omlegningen av Brekkeveien og Askeveien i disse grove vurderinger

ikke medfører endrede trafikkmengder på strekningene. Omlegningene har sær-

lig betydning for støy og for arealene på Moerjordet, som kan bebygges.
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Det er også utarbeidet innledende veitekniske vurderinger av ulike utforminger

av ny bru, se avsnitt 5.

2 Trafikalt grunnlag

2. 1 Forutsetninger

Det finnes ikke trafikktellinger for kommuneveiene rundt planområdet. For fyl-

kesvei 152 og 55 finnes trafikktall. For å kunne gjennomføre trafikale vurde-

ringer, og som bakgrunn for støyberegnin ger mv. er det derfor nødvendig å be-

regne trafikktall for hele området vest for jernbanen og sør for Fv.152.

Det er grove vurderinger som er lagt til grunn for trafikkberegningene. Området

sør for Fv. 152 og vest for jernbanen er delt opp i mindre områder, og innenfor

hvert område er antallet boliger opptalt, og areal med næring, handel og indu-

stri mv. er grovt oppmålt. På bakgrunn av flyfotos og Google Street View inngår

antall etasjer også i oppregningen. På grunn av usikkerhetene ved denne til-

gangen er arealer mv. avrundet.

Generert biltrafikk beregnes på bakgru nn av erfaringstall fra PROSAM, Statens

vegvesen mv. Som grunnlag for ulike funksjoner anvendes følgende turgenere-

ringstall:

› Barnehage: 4 bilturer per 100 m² per virkedøgn

› Bolig: 4 bilturer per husstand per virkedøgn

› Handel: 100 bilturer per 100 m² per virkedøgn

› Kontor: 1,69 bilturer per ansatt per virkedøgn – 30 m² per ansatt -> 5,6

bilturer per 100 m² per virkedøgn

› Sykehjem: 8 per 100 m² (SVV V713) per virkedøgn

› Skole: 4 bilturer per 100 m² per virkedøgn

› Rådhus: 8 per 100 m² (SVV V713) per virkedøgn

› Demenssenter: 10 bilturer per plass per virkedøgn

For nye boliger som etableres i området, samt ny næring, anvendes følgende

turgenereringstall:

› Nye boliger: 3 bilturer per husstand per virkedøgn

› Ny næring: 25 bilturer per 100 m² per virkedøgn

Tallene er lavere enn eksisterende turgen erering da nye funksjoner bl.a. etable-

res med lavere parkeringsdekning enn øvrige områder.
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Det beregnes trafikkgenerering for de større veiene i området, som vurderes å

ha størst trafikkmengde. Trafikkmengdene i de øvrige veiene er begrenset, og

vil i ganske lite omfang endres som følge av endringer av veinettet.

Generert trafikk fra hele området vest for jernbanen og sør for Fv. 152 er fordelt

i veinettet som beskrevet i tabellen unde r. Bare 80% av den genererte trafikken

fordeles i veinettet. En del av trafikken vil være intern trafikk, som benytter de

små veiene i området, eksempelvis en tur mellom en bolig og en barnehage.

Tabell 1 Antatt retningsfordeling for trafikk.

Generell retning Andel av samlet, generert trafikk

Vest 38%

Øst 38%

Intern 0% 1

Sør-øst 4%

I alt 80%

Utover trafikk til og fra planområdet inngår trafikk til og fra Maxbo-området i be-

regningene.

Figur 2 Fordeling av trafikk til og fra området vest for jernbanen og sør for Fv.152,

for hvilket det beregnes trafikkmengder. Kartgrunnlag Finn.no.

1 20% av generert trafikk vurderes å være internt trafikk som anvender mindre

veier i det undersøkte området, og som derfor ikke inngår i beregningene av

trafikken.
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Beregnede trafikkmengder er som nevnt beheftet med vesentlig usikkerhet, og

kan bare gi et overordnet overblikk over konsekvensene ved ulike løsninger.

2. 2 Framskrivning av trafikk

Trafikkmengdene framskrives til 2040 på bakgrunn av forventede vekstrater fra

EFFEKT.

Tabell 2 Trafikkvekst per år, EFFEKT.

Periode Vekst lette, per år Vekst tunge, per år

2019 - 22 1,8 % 2,3 %

2023 - 30 1,3 % 2,2 %

2031 - 40 0,9 % 2,0 %
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3 Beregnet trafikkmengde – eksisterende veinett

3. 1 Beregnet trafikkmengde 201 9

De grove anslag over trafikkmengde i eksisterende veinett er vist i figuren un-

der.

Figur 3 Grove anslag over trafikkmengder (ÅDT) og tungtrafikkandel på veiene

rundt planområdet i dagens situasjon. Hvor tungtrafikkandel ikke er angitt,

kan forutsettes at den tunge trafikke n utgjør 5% av ÅDT. Kartgrunnlag

1881.no.
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3. 2 Beregnet trafikkmengde 2040

I figuren under vises grove anslag over trafikkmengder framskrevet til 2040.

Figur 4 Grove anslag over trafikkmengder (ÅDT) og tungtrafikkandel i 2040 med

uendret infrastruktur. Hvor tungtrafikka ndel ikke er angi tt, kan forutsettes

at den tunge trafikken utgjør 6% av ÅDT. Kartgrunnlag 1881.no.
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4 Trafikkmengder med utbygging av planområde

4. 1 Utbygging av planområdet, eksisterende infrastruktur
(2040)

Med utbygging av planområdet økes ÅDT i Brekkeveien vesentlig i forhold til si-

tuasjonen uten utbygging. Trafikken vil særlig økes i Brekkeveien, som er mest

direkte vei fra planområdet for trafikantene som kjører via Fv. 152.

Figur 5 Grove anslag over trafikkmengder (ÅDT) og tungtrafikkandel i 2040 med

utbygging av planområdet og uendret infrastruktur. Hvor tungtrafikkandel

ikke er angitt, kan foruts ettes at den tunge trafikken utgjør 6% av ÅDT.

Bemerk at økt trafikkmengde som følge av utbyggingen av planområdet

ikke er fordelt på Fv.152. Kartgrunnlag 1881.no.
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4. 2 Utbygging av planområdet, Askeveien og
Brekkeveien omlagt (2040)

Omlegging av Askeveien og/eller Brekkeveien vil ikke medføre endringer i tra-

fikkmengdene, da den omlagte veien fortsatt betjener samme områder som i

dagens situasjon.

Figur 6 Grove anslag over trafikkmengder (ÅDT) og tungtrafikkandel i 2040 med

utbygging av planområdet og omlagt Brekkeveien. Hvor tungtrafikkandel

ikke er angitt, kan foruts ettes at den tunge trafikken utgjør 6% av ÅDT.

Bemerk at økt trafikkmengde som følge av utbyggingen av planområdet

ikke er fordelt på Fv.152. Kartgrunnlag 1881.no.

4. 3 Utbygging av planområdet, ny bru (2040)

Etablering av ny bru over jernbanen vil medvirke til vesentlige endringer i tra-

fikkmengder i området. Trafikkmengdene i Ås sentrum reduseres generelt, sær-

lig på Brekkeveien. Til gjengjeld økes trafikkmengden på Hogstvetveien. Trafikk-

mengdene gjelder for alle bru-løsninger, hvor brua generelt forbindes ved rund-

kjøringen Brekkeve ien x Askeveien.



10 TRAFIKKANALYSE MOERJORDET

http://projects.cowiportal.com/ps/ A125481/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse Moerjordet.DOCX

Figur 7 Grove anslag over trafikkmengder (ÅDT) og tungtrafikkandel i 2040 med

utbygging av planområdet og ny bru ov er jernbanen. Angi velsen av bruens

forløp er til illustrasjon, og andre forl øp av bruen vil ikke endre trafikmeng-

dene, så lenge tilslutningspunktene til øvrig veinett ikke endres vesentlig.

Hvor tungtrafikkandel ikke er angitt, kan forutsettes at den tunge trafikken

utgjør 6% av ÅDT. Bemerk at økt tr afikkmengde som følge av utbyggingen

av planområdet ikke er fordel t på Fv.152. Kartgrunnlag 1881.no.
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5 Nye bruløsninger til kryssing av jernbanen

Det er gjennomført grunnleggende opptegninger av ulike forslag til en ny bru

over jernbanen og en omlagt Brekkeveien.

Det er anvendt følgende dimensjoneringsk riterier for denne oppgaven, svarende

til tidligere rapport som Sweco har utarbeidet for Ås kommune 2:

› Hastighet: 40 km/t

› Horisontalradius: 40 m

› Vertikalradius: 400 m

› Avstand fra overkant (OK) asfalt til topp skinne ved bru: 8,5 m

› Avstand OK asfalt til topp skinne ved kulvert: 7 m

› Maks stigning: 6%

› Frihøyde vei: 4,9 m

› Frihøyde gang- og sykkelveg: 3,5 m

Det er utarbeidet overordnede skisser for tre ulike bruløsninger, som vist i figu-

ren under.

2 Mulighetsstudie for ny kryssing av jernbanen sør for Ås stasjon, Sweco, 2019
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Forslag 1 er en løsning, hvor brua forbindes med en omlagt Askeveien i et kryss

midt mellom rundkjøringen og jernbanen. Løsningen er ikke en mulighet, da den

krever en stigning på over 11% for å komme i tilstrekkelig høyde over jernba-

nen, langt over de maksimale 6%.

Forslag 3 tilsvarer Forslag 1, men er plassert nærmere rundkjøringen. Forslag 3

kan på vestsiden av jernbanen etableres med en stigning på 6%. På østsiden

overstiges 6% helning med opptegnet trasé, men ved en mindre forlengelse av

rampen kan den sannsynligvis holdes innenfor 6%.

Forslag 2 er mest hensiktsmessig i forhold til stigning, men den er til gjengjeld

også den mest plasskrevende. Denne løsningen forutsetter at Brekkeveien om-

legges langs jernbanen, slik at brua kan forbindes til rundkjøringen.

Det er undersøkt et Forslag 4, hvor en bru forbindes til rundkjøringen og etable-

res parallelt med en omlagt Askeveien. En slik løsning vil være mere plassbespa-

rende enn de øvrige løsningene. Men løsnin gen fravelges, da det ikke er mulig å

forbinde brua i rundkjøringen som vist.

Figur 8 Prinsippskisse for fors lag 4. Kartgrunnlag finn.no.

Det vil ikke være mulig å oppnå tilstrekkelig vinkel mellom kryssarmene i rund-

kjøringen med denne løsningen. Dersom løsningen skal anvendes, må den om-

lagte Askeveien justeres, slik at den ko mmer inn på rundkjøringen i en hensikts-

messig vinkel. Dermed må Askeveien flyttes lengere mo t nord, hvilket motvirker

ønsket om en plassbesparende løsning. Samtidig kan det oppstå konflikter med

vinkelen mellom Askeveien og Brekkeveien, dersom Brekkeveien ikke omlegges.

En ny bru over jernbanen vil derfor påvirke arealet på Moerjordet, uansett hvil-

ken løsning som velges, dersom plasseringen av brua ved denne lokaliteten fast-

holdes.

I vedlegget finnes senterlinje for forslag 1, 2 og 3.
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6 Vedlegg

6. 1 Forslag 1, sent erlinje
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6. 2 Forslag 2, senterli nje
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6. 3 Forslag 3, senterli nje
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6. 4 Grunnlag for trafikk

I dette vedlegget beskrives grunnlaget for beregning av trafikkmengde og forde-

ling i veinettet. Som grunnlag for beregningene er området mellom Fv.152 og

jernbanen delt opp i mindre arealer. Arealene er bestemt på bakgrunn av en

vurdering av hvord an trafikken til/fra arealene fordeler seg i veinettet.

Figur 9 Underoppdeling av området rundt planområdet. Kartgrunnlag finn.no.

I følgende avsnitt ene beskrives forutsetningene for trafikken s fordeling i veinet-

tet samt funksjonene som er grunnlag for trafikkgenereringen.

6. 4. 1 Område A

Mot vest: Skoleveien

Mot øst: Skoleveien

Mot sør: Skoleveien
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Boliger: 50

Barnehage: 175 m²

6.4.2 Område B

Mot vest: Skoleveien

Mot øst: Skoleveien

Mot sør: Skoleveien

Boliger: 42

6.4.3 Område C
Mot vest: Brekkeveien

Mot øst: Brekkeveien

Mot sør: Brekkeveien

Boliger: 38

Kontor: 2400 m²

Verksted: 230 m²

6.4.4 Område D
Mot vest: Søråsveien

Mot øst: Skoleveien

Mot sør: Skoleveien

Boliger: 313

Barnehage: 80 m²

Industri: 520 m²

6.4.5 Område E
Mot vest: Skoleveien

Mot øst: Skoleveien

Mot sør: Skoleveien

Boliger: 43
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6.4.6 Område F

Mot vest: Brekkeveien

Mot øst: Brekkeveien

Mot sør: Brekkeveien

Boliger: 32

6.4.7 Område G
Mot vest: Søråsveien

Mot øst: Brekkeveien

Mot sør: Brekkeveien

Boliger: 320

Barnehage:

Demenssenter: 33 plasser + huko mmelsessenter

Lagerindustri: 6.000 m2

6.4.8 Område H

Mot vest: Brekkeveien

Mot øst: Brekkeveien

Mot sør: Brekkeveien

Boliger: 130

Sykehjem: 8.000 m²

6.4.9 Område I
Mot vest: 60% Brekkeveien , 40% Rådhusgata

Mot øst: 60% Brekkeveien , 40% Rådhusgata

Handel: 4.000 m²

Kontor: 8.000 m²

Bolig: 230
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6. 4. 10 Område J

Mot vest: Bankveien

Mot øst: Bankveien

Boliger: 170

Handel: 3.000 m²

Kontor: 4.000 m²

6. 4. 11 Område K
Mot vest: 70% Skoleveien, 30% Rådhusgata

Mot øst: 70% Skoleveien, 30% Rådhusgata

Skole: 7.000 m²

Rådhus (kontor): 3.000 m²
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Sammendrag

Det er utredet jernbane - og veitrafikkstøy som påvirker planlagt

utbyggingsområde Moerjordet i Ås kommune.

Resultatene viser overskridelse av grenseverdi for støy fra jernbane. Denne kan

motvirkes med skjerm eller godt planlagt, ikke -støyfølsom bebyggelse.

Grenseverdien for støy fra vei er i forskjellig grad overskredet avhengig av

utbyggingssituasjon. Utbygging etter plankart B gir mest overskridelse, mens

man etter va riasjonene av plankart A får mindre areal med overskridelse av

grenseverdien. Godt planlagt bebyggelse med gjennomgående leiligheter og

eventuelle ikke -støyfølsomme funksjoner på støyutsatt side anbefales.

Avhengig av situasjonen vil støynivå hos nabobebyg gelse øke noe pga.

utbyggingen, delvis med 3 dB. Det blir i senere planfase aktuelt å utrede behov

for mulige tiltak for støyberørte leiligheter .

1 Innledning

På oppdrag fra Aase Utvikling AS har COWI AS utført støyutredning for

utbyggingsområdet Moerjordet i Ås kommune.

Utredningen tar høyde for to plankart -alternativer, mulig omlegging av veg

(Askeveien) og for mulig forbindelse av området med Hogstvertveien øst for

jernbanen i form av bru.

Plankart A og B som tas høyde for er vist i Figur 1. I Figur 2 vises to muligheter

for å plassere en mulig fremtidig bro samt mulig omlegging av Askeveien.

Figur 1: Plankart området, mottatt fra oppdragsgiver. Plan A til venstre, plan B

med omlagt Brekkeveien til høyre.
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Figur 2: Mulige plasseringer av bru, mottatt fra oppdragsgiver. Kommunens

bruforslag 1 til venstre, utbyggernes forslag (med omlagt Askeveien) til

høyre. Bru vist i mørke blått.

2 Forskrifter og grenseverdier

2. 1 Støynivå utendørs

Veileder til teknisk forskrift (VTEK) viser til Norsk Standard NS 8175: 2012 for

grenseverdier for utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder, der lydklasse C

tilfredsstiller bygningsmyndighetenes minstekrav. NS 8175: 2012 henviser til

retningslinje T-1442/2016 ( Klima - og miljødepartementets Retningslinje for

behandling av støy i arealplanlegging). Retningslinjen er ment som grunnlag for

kommuner ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan - og

bygning sloven og angir blant annet grenseverdier for støy på utearealer.

Kriterier for soneinndeling etter T-1442/2016 er gjengitt i Tabell 1.

1 Sweco AS, for Ås kommune: "Utforming av gatenett ÅS", 28.02.2019
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Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå i
nattperioden
kl. 23 –07

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå i
nattperioden
kl. 23 –07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

Jernbane Lden 58 dB L5AF 75 dB Lden 68 dB L5AF 90 dB

› Rød støysone er ikke egnet for støyfølsomme bruksformål, mens gul

støysone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres

dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges

vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet

uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

› Lden er det ekvivalente støynivået for dag -kveld -natt (day -evening -night)

med 10 dB og 5 dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld.

› Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som

angitt i definisjonen av Lden i T-1442/2016.

› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den

enkelte boenhet.

› Grens everdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i

tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og

rekreasjonsformål, jfr. Definisjon i kap. 6 i T-1442 /2016 .

› L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendels ene.

Krav til maksimalnivå gjelder ikke for en enkel hendelse, men for flere,

minst 10 hendelser i løpet av nattperioden kl. 23 – 07.

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå

åpenbart er dimensjonerende.

Anbefalte gren severdier for støy ved etablering av ny bebyggelse med

støyfølsomt bruksformål eller etablering av ny støyende virksomhet er de

samme som for gul sone fra Tabell 1.

For situasj oner der både jernbane - og veitrafikkstøy overskrider aktuelle

grenseverdier, har kommunen mulighet å fastsette inntil 3 dB strengere

grens everdier.

Tomten er per i dag regulert i planen "Moer Nordre. Gnr. 54, Bnr. 3" for næring

og bolig. I reguleringsplanen (siste revisjon vedtatt 22.06.2004) står det om

støy:

Miljøverndepartementets retningslinjer for trafikkstøy gitt i rundskriv T-8/79

eller senere ve dtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter det,

skal følges. Dersom bygninger eller utomhusarealer blir utsatt for et høyere

støynivå enn fastsatt i Miljøverndepartementets rundskriv, skal fasader, vinduer

og utomhusarealer støyisoler es/skjermes i samsvar med kravene .
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Per i dag har retningslinje T-1442/2016 erstattet rundskriv T-8/79.

2. 2 Støynivå innendørs

Veileder til teknisk forskrift (VTEK) viser til Norsk Standard NS 8175: 2012 for

grenseverdier for innendørs støy fra utendørs lydkilder, der lydklasse C

tilfredsstiller bygningsmyndighetenes minstekrav. Gjeldende krav fra standarden

for boliger er gjengitt i Tabell 2.

Tabell 2 Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent lydtrykknivå, LpA,24 h

og maksimalt lydtrykknivå LpA,max fra utendørs lydkilder

Type brukerområde Mål estørrelse Minstekrav /
Klasse C

Boliger: i oppholds - og soverom fra
utendørs lydkilder

LpA,24h (dB) 30

Boliger: i soverom fra utendørs
lydkilder.

LpA,max (dB)

natt, kl. 23 -07

45

Standarden setter krav til maksimalt innendørs støynivå med hensikt å sikre

gode forhold for søvn. Grenseverdien for maksimalt lydtrykknivå gjelder for ti

hendelser eller flere som overskrider grenseve rdien, og ikke enkelthendelser.

3 Støyberegninger

3. 1 Underlag og metode

Beregning av støy fra veitrafikk og jernbane er utført i henhold til Nordisk

beregningsmetode for veitrafikk - og jernbane støy ved hjelp av

støykartleggingsprogrammet CadnaA versjon 201 9. Beregningene er utført med

andre ordens refleksjoner. Det er benyttet akustisk myk mark i beregningene,

unntatt på veier, der det er benyttet harde overflater. Støysoner er beregnet i 4

meters høyde . Beregningspunkte ne er i 5 meter avstand fra hverandre.

Grunnlag for beregningene er situasjonsplan datert 17 .0 6.2019, og digitalt

kartgrunnlag mottatt 17 .0 6.2019. I tillegg ble det benyttet kommunens

dokument 2 for bru (inkl. bruhøyder) og dokumentet "Utredninger Sentrumsp lan"

(A -Lab / Aase, 24.06.2019)

Beregningene er utført uten bebyggelse i denne planfase, for å opprettholde

fleksibiliteten.

2 Sweco AS, for Ås kommune: "Utforming av gatenett ÅS", 28.02.2019
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3.2 Jernbanetrafikktall

Planområdet avgrenses i øst av Vestre Østfoldbanen Ås-Vestby. Trafikktall for

denne (fra Bane NOR) er vist i ta bell, fremskrevet til 2035.

Tabell 3 Jernbanetall for år 2035 benyttet i beregningene, mottatt av Bane NOR.

Tall er gitt i togmeter.

Togtype BM 74/75 Togtype gods (elektrisk) Skiltet

hastighet

Dag Kveld Natt Dag Kveld Natt

11440 3266 2776 1272 242 658 160

km/t 3

3.3 Veitrafikktall

Veitrafikktall er utredet av COWI AS, inkluderer trafikk som er generert fra

utbygging, og er fremskrevet til år 20 40. Tallene benyttet i beregningene er vist

i Tabell 4. Veier som ikke er vist (inkl. motorvei nord for området) er ansett som

neglisjerbare.

Tallene er vist for følgende beregningssituasjoner:

X000 – Veitrafikk i dagens fremskrevne situasjon (uten utbygging),

referanse

X001 - Veitrafikk der hverken Brekkeveien eller Askeveien er omlagt

(plankart A), uten bru

X002 - Veitrafikk der Askeveien ikke er omlagt, men Brekkeveien er omlagt

(plankart B), uten bru

X003 - Veitrafikk der hverken Brekkeveien eller Askeveien er omlagt

(plankart A), med bru foreslått av Sweco/kommunen

X004 - Veitrafikk der hverken Brekkeveien eller Askeveien er omlagt

(plankart A), med bru som foreslått av oppdragsgiver

X005 - Veitrafikk der Brekkeveien ikke er omlagt, men der Askeveien er

omlagt (variasjon av plankart A), uten bru

3 Skiltet hastighet er 160 km/t, som er benyttet for persontog. For godstog er

det antatt en hastighet på 80 km/t
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Tabell 4 Veitrafikktall benyttet i beregningene

Vei

ÅDT 20 4 0

Andel tunge
kjøretøy

Hastighet

X000 X001 X002 X003 X004 X005

Hogstvetveien 2300 2300 2300 5100 5100 2300 6 % 50 km/t

Brekkeveien
Sør

1900 2000 2000 2700 2700 2000 6 % 50 km/t

Brekkeveien
Nord

3200 5300 5300 2900 2900 5300 6 % 30 km/t

Askeveien 1300 1300 1300 1300 1300 1300 6 % 30 km/t

Tunveien 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6 % 30 km/t

Ny bru - - - 3000 3000 - 6 % 30 km/t

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene og til andelen tunge

kjøretøy. Imidlertid forutsetter det relativt store feil i trafikkmengdene for at det

slår ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel gir en fordobling/halvering

av trafikkmengden en endring på +/ - 3 dB på ekvivalent støynivå.

For beregning av ekvivalentnivåer for forskjellig e perioder av døgnet er det

nødvend ig med tidsfordeling av trafikken. Det er benyttet typisk tidsfordeling for

byveier iht. M-128 4.

Det er tatt hensyn til veienes helningsgradient i støyberegningene.

4 Resultat

Det er foretatt beregninger av støynivå på uteområder og ved fasader til mulig

beb yggelse . Resultatene (støynivå Lden ) er gjengitt i figurene i dette kapittelet og

4 M-128: veilederen til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av

støy i arealplanlegging T-1442/2012
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i vedlegg. Maksimalt støynivå L5AF er ikke vist , men kan være aktuelt å få frem i

senere planfase med tanke på boliger som er nær veier og jernbane.

4.1 Jernbanestøy

4.1.1 Jernbanestøy uten tiltak
Resultatene for beregningene av Lden fra jernbane uten tiltak er vist i vedlegg

X101.

Om lag 50% av arealet for boliger (basert på plankart A) vil få støynivå over

grenseverdien på Lden 58 dB.

4.1.2 Mulige tilta k
En skjerm som vist i ved legg X102 i 3,5 meter høyde over marken vil føre til

tilfredsstillende støynivå fra jernbane på nesten hele arealet. Det påpekes at

man da likevel vil kunne ha overskridelser i høyere etasjer.

En rekke med høye bygninger med mindre støyfølsomme formål i første rekke

mot jernbanen vil også kunne skjerme mye av støyen.

4.2 Veitrafikkstøy

Det er utredet følgende situasjoner for veitrafikkstøy:

› X000 – Veitrafikk for dagens fremskrevne situasjon (uten utbygging), som

referanse

› X001 - Veitrafikk der hverken Brekkevei en eller Askeveien er omlagt

(plankart A), uten bru

› X002 - Veitrafikk der Askeveien ikke er omlagt, men Brekkeveien er omlagt

(plankart B), uten bru

› X003 - Veitrafikk der hverken Brekkeveien eller Askeveien er omlagt

(plankart A), med bru foreslått av Swec o/kommunen

› X004 - Veitrafikk der hverken Brekkeveien eller Askeveien er omlagt

(plankart A), med bru som foreslått av oppdragsgiver

› X005 - Veitrafikk der Brekkeveien ikke er omlagt, men der Askeveien er

omlagt (variasjon av plankart A), uten bru

4.2.1 X000 - Dagens fremskrevne situasjon
Resultatene for beregningene av Lden fra støy i dagens fremskrevne situasjon

uten bru er vist i vedlegg X00 0. Denne er brukt som sammensligningsreferanse

for utbyggingssituasjonene.
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4.2.2 X001 - Veitrafikkstøy for plankart A uten bru
Resultatene for beregningene av Lden fra støy i utbyggingssituasjon (plankart A)

uten bru er vist i vedlegg X001.

Om lag 31% av arealet for boliger (basert på plankart A) vil få støynivå over

grenseverdien på Lden 55 dB.

Eksisterende bebyggelse i vest vil få noe høyere støynivå enn uten utbygging,

men økningen vil være under 3dB. Eksisterende bebyggelse ved Hogstvetveien i

øst vil kun i liten grad påvirkes av utbyggingen i denne situasjon.

4.2.3 X002 - Veitrafikkstøy for plankart B uten bru
Resultatene for bereg ningene av Lden fra støy i utbyggingssituasjon (plankart B)

uten bru er vist i vedlegg X00 2.

Om lag 60% av arealet for boliger (basert på plankart B) vil få støynivå over

grenseverdien på Lden 55 dB.

Eksisterende bebyggelse i vest vil bli avlastet i forho ld til dagens fremskrevne

situasjon. Eksisterende bebyggelse ved Hogstvetveien i øst vil kun i liten grad

påvirkes av utbyggingen i denne situasjon.

4.2.4 X003 - Veitrafikkstøy for plankart A med bru foreslått
av kommunen

Resultatene for beregningene av Lden fra støy i utbyggingssituasjon (plankart A)

med bru som foreslått av Sweco/kommunen er vist i vedlegg X00 3.

Om lag 55% av arealet for boliger (basert på plankart A) vil få støynivå over

grenseverdien på Lden 55 dB. Bruen har dermed kun liten støymessig betyd ning

for arealet på bakken. Det påpekes at betydningen for høyere bygg kan være

større.

Eksisterende bebyggelse i vest vil få noe høyere støynivå enn uten utbygging,

men økningen vil være under 3dB. Eksisterende bebyggelse ved Hogstvetveien i

øst vil med bruforbindelse få høyere støynivå enn uten utbygging . Økningen vil

være over 3 dB og vil måtte utredes i detalj hvis bruen planlegges .

4.2.5 X004 - Veitrafikkstøy for plankart A med bru foreslått
av oppdragsgiver

Resultatene for beregningene av Lden fra støy i utbyggingssituasjon (plankart A)

med bru som foreslått av utbygger er vist i vedlegg X004.

Om lag 64% av arealet for boliger (basert på plankart A) vil få støynivå over

grenseverdien på Lden 55 dB. Bruen har dermed kun liten støymessig betydning

for are alet på bakken. Det påpekes at betydningen for høyere bygg kan være

større.
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Eksisterende bebyggelse i vest vil få noe høyere støynivå enn uten utbygging,

men økningen vil være under 3dB. Eksisterende bebyggelse ved Hogstvetveien i

øst vil med bruforbindels e få høyere støynivå enn uten utbygging. Økningen vil

være over 3 dB og vil måtte utredes i detalj hvis bruen planlegges.

4. 2. 6 X005 - Veitrafikkstøy for variasjon av plankart A
(omlagt Askeveien) uten bru

Resultatene for beregningene av Lden fra støy i utbyggin gssituasjon (plankart A

med omlagt Askeveien) uten bru er vist i vedlegg X005.

Om lag 31% av arealet for boliger (basert på modifisert plankart A) vil få

støynivå over grenseverdien på Lden 55 dB.

Eksisterende bebyggelse i vest vil få noe høyere støynivå enn uten utbygging,

men økningen vil være under 3dB. Eksisterende bebyggelse ved Hogstvetveien i

øst vil kun i liten grad påvirkes av utbyggingen i denne situasjon.

4. 2. 7 Mulige tiltak
Avhengig av valgt situasjon er det en del overskridelse av grenseverdien på

bakkenivå fra støy fra veitrafikk. Overskridelsen er størst i situasjon X002

(plankart B), der det – avhengig av valgt plassering av bygninger – kan være

aktuelt å vurdere en skjermløsning. For de andre beregnete situasjonene vil

arealet med overskridelse av grenseverdien være lavere. Hvorvidt en

områdeskjerm kan være et egnet tiltak henger bl.a. av planlagt bebyggelse .

Bygninger som plasseres i første rekke etter veiene vil også bidra til å skjerme

støy på bakkenivå. Disse bygningene vil, alt etter plassering, være støyutsatte

på fasaden e mot veiene. Her blir det aktuelt å bygge gjennomgående leiligheter

og plassere rom med ikke -støyfølsomme på veisiden, så godt det er mulig.

Videre vil man måtte vurdere skjerming på mulige uteplasser (balkonger o.l.)

som eventuelt vender mot veien.

4. 3 Sumstøy

Deler av planområdet får støynivå over grenseverdien for både jernbane - og

veitrafikk. For disse deler kan det bli aktuelt å skjerpe grenseverd ien med inntil

3 dB.

4. 4 Krav til lydisolasjon for vinduer

Det er i denne tidlige fase ikke utført detaljert vurdering av krav til lydisolasjon

mtp. å overholde krav fra NS 8175: 2012. Dette vil måtte gjøres i senere

planfase når romvolum og plantegninger er kjent. Basert på bereg nete

støynivåer vil det sannsynligvis oppstå moderate krav til lydisolasjon.
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5 Vedlegg

› X000 – Støynivå Lden fra veitrafikk for dagens fremskrevne situasjon (uten

utbygging), som referanse

› X001 - Støynivå Lden fra veitrafikk der hverken Brekkeveie n eller Askeveien

er omlagt (plankart A), uten bru

› X002 - Støynivå Lden fra veitrafikk der Askeveien ikke er omlagt, men

Brekkeveien er omlagt (plankart B), uten bru

› X003 - Støynivå Lden fra veitrafikk der hverken Brekkeveien eller Askeveien

er omlagt (pla nkart A), med bru foreslått av Sweco/kommunen

› X004 - Støynivå Lden fra veitrafikk der hverken Brekkeveien eller Askeveien

er omlagt (plankart A), med bru som foreslått av oppdragsgiver

› X005 - Støynivå Lden fra veitrafikk der Brekkeveien ikke er omlagt, men der

Askeveien er omlagt (variasjon av plankart A), uten bru

› X101 – Støynivå Lden fra jernbanetrafikk, uten tiltak

› X102 – Støynivå Lden fra jernbanetrafikk, med tiltak i form av støyskjerm
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Adresse

Drøbakveien 192

Postnummer

1433

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

Innspill til sentrumsplanen.pdf



Innspill til sentrumsplanen:

Håperdet blir lagtbetydeligeressurseri lekeområderi sentrum.Lekeplassenebør inneholde
apparatersominspirerertil lek for barn i ulik alder,ogsomer spennendeå brukemangeganger.
Det finnesfantastiskgodemuligheterfor dette! Men damådet satses.

https://sove.no/referanseprosjekter/konnerud-skole/

Argumenterfor å brukebetydeligeressurserpå lekeområder:

� Dette er investeringeri barnsfysiskeogpsykiskehelse.Barnoppleverlekeglede,får fysisk
aktivitet, øversegpåå mestrenyeting ogkanbli kjent medandrebarn.

� Lekeplasservil trekkefamilier til sentrumi helgene,noesomer positivt for handelsstanden.

� Lett tilgjengeligelekeområderkangjøreat familiersomellersville blitt sittendeinne,
kommersegut oggjørhyggeligeaktivitetersammen.

� Godelekeplasserkanværesærligviktig for barn fra familiermedlavinntekt.

� Hvismaner nyinnflyttet eller haret lite nettverkavandregrunner, er lekeplasseret stedå
væresosialogkommei kontaktmedfolk.

� Med flere menneskerboendepåmindreplass,er det ekstraviktigmedgodefellesarealer.

https://www.tress.com/nb-no/lekeplass-og-parkutstyr/lekeplass-og-parkutstyr/romstasjonen-710590/



https://sove.no/produkt/lekeplass/klatreapparater-lekeplass/klatreapparat-klatreapparater-lekeplass/adventure-hardangervidda/

https://www.uniqa.no/referanser/allanegen-skole

https://www.lekogpark.no/produkt/art-91831/

Rita
Ås,14.08.2019

P.S.Flereavleverandørenehar 30prosentavslagpåklatreapparaterm.m.påhøsten.
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Ås, 15.08.2019

Høringsinnspill til Ås sentrumsplan fra
Ås Grønne Studenter

FRIVILLIGHETENS HUS: Tandbergtomta inngår reguleringsplanen for Europan som går parallellt
med sentrumsplanen. Vi har likevel valgt å ta med noen betraktninger om Tandbergtomta fordi den er
viktige for helheten i forslaget for sentrum.

Grønne Studenter takker for muligheten til å komme med innspill til høringen om
områdereguleringsplan for Ås sentralomårde. Vi ønsker innledningsvis å påpeke at til
tross for at enkelte av innspillene har likhetstrekk med innspill fra Ås MDG, er vårt
innspill et selvstendig innspill fra en selvstendig gruppe beboere og
foreningsmedlemmer. Innspillene avviker også fra innspillet til ÅS MDG på flere
områder.

Hovedelementer i høringsinnspillet:
- Mye er svært bra
- Gjøre Tandbergtomta og -villaen til et Frivillighetens Hus i Ås
- Spare midler ved å droppe rundkjøringen FV152/Brekkeveien
- Bilfri Rådhusplass



- Bygg på Ås Kulturhus
- Bevar Åsmåsan
- Krev flere ladestasjoner for elbiler
- Økt utnyttelsen i sentrum
- Anlegg gatetrær også i Raveien
- Skjerpede parkeringsbestemmelser

Mye er svært bra
Grønne Studenter mener at planforslaget for Ås sentrumsområde er ambisiøst og
framoverlent. Vi setter pris på de hundrevis av miljøambisjoner som foreslås i planen
og spesielt i kvalitetsprogrammet. Vi ser det likevel som vår oppgave å forsøke å
dytte planen i enda litt grønnere retning.

Gjøre Tandbergtomta til et Frivillighetens Hus i Ås
Tandberg er en viktig skikkelse og kulturbærer for Ås. Tannbergtomta har også
potensiale til å bli en åpen grønn lunge med muligheter for rekreasjon og sosialt
samvær for Ås´ befolkning, midt i sentrumskjernen. Vi ønsker å kompensere
gårdeier, og gjøre Tandbergtomta med hagen til et Frivillighetens Hus i Ås. Slik kan
Ås få et trivelig sentralt samlingspunkt med et unikt miljø. Kompensasjonen er røft
estimert til å koste kommunen 20 millioner kroner.

Droppe rundkjøringen
Rundkjøringen i krysset FV152/Brekkeveien er et tiltak der kostnaden er anslått til å
ligge på opp mot 26 millioner kroner. Grønne Studenter anser rundkjøringen å være
unødvendig, og et tiltak kun for å gjøre privatbilisme i Ås mer behagelig, noe vi
mener er en feil prioritering i disse klimatider. Fellesskapets midler bør rettes mot
tilrettelegging for klimavennlige alternativer som sykkel, kollektivtrafikk og gange,
fremfor enklere fremkommelighet for biler. Dette bør kombineres med den foreslåtte
innkjøringen til Ås kvartal (H910_4) via Moerveien og gatetunet i (ST2). Dette vil
være et rimeligere alternativ enn innkjøring fra fylkesveien. Sprengning og innkjøring
fra fylkesveien kan også potensielt føre til økt støy i sentrum, da en fjerner kollen
som i dag er en naturlig blokkering for bilstøy fra denne trafikkerte veien.

Bilfri Rådhusplass
Grønne studenter støtter forslaget om at Rådhusplassens vestre del (ST1) holdes
bilfri, og Rådhusplassens østre del (ST2) gjøres til gatetun med gjennomkjøring tillatt
til eiendommene. Det er her viktig at myke trafikanter prioriteres. Det må legges opp
til forkjørsrett for syklister og fotgjengere på SS23, og svært redusert fart for den
kryssende biltrafikken. Vi anser dette som svært viktig for å ivareta trafikksikkerheten
for de myke trafikkantene. Eksempelvis kan det legges brostein på ST2 utenom
gang-/sykkelvei, slik at bilistene blir nødt til å redusere farten.

Bygg på Ås kulturhus



Kulturhuset bør få et påbygg i nord og/eller øst som gjør at Rådhusplassen får
aktiviteter også på sørsiden. I dag fremstår kulturhuset som en grå vegg når du står
på Rådhusplassen. Grønne Studenter mener at å skape attraksjonspunkter også på
sørsiden av Rådhusplassen er en forutsetning før man kan snakke om å gjøre den
bilfri. Ingenting er tristere enn en tom gågate. Vi ønsker folkeliv og mylder, og en livlig
gågate kommer med funksjoner og aktiviteter som folk ønsker å bruke. Her er
Grønne Studenter opptatt av at utviklingen av bilfri rådhusplass må komme i riktig
rekkefølge.
Søndre del av rådhusplassen bør reguleres til offentlig formål, og det må utarbeides
en alternativ plan for gjennomfart for sykkel som ikke er til hinder for tilbygget.

Bevare Åsmåsan
Det er i dag planlagt å ta ca. 4 dekar av marka til utvidelse av området BKB1, samt
vei sørvest for BKB1. Vi ønsker å begrense utbyggingen til utenfor
naturtypelokaliateten. Vi ønsker heller å øke utnyttelsen av allerede utbygd tomt,
innenfor eksisterende byggegrense. Det er i dag planlagt utnyttelse på 200 %. Dette
kan potensielt økes til 250/300 %. Tilgang til blåmerket tursti må ivaretas.

Flere ladestasjoner for elbiler
Biltrafikk og andre mobile kilder er Ås kommunes største utslippsområde. Vi mener
at minst 75% av alle p-plasser i tilknytning til nybygg, inkludert næringsbygg, skal ha
kontaktpunkt for lading av elbiler. Ved p-plasser i tilknytning til næringsbygg må det
opparbeides tilstrekkelig antall hurtigladere for å møte fremtidig behov ved en
bilpark i endring. Det vises forøvrig til Fredrikstad kommunes strategi og tiltak for
etableringa av ladeinfrastruktur , der det er foreslått en rekke gode tiltak tilknyttet1

lading. Ås kommune bør hente inspirasjon herfra.

Økt utnyttelse i sentrum
Planen bør åpne for høyere utnyttelse enn dagens planforslag, for å bygge opp
under klimasatsingen, stanse tap av matjord og natur, bidra til økt folkeliv, redusert
energibruk, et mer sosialt boligmarked og bedret kommuneøkonomi.
Økt fortetting nær kollektivknutepunkt reduserer behovet for bilbruk, støtter opp om
bruk av sykkel, kollektiv og gange. Vi ønsker omlag 100 prosentpoeng høyere
utnyttelse i sentrumskjernen (1-2 etasjer høyere) enn dagens planforslag. Grønne
Studenter mener dette gir større rom for å realisere kvalitetsprogrammet og sikre
fortetting med kvalitet.
Hvert kvartal må likevel vurderes for seg, og det må sikres nedtrapping mot
tilgrensende boligområder med makshøyder på fire etasjer mot eksisterende
småhusbebyggelse. Økt utnyttelsesgrad skal ikke gå på bekostning av kvalitet.

Gatetrær i Raveien

1https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/naering-miljo-landbruk/strategi-
for-ladeinfrastruktur-web.pdf



Gatetrær er avsatt i Moerveien, Dette bør også gjøres i Raveien. Aksen
Raveien/Moerveien binder ikke bare Østre Kaja med sentrum og sydover, men er
også et gjennomtråkk for turgåere mellom sentrum og Åsmåsan. Vi mener at et grønt
belte bør lede Ås’ innbyggere ut i marka på tur.

Parkeringsbestemmelser
Antall biloppstillingsplasser for nye leiligheter i sentrum må kreves lagt til p-hus eller
parkeringskjeller under bakkenivå. Parkeringskjeller på bakkenivå skal ikke tillates.
Det bør innenfor delområdet sentrum holdes under 0,2 parkeringsplasser per
leilighet, og i resten av sentrum under 0,5 parkeringsplasser per leilighet. Dette fordi
bilbehovet i større grad kan løses ved bildelingsordninger.

Vi ser fram til å følge opp planarbeidet, og ønsker alle aktører som er med på laget
for å skjerpe miljøambisjonene i sentrumsplanen lykke til!

Ås Grønne Studenter

BKB1 - tomta





Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 7EWMGD Registrert dato:15.08.2019 18:34:44

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Sverre Strand

Etternavn

Teigen

Adresse

Løkkeveien 3 B

Postnummer

1434

Poststed

Ås

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Gamleveien, spesielt søndre del, bør inngå i områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. Eplehagefortetting har

pregetområdet gjennom mange tiår, og mange avde opprinnelige kvalitetene for områdeter derfor borte. Dette tar

ikke kulturhistorisk stedsanalyse hensyn til.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: U72246 Registrert dato:15.08.2019 18:33:07

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Tone

Etternavn

Grindal

Adresse

Langbakken 4

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Jeg bor i Langbakken 4, gnr. 61, bnr. 33. Jeg skreven uttalelse tidligere og ønsker å kommentere noen flere forhold

som jeg ikke fikkmed da. Detgjelder vei, gang- og sykkelvei langs vår tomt. Slik forslaget ligger nå, vil dette ta

uforholdsmessig mye av vår tomt. Detblir svært trangtmellom fortauet og inngangspartiet til huset. Eiendommen er

foreslåttbevaringverdig, ikke bare med tanke på huset, men også vegetasjonen rundt. Ved å legge fortauet så langt

inn på vår tomt, vil dette etter mitt syn, forringe verneverdien både på vegetasjonen og på huset. Det virker merkelig

påmeg å først forslåen eiendom som verneverdig og etterpå foreslå andre tiltak som reduserer verneverdien.

Slik forslaget ligger, vil det ikke være mulig for oss å beholde dagens utkjøring fordi detblir for trangtmellom fortauet

og huset. Å flytte utkjøring lenger sør på tomta, vil skape en utkjøring med større trafikkrisiko, siden den blir både



brattere og kortere, siden det er en stigning på Langbakken fra nord til sør langs vår tomt. Jeg er også redd for at

dette vil gi en dårligere sikt. Dagens carport må slik forslaget foreligger, rives. Utkjøringen har tidligere ligget helt sør

på tomta, men ble av de grunnene som som jeg har nevnt, flyttet dit den er i dag av foreldrene mine. Et annen fordel

med dagens utkjøring er at den ligger samlet med utkjøringen til Langbakken 6. Selv om det står et tre og et

postkassestativ i mellom, oppfattes dette som en utkjøring.

Vi vil at det blir sett på en mulighet til å redusere den totale bredden på vei og gang- og sykkelvei fordi vårt hus, f.eks

ved å fjerne rabatten akkurat her og evt redusere bredden på fortauet langs med vår tomt. Jeg er inneforstått med at

noe av tomta må gå til fortau, men dersom dagens forslag reduseres, kan vi beholde dagens utkjøring og plante en

tilsvarende hekk med trær slik det er i dag, noe nærmere huset. Å ha muligheten til det er viktig for å beholde

særegenheten og det verneverdige ved vegetasjonen, uterommet og huset.

Mvh

Tone Grindal



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: QIAEIG Registrert dato:15.08.2019 21:55:27

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Vincent

Etternavn

Eijsink

Adresse

Ekornveien 44

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

Sentrumsplanen_Innspill_Ekornveien44_Aug2019_Endelig.pdf



1

Merknadertil Sentrumsplanen.

August2019

Innledning

Vi bor i Ekornveien44ogvil hervedginoenkommentarerpåSentrumsplanen.

1. Maxbotomten(Brekkeveien19)burdehavært inkludert i Sentrumsplanen.

2. Desammeprinsippenesombrukesi Sentrumsplanenbør ogsåbrukesfor Maxbotomten,dvsat
man(1)byggerlaveredestolengeremankommerutenfor sentrum(innenfra-og-ut prinsippeter
sværtvanlig å brukei byplanlegging)og (2)at det skalværeenglidende(harmonerende)overgangtil
eksisterendebebyggelse.Deforeliggendeplanenefor Maxbotomtenbryter sterktmeddette. De
forliggendeplanerfører faktisktil det helt omvendte:de plasserermegethøyebygninger,pået av
de høyestepunktenei Åssentrum,ekstremttett inntil eksisterendesmåhusbebyggelse.

3. Ihht uttalelserfra kommunenifm Sentrumsplanener det ønskeligmed«strengerevern» for
bygningenefra Ekornveien46,49ognordovermot Åssentrum.Detteer angitt i perspektivetoverÅs
sentralområde,medrødt. Deforeliggendeplanenefor Maxbotomtener ikkeforeneligemeddenne
føringen,ogbryter dermedmedSentrumsplanen.

4. Sentrumsplanenmåutformesslikat grønnefriarealerbevaresogat vi beholdernoengrønne
korridorerhvor innbyggerekanferdes.Detteserogsåkommunenut til å væreopptatt av, men
planenefor Maxbotomtenbryter meddette. Påtegningersergrøntarealenevestognord for
Maxbotomtenut til å værebevart, men i praksisvil kvalitetenpådisseområdesforringesdramatisk.
Mot vestblir det garantertingenting igjen,ogmot nordsettesden lille skogflekkeni skyggenfor
høyeblokker.Igjenviserdette at manikketenkerhelhetligher ogat man,aveneller annengrunn,
lar utbyggerneherje fritt påMaxbotomtenpåenmåtesombryter med kommunensutarbeidede
Sentrumsplan.

5. Vimenerat Sentrumsplanenikkei tilstrekkeliggradløsertrafikk- ogparkeringssituasjonen.Vi ser
at dette er sværtvanskeligogmenerat trafikksituasjonener såpassproblematiskat manbør tenke
segnøye om når det gjelderantallet nyeboenhetersomÅssentrumskalabsorbere.Ogsåher burde
Maxbotomteni størregradhavært tatt medi betraktningene.

6. BakSentrumsplanenliggerdet enoverordnet tankeom hvordanÅssentrumkommertil å seut
om en del år.Deter flere fine elementerder, selv om vi gjerne haddesett færreblokkerogen
mindresterktro påat folk blir lykkeligeredestomer betongdehar rundt seg. Detblir imidlertid
ganskeabsurdå designeet sentrumogsågi privateutbyggere lov til å byggeragendetårn på
Maxbotomten.Vietterlyseren helhetligplansomtar tilstrekkelighensyntil eksisterendebeboereav
Åskommune.

15. august2019

VincentEijsink& May BenteBrurberg
Ekornveien44
Ås



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: DGRHNQ Registrert dato:15.08.2019 21:16:14

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysninger om innsender

Fornavn

Kjell Magne

Etternavn

Ramsli

Adresse

Sagaveien 45

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Har du/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navn på høringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Dato på kommunenshøringsbrev

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Vi har tidligere gitt tilbakemelding på detaljreguleringsplanen for Brekkeveien 19 m.m, R310. Slik vi ser det omfattes

også dette området av områdereguleringsplanen som nå er lagt ut til høring.

I nevnte detaljreguleringsplan (R310) brytes prinsippene i nå fremlagte områdereguleringsplan på flere områder,

spesielt prinsippet om tilpasning til nabobebyggelse. Brekkeveien 19 ligger på et høydedrag hvor fremlagte

byggehøyder og byggegrenser på ingen måte er tilpasset bebyggelsen i vest og nordøst.



Siden Brekkeveien 19 omfattes av områdereguleringsplanen viser vi til vår uttalelse knyttet til denne mht detaljer.

Vedlagt dokumentliste

Innsigelser til reguleringsplan Brekkeveien 17 - 19.pdf



Åskommune
Plan- ogutviklingsavdelingen
Postboks195
1431ÅS Ås25/4-2019

Innsigelsertil detaljreguleringsplanfor Brekkeveien19m.m, R310

Basertpåtilgjengeliggjortplanforslagsamtavklaringeri møtemedEllenGrepperudogMagnus
Ohren12/4-19vil vi kommemedfølgendeinnsigelser/bemerkningertil detaljreguleringsplanen.

Generelter planforslagetpåflere områderavsådårligkvalitet at det er vanskeligfor osssomnaboå
danneosset riktig bildeavhvilkekonsekvenserreguleringsplanenvil ha,bådefor våreiendommen
ogsågenereltfor området.

Vedtaketi HTM1/11-18knyttet til illustrasjoneravfjern- ognærvirkinger ikkeoppfylt, ogsåledes
skulleikkeplanforslagetvært sendtut til offentlig ettersyn.Fornabotomtenei nordøstforeliggerdet
ingenillustrasjonersomviseret tilstrekkeliggodtbildeavhvordandissetomteneblir påvirket.

Konkretharvi innsigelsertil følgendedeler avplanforslaget:

1. Plasseringavblokknordøsti planområdet– Dennemåtasut avplanforslagetsom skisserti
rådmannenssaksfremleggtil HTM

2. Plasseringavavkjørselnordøsti planområdet– Avkjørselmåplassereslengerinnepå
områdetslikat ulempensomfølgeavtrafikk ogstøyi størregradpåføresboligenei
planområdetogikkenaboene.

3. Manglendetilpasningtil friområdet– Høydenesomdet leggesopptil tar ikkehensyntil at
destoretrærnevil bli fjernet.

Blokknordøst

Fremlagtreguleringsplanvil åpnefor etableringavenblokkmedhøydekote 122,0,noesomgir
mulighettil å oppføreenblokkpå16meter, tilsvarende5 etasjer.Detåpnesogsåfor å økehøyden
med0,3meter pr etasjevedoppføringavbyggi massivtre, noesomøkertotalhøydentil kote 123,5.
Videreer byggegrensensatt10meter fra vår tomtegrenseogpåstandenunder«Estetikkog
fjernvirkning» (planforslagetkap3.1)om at «Bebyggelsenshøyderer tilpassetomgivelsene…» er
direkte feil.

Deillustrasjonersomer lagtved planener dårligeogtidvismisvisende.Detforeliggeringen
illustrasjonsomgir et godtbildepåhvordanvi, eller andrenaboer,blir påvirket.Påvirkningpåvår
tomt mht sol/skyggeer heller ikkeriktig slikdet foreliggerdadisseikkeer lagetut fra «worstcase
scenarie»,dvsat enutbyggerutnytter reguleringsbestemmelsenemht. høyderogbyggegrenser
maksimalt.

Gjeldendeplanforslagmht. høyderogbyggegrenseravden nordøstligedelenavplanområdetvil
påføreossenvesentligulempeogtar påingenmåtehensyntil omgivelsene. Vi forventerat
reguleringsplanenfor dette områdetblir gjort vesentligom, ogat planenderetter sendesut til
offentlig ettersynpånytt.



Bildetviserutsynmot planområdetsett fra vår tomt mot Brekkeveien17.Inntegnetstolpe(høyde=
1,5meter)viserhjørnetpåplanlagtbyggegrense.Mønehøydepåeksisterendeboligi Brekkeveien17
er avkommunenoppgitt til kote 117,4.Detteer 6 meter lavereenndet somer angitt i planforslaget,
gitt at manleggerbyggingi massivtretil grunn.

Trafikk/Parkering

Deter inntegneten løsningmedinnkjøringtil parkeringskjellernordøst, hvordet ogsåskaletableres
enmiljøstasjon(ref 3.10og3.11i planbeskrivelseav4/3-19).

Detbørværeet hovedprinsippfor all utbyggingi etablerteboområdeat naboenesineinteresserblir
ivaretatt sålangtmuliggitt at det ikkegjørat prosjektetikkekanrealiseres.Skisserteløsningfor
trafikkavvikling/ parkeringm.m.vil påføreossenuakseptabelulempe.

I planforslagetopplysesdet om at parkeringsanleggetskaldekke75%avparkeringsbehovetfor
området.I rådmannenssaksutredningdatert 22/10-18forventesdet nærmere1200ÅDTi området.
Dettegir datrafikk nærmere900ÅDTknyttet til parkeringsanlegget.Vi finner det urimeligat
utbyggerkanpåførenaboeiendommerdeulemperdenneløsningenrepresenterer.Utbyggermå
leggefrem en løsningfor adkomsttil parkeringsamtplasseringavmiljøstasjoninnepåområdetog
ikkei grensenmot naboeiendommene. Enslik løsningvil medføreat ulempeni størregradvil
overførestil potensiellekjøpereavenboenhetsomdermedselvkanforeta et valg.



Deter fullt muligå få til en løsningmednedkjøringtil parkeringskjeller,enten i kombinasjonmed
denandreavkjørselensomer tegnet inn eller mellombygningerlengersørvesti planområdet(angitt
medblåpil i bildet under).

Planlagteavkjørselharogsåtrafikksikkerhetsmessigeutfordringer.Eksisterendebeplantningmellom
planområdetogBrekkeveien15gir begrensingeri fri siktmot nordøst,bådepåvei oggangvei.
Bildeneunderer tatt i områdetfor planlagtadkomsttil parkeringskjeller.

Tilpasningtil friområdet

GjennomÅsvel harvi fått informasjonomat kommunen(Kommunalteknisk)jobbermedenplanom
å felle alledestoretrærnei området, for deretter etablereet parklignendeskogsområde.Dette
betyr i såfall at flere skisserovernær- ogfjernpåvirkningikkeer riktige. I planforslageter det lagt
opptil enblokkmedhøydekote 126,3.Med tilleggvedbrukavmassivtreer vi pårundt kote 128.
Detteer mellom18og20meter overeksisterendeterreng, noesomvil værelangtover
vegetasjoneni friområdet.



Oppsummering

Reguleringsplansomer lagtut til høringvil påføreossvesentligeulemper.Vi konstatererat
eksisterendebebyggelsenordøstfor planområdetpåingenmåteer hensyntatti reguleringsplanen.
Det kanvirkesomom man,nårplanområdetbleutvidet til ogsåå omfatte Brekkeveien17A og17B,
har lagtminimalt medarbeidi å gjøreom forslagetogkunplassertenekstrablokkmedtilhørende
løsningerfor adkomstogavfallshåndtering.

Ogsåi rådmannensinnstillingble flere avvåreinnsigelsertatt opp,sågarer det her anbefaltat
blokkbebyggelsennordøsti planområdetutgårfra forslaget.

Arbeidetmedområdereguleringsplanenfor sentrumbørogsåhensyntasi reguleringsplanenfor
dette området.Hvisikke risikerermanat et område,somfaktisker endelavsentrumsområdet,
utgjørenegenenhet/satellitt somvil hauheldigepåvirkningfor utviklingenogtilpassingav
sentrumsområdetsomhelhet.Foreløpiginformasjonfra folkemøtenetilsier at det ikkeskal gjøres
vesentligeendringermht områdenerundt Brekkeveien17/19.Vianserderfor at reguleringsplanen,
dendelensomer sattavtil blokkbebyggelse,er dårligtilpassettilstøtendeområder.

Vimenerat såsantder er muligmånyeutbyggingsprosjektettilpasseseksisterendebebyggelseog
innbyggernessineinteressemåivaretas.Dettemenervi ikkeer tilfelle her. Vi forventerat
kommunenogpolitikerneivaretarinnbyggernesinteresserogsåledesbidrar til at forslagetsomer
fremlagtblir endretvesentlig påflere punkter.

BodilUvRamsli/KjellMagneRamsli

Sagaveien45(54/357)

Kopitil Åsvel



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: K7FFIS Registrert dato:15.08.2019 22:17:16

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Solveig

Etternavn

Lindgren

Adresse

Gamleveien 13

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Dato på kommunenshøringsbrev

30.05.2019

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

Innspill reguleringsplan Ås.docx



Innspill vedrørendeutbyggingsplanfor Åskommune
FraHans-JacobSkarpeidogSolveigLindgren,Gamleveien

Generelt
Vi støtter de forslagenesomi størstmuliggradvil ta varepå særpregetvedÅssomet stedå
vokseopp,et stedå bo ogjobbe.Detmå innebæreat det bl.a.tasvarepået inntrykk aven
lavbebyggelsesomoggir goderom, lyseogvennligeboligområder.

En sterkfortetning avblokkeri sentrumvil også kunne reduseremangfoldeti
befolkningssammensetningenvedat barnefamilier,ungdom ogungevoksne fortrenges -
også i vårt nærområde,nærmerebestemtB8ogB19-21samtgrøntområdemerketGF.I
planutkasteter det tegnet inn blokkerpå3-4 etasjeri områdene.Vi ber om at
reguleringsplanentar inn en bestemmelseom maksimalt2 etasjer for bebyggelseni dette
området og medfølgendebegrunnelse:Utenbestemmelseom maksimalbyggehøydeog
medillustrasjonersomviserbyggpå inntil 4 etasjerer det nærliggendeå antaat utbyggere
vil ta 4 etasjersomuttrykk for aksepterthøyde,ogsannsynligat det til ogmedvil komme
dispensasjonssøknaderfor endahøyerebygg.Forå ivaretaplanforslagetskravom at ny
bebyggelseskaltilpasseseksisterendesmåhusbebyggelsei området,børdet tasinn en
bestemmelseom maksimaletasjehøyde.
Forutbyggingengenereltbør en ta hensyntil siktlinjer,slik at inntrykket aven lavog
vennligbebyggelsefortsatt blir ivaretatt.

Grøntområde/lekeplasser(GF)
Forbarnai områdeter det sværtviktig å slippeå kryssedensværttrafikkerte RV152,samt
LangbakkenogSentralveiengjennomÅsfor å kommetil grøntareal.

Vietterlyserderfor en forpliktelsei områdeplanenom å verneområdetGFsom
frilufts/lekeområde.Denneløkka er i daget aktivt og lekeområdefor barnoger faktiskdet
enestetilgjengeligegrøntarealeti dette området.I desisteårahar tilgangtil åpneog
grønneplasserblitt redusert.IdrettsbanenepåÅsstadionharblitt nedbygdmed
innendørshall,modulskoleogkunstgressbane,somalleharbegrensettilgjengelighet.

Detbør væreviktigat ogsålekeplassertegnesinn mednødvendiglysogrom. I planområdet
forekommergrøntarealerbådesomlekearealer/parkogsomgrøntsonerlangsveierog
gangveier.Viber om at planenspesifiserer/kvantifisererdearealenesomskalutgjøre
lekeareal/park,ogat det er dette arealetsomskalleggestil grunnvedvurderingav
planområdetsgrøntandel.

GF liggersomen grønnlungei områdetGamleveien,LøkkeveienogSentralkrokenog
tidligerehaddeogsåtilgrensendeeiendommertilgangtil denneplassen. Inspirert av
lekeplassenogparkområdetsomnåer etablertvedRådhuset,servi muligheterfor at også
«løkka»i vårt områdekunnebli et tilsvarende friområdemedlekerogapparaterfor barn
ogogsåsamlingsstedfor de voksnemedbenkerogbeplantning.



Biomangfold.
KanskjekunneGF inngåogsåsomendel aven«insektskorridor»i området.I denseineretid
hardet vært søkelyspåbehovetfor blomsterogengeri boligområder,medtankepå
insekterogpollinering.Detteer nevntogsåi planarbeidene.Viber om at dette konkretiseres
ogat det knyttesmål til planene.Ås, somogsåer NMBUshjemkommune,er kanskjeden
kommuneni landetsomer bestkjent nårdet gjelderlandbrukognaturforvaltning,ogbør
derfor værei forkant ogsånårdet gjelderivaretakelseavdisseviktigetiltakene.

Gjennomføringogsanksjonsmuligheter:
Utbyggernemåforplikte segtil å ivaretaintensjoneni planeneoggjennomføreutbyggingeni
tråd meddette.

- Kommunenmåstille tydeligeogspesifikkekravtil utbyggingsplanenenårdet gjelder
begrensningerbl.a.i byggehøydeogtilpasningtil alleredeeksisterendebebyggelse

- Grønt- , leke-, ogfriarealermåprioriteresi like stor gradsomkravenetil
boligfortetning

- Hensyntil trivselogbærekraftigmiljø måhaforrangframfor kortsiktigeløsningerog
bør utarbeidesslikat deer i tråd medfagligeanbefalinger

- Kommunenmåkunne iverksettetiltak somstopper/begrenserutbyggingendersom
denne ikkeer i tråd medintensjonerogplaner.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 3YPK4W Registrert dato:15.08.2019 22:16:10

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Live

Etternavn

Holck Johannessen

Adresse

Moerveien 37 a

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Jeg ønsker å lede oppmerksomheten til noen punkter:

- Områdereguleringsplanen har for lite areal avsatt til idrettsanlegg og øvrige offentlige formål som vil bli nødvendig

ved en storstilt utbygging avÅs sentrum

- Deler av den foreslåtte planen (Moerveien o.a.) er i strid med kommuneplanen slik jeg ser det. Fortetting med

blokker med evt. forretninger i første etasje er ikke vurdert i kommuneplanen.

- Det vil være nok areal å taavpå Moerjordet for å sikre en stor fortetting i Ås. Atman ønsker å rive den gamle

bebyggelsen i Moerveien og Sagaveien mener jeg vil bidra til å gjøre Ås historieløst. Samtlige hus i Moerveien har

faktiskegne navn, fra tiden før man hadde gatenavn-adresser. Boken "stasjonsbyen Ås" gir en god beskrivelse av

dethistoriske i Ås. Jeg håper man kan se atdet er verdifullt å ta vare på disse bygningene.

- en vei med fortau i Moerveien bør ikke gå utover eiendommene på vestsiden av Moerveien, da deter svært god



mulighet for å utvide veien på østsiden dersom man absolutt må bygge blokker på siden ned mot Moerjordet.

- Det strider mot godt bomiljø at det blir tilrettelagt for blokker oppover hele Moerveien; utbygging av blokker bør

stoppe der det gjør idag.

- Vi ber om at det opprettholdes en vendhammer innerst i Moerveien, da en rundkjøring vil kunne bidra til økt trafikk i

denne blindveien.

- Det bør settes av større og mer gjennomgående grøntområder i hele planen



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: FF8FR6 Registrert dato:15.08.2019 22:06:52

Innledning

Uttalelsen gis

B Påvegneav foretak/lag/forening

Opplysningerom foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

918936653

Foretak/lag/forening

Ås Vel

Adresse

Måltrostveien 38 B

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-postkontakt

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

15.08.2019

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Høringsuttalelse Områdereguleringsplan Ås Sentralområde - Ås Vel

Ås Vel favner sentrumsområdetmed boligområdet Sørås/Søråsteigen. Ås Vel har tidligere avgitt høringsuttalelse i

forbindelse med fortettingsstrategien og detaljreguleringsplan Brekkeveien 19, og er positive til atÅs kommune er i

vekstog atman må legge til rette for fortetting og nye boligområder.

Kommunen legger frem forslag om to alternative planløsninger for gatenett sydvest for Ås stasjon. Ås Vel har ikke fått

innspill fra medlemmer som gjør at vi anbefaler det ene eller detandre alternativet, og er usikker om noen av



alternativene vil være gode med tanke på økt trafikk som følge av massiv utbygging på Maxbotomta og videre

fortetting/utbygging på Moer. Ås Vel støtter imidlertid at det er viktig å legge til rette for god og sikker ferdsel for

gående og syklister, ettersom dagens gatenett ikke er godt tilpasset.

Ås Vel støtter videre kommunens prinsipp om å legge de høyeste blokkene sentrumsnært, og tilpasse

bygningshøydene mot eksisterende bebyggelse utenfor planområdet. Brekkeveien 19, Maxbotomta, faller inn under

områdereguleringsplanen. I plankartet ligger det føringer med 2-4 etasjer i dette området (område B18), og dette er

noe bedre enn det som ble lagt frem i høringen for detaljreguleringsplanen for Brekkeveien 19 (der det ble foreslått

opp til 5 etasjer i dette området). Ås Vel mener at byggehøyder på maxbotomta må vurderes å senkes ytterligere.

Maxbo-området ligger på et høydedrag, og høye blokker på områdets høyeste punkt vil gi et boligkompleks som

fremstår som svært dominerende og som ikke er tilpasset eksisterende bebyggelse. Det vises til

reguleringsbestemmelser for områdereguleringsplan for Ås Sentralområde i kap 3.2: 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. Videre heter

det: Byggehøyder og volumer skal vurderes i forhold til fjernvirkning, sol- skyggeforhold og tilpasning til tilgrensende

bebyggelse. Det vises også til illustrasjon på side 87 i planbeskrivelsen, som illustrere den hvor massivt utbyggingen

på Maxbotomta kan fremstå.

Ås Vel



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: QBQW2H Registrert dato:15.08.2019 22:28:07

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Live

Etternavn

Holck Johannessen

Adresse

Moerveien 37 a

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Hei

Jeg glemte i min forrige høringsuttalelse å si at jeg tidligere har sendt inn mine synspunkter forøvrig til planområdet,

og at dette også gjelder fremdeles som høringsuttalelse til denne saken. Det gjelder også høringsuttalelse jeg har

hatt i forbindelse med Maxbo-tomt-utbyggingen.

mvh Live Holck Johannessen



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: HINV26 Registrert dato:15.08.2019 22:46:01

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Håkon

Etternavn

Ystehede

Adresse

Kajaveien 33

Postnummer

1433

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Datopå kommunenshøringsbrev

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Vi foreslår atområdet syd for Kajaveien inkluderes i fortetningsområdet som foreslått i kommunestyresak17/18.

mvh

Bente Schei Ystehede

Håkon Ystehede

Ann Cathrin Høyvik

Harald Høyvik



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 7JFGGZ Registrert dato:15.08.2019 23:17:41

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysninger om innsender

Fornavn

Marissa

Etternavn

LeBlanc

Adresse

Ekornveien 49

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Har du/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Ja

Navn på høringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Dato på kommunenshøringsbrev

Uttalelse

A Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste

Høringssvar_Ekornveien49.pdf



1

Kommentarer til R-287 Områdereguleringsplan for Ås
sentra lområde fra Rasmus Astrup og Marissa LeBlanc,
Ekornveien 49

(1) Kommentarer til samspillet mellom sentrumsplanen og
Detaljreguleringsplan R-310 for B18 (Maxbo tomten)

DetaljreguleringsplanR-310 for B18 (Maxbo tomten) er under parallell politiske
behandlingmed sentrumsplanen. Disseto prosesserbør sesi sammenheng og
behandlesmed sammegrunnleggendeprinsipper slik at man får en helhetlig
plan der resultere i et attraktivt sentrum.

Sentrumsplaneninneholder en lang rekke godeog fornuftige prinsipper der dog
dessverreikke overholdeshvis ikke Detaljreguleringsplan R-310 sesi
sammenheng.Vi ønskerå gi vår støtte til følgendeprinsipper i sentrumsplanen
og fremhevehvorledesden manglendesamordningmellom planprosessene
fører til direkte brud på disseprinsipper :

Princip 1 fra sentrumsplanen : De høyesteblokkene leggessentrumsnært,og
tilpassebygningshøydenemot eksisterendebebyggelseutenfor planområdet.

Brud på Princip 1: Dette er ikke tilfellet for Maxbotomtahvor der i
DetaljreguleringsplanR-310 er lagt opp til byggeav 5 etasjer (19 m) langt fra
sentrum. Videre er der i R-310 ikke lagt opp til noenform for tilpassing mot den
eksiterendeboligbebyggelseeller friområder (overgangfra 19 m høy blokk til
enetasjesvilla på Ekornveien).

Princip 2 fra sentrumsplanen : “Høyderfor ny bebyggelseer i forslagetholdt
moderate,ogskal ikke bryte landskapetsomkringliggendesilhuettlinjer.
Eventuelleforeslåtte byggi planområdet sombryter med landskapets
silhuettlinjer skal redegjøresfor ogbegrunnes,ogdet skal leggesstor vekt på
arkitektonisk utforming”

Brud på Princip 2: Dette er ikke tilfellet for Maxbotomtahvor der i
DetaljreguleringsplanR-310 er lagt opp til byggeav 5 etasjer (19 m) på det
høyestepunkt på heleSøråsteigenhvilket vil fundamentalt bryte med den
silhuettlinjer ogdet kulturhistoriske uttrykk på EkornveienogMåltrostveien.

Princip 3 fra sentrumsplanen: “Planleggehøyde,utformingogplasseringavbygg
slik atdetskapesengradvisovergangfra eneboligområdersomskalfå et strengere
verntil merbymessigkvartalsbebyggelse.F.eks.kanrekkehus-strukturerp. 2-3
etasjervære attraktivefor småbarnsfamiliersamtidigsomdetaroppi segskala
overgangentil småhusområdene.”

Brud på Princip 3: Dette er ikke tilfellet for overgangenmellom Maxbotomtaog
sentrumsplanen.Sentrumsplanenleggeropp til strengerevern av Ekornveien
mensR-310 leggeropp til å byggeav blokk med 5 etasjer (19 m) uten noenform
for glidende overgangtil bebyggelsenpå Ekornveien.



2

(2) Kommentar til den sydlige del av Ekornveien (syd for Måltrostveien)

Somdet fremstår nå kommer den sørlige del av Ekornveien til å ligge i et tynn
stripe ingenmannslandinneklemt inn mellom høyeblokke på Maxbotomtenpå
østsidenog en ny områdereguleringsplan(Områdereguleringsplanfor
frittliggende småhusbebyggelsei Åskommune) plan for boligområdet til Vest.
Dette blir en veldig uheldig situasjonfor den sørligedel av Ekornveien og
kommer til å fremstå somveldig fragmentert og dårlig planlegging.

Dette er en uheldig oguholdbar situasjon der må tas høydefor både i
sentrumsplanen,DetaljreguleringsplanR-310 samt områdereguleringsplanen
for frittliggende småhusbebyggelse. Det finnes to muligheter; Entenmå planen
for den sørlige del av Ekornveienendres(i.e.innføre fortetning) ellers må R-310
endresslik der sikres en gliendeovergangmellom ny ogeksiterendebebyggelse.
Påsammevis må den kommende“Områdereguleringsplanfor frittliggende
småhusbebyggelsei Åskommune” gi en gliendeovergangtil den tyne stripe av
areal langsEkornveiender er regulert gjennomsentrumsplanen.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: V36D2V Registrert dato:15.08.2019 23:40:23

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Olav Fjeld

Etternavn

Kraugerud

Adresse

Solfallsveien 30

Postnummer

1435

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Jeg har ikke rukketå samle alle mine innspill, og ber derfor om tillatelse til å ettersende innen 20. august2019.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: ZJMBCQ Registrert dato:15.08.2019 23:18:25

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Kenneth

Etternavn

Nielsen

Adresse

Briskeveien 16

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Hei!

Generelter detetgodt grep i planen å legge til rette for sykkeltraseer (f.eks. Rådhusplassen og Brekkeveien) og

sykkelparkering.

Endring av Rådhusplassen til torg og bilfrittområde virker som etgodt tiltak.

I sentrumsområdet/Europankvartalet i BS10 bør Tandbergtomten bevares og integreres i torget.

Planlagtutbygging er mindre enn tidligere skissert, men spesielt utbygging en i Nordre Moer og

Sagaveien/Moerveien framstår fortsatt som ganske tett. Deter lagtopp til ganske lange strekninger med høye

bygninger, spesieltnær stasjonen. Risikoen er atdette gir etmonotont og avvisende preg. En stor kvalitet ved



dagens Ås er nettopp fraværet av slike større bygningsmasser og at byrommet derfor har et mer rolig preg.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 23V7RZ Registrert dato:15.08.2019 23:45:44

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Bengt Gunnar

Etternavn

Bengtsson

Adresse

Fjellveien 3 A

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

A Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Vedlagt dokumentliste

Høringsuttalelse sentrumsplanen GB.pdf



Høringsuttalelsesentrumsplanen

GunnarBengtsson,Fjellveien3 A,1434Ås

Sammendrag

Åsbør ikkevokseså rasktsom2 %perår for å haen bærekraftigutvikling.Detbør ikkebyggesut mer
ennsomer foreslått i planenfor at Åssentrumikkeskalmistesinkarakter, fremstå somenny
forstadtil Osloogfå redusertbokvalitet. Matjord, natur, friluftsområderogkulturminner skalikke
ofres. Solbergburdevære medi planen.Persontrafikkenmedbil begrensesvedå sløyfe
rundkjøringeneoginnføre lyskrysspå flere stederlangsfylkesvei152.Aller først må planeneom
separatenett avsykkel- oggangveiergjennomføres.Ekspressykkelveiermangler i planenogmå inn.
Detmå bli et reelt bilfritt sentrummedparkeringunder bakkenfra utkantene.Brekkeveienskalbli
der dener, mensykkel- oggangveiermedekspressykkelveiparallelt leggespå jernbanensvestreside
oglangseksisterendeBrekkeveien, altfor at myketrafikanterkanta segrasktinn til sentrumfra alle
boligfeltenei sør. Arealetøst for kulturhusetbeholdessomtorgarealfor festivaler, utekonserterog
tivoli etc.Tandbergtomten kjøpesinn avkommunen. Kvalitetsprogrammeter veldigbra,menkunne
havært mer forpliktendefor utbyggere.Små parkernær alleboligerer nødvendig.

For høye blokkergir dårlig bomiljø

Deter ingenselvfølgeat Ås folketallmå vokseså rasktsomca.2%per år ogslaviskfølge
forventningene til en regionby. Detgår å sinei til det oghaen bærekraftigvekstrate. Forå få til et
godt bomiljø, kanikkeutnyttelsesgradenvære for stor.Denøkningsomforeslås i planener stor nok.I
planennevneset parkvartalermedopptil 7 etasjeri noenbygg.Hvismanf eks.skalleggeflere
etasjeri øvrigesentralebygg,betyr det at manfår flere byggogkvartalermedopptil 7 etasjer ogden
gradvisenedtrappingenmot vestvil bli brå. Med enstørre utnyttelsesgrad, vil det sentralesentrum
bli veldigkompaktmedhøye blokker, somhar mangelpå lysfor mangeavleiligheteneog få gode
fellesarealerpå bakkeplanfor beboere ogbesøkerei sentrum. Åssentrum vil dabli somen forstadtil
Oslomer likt Skisentrum. Denfolkeøkningsomskjeri ogrundt Oslomå fordelespå enbedremåte
for å innfri et godt bomiljø for alle i regionen samtidigsomvernavtotalmiljø, natur, matjord og
kulturarv lettere kanoptimaliseres.

Solberg

Solberglignerpå Åssentrummedstoreutbyggingsplaneravførst ogfremstblokker, somskalsvare
for denstørste delenavÅskommunesfolkeøkning. Beggedisseområdeneliggeri gang- og
sykkelavstandtil jernbanestasjoner.Derforer det uheldigat Solbergikkeer medi planenpå lik linje
medÅssentrum.

Persontrafikken med bil må ikke øke,men hvordanfå det til?

Regional- og lokalpolitiskeretningslinjerkreverat persontrafikkvekstskalskjemedgang-, sykkel- og
kollektivtrafikk.Planenbidrar ikketil å begrensebiltrafikken, mentvert imot til å økeden. Deter den
største svakhetenmedheleplanen.Kunat manskalbyggetett menerplanener det viktigste
bidragettil å begrensebiltrafikken.Noensentraleparkeringsplasserskalfjernes,mendet vil være



godt om p-plasseri randenavsentrumskjernen.Flere forslagi planenvil underlette istedenforå
begrenseflyten avbiltrafikk. RundkjøringeneSKV12, SKV14 ogSKV15er slikemegetkostbareog
plasskrevendeforslag. Istedenbør det anleggeslyskryssder. Vedå prioritere (byggeførst) nett av
godeseparateveierfor sykler,elsykleroggangtrafikantervil det kunneføre til mindrelokalbiltrafikk,
menogså gi redusertgjennomgangstrafikkmellomE18ogE6.

I lyskryssetmellomBrekkeveienogFv152 (SKV12)bør det byggesen veimot sør somvia tunneler
betjenerparkeringskjellerei ÅsKvartalogEuropankvartalet. Dakanmangjøre heleRådhusplassen,
Raveienognordredel avMoerveienbilfrie ogdet blir mindretrafikk på Brekkeveien. Detbør også
vurdereslyskryssvedFv152– Idrettsveien(SKV17)ogFv152– Skoleveien(«SKV8», utenfor
planområdet) avhensyntil trafikksikkerhet ogfremkommelighet. Bussermå prioriteresi lyskryssene.

Planensmål for sykkel- oggangtrafikker stort sett bramed separate nett sommål. Detmanglerdog
enplanfor ekspressykkelveierfor elsyklerograsketråsykler.Særlig manglersykkelveierlangs
jernbanensvestresidefra boligfeltene i sør til sentrum(seavsnittom Brekkeveien).

KollektivholdeplassenSKHi «Triangelen» er en godidé for «buss-for-tog» ogfor å unngå denne
trafikkenpå Hogstvetveien. Ulikelokalbusserkanogså stoppeder. I tilleggkandette kvartaletvære
enmuligplasseringavsykkelhotell ogp-husfor biler for pendlereogbesøkerei sentrum.Planens
forslagom flytting avbussholdeplassenvedÅsvgs. lengerveststøttes.

I fremtidenkanFv152senkesøst for jernbanebruapå østredel avSKV13ogSKV14, slikat det kan
anleggeset torglignendearealpå lokketmedplanfri overgangfor myketrafikantermellomsentrum
ogLangbakken.Adgangtil evt. parkeringshusogkollektivterminalkanvære underlokket, dersomdet
går å byggeen etasjeunderbakkenivå, noesomvil være arealeffektivt.

BeholdBrekkeveien til Moer!

Brekkeveientil Moer bør ikkeleggeslangsjernbanen. Detvil kunneføre til høyerehastighetog
dervedbli mer attraktivt å ta bil til sentrum, altså gå imot retningslinjenesomskalstyreøkt trafikk.
Istedenforeslås å leggebreie, separatesykkel- oggangveiersammenmedenparallell ekspressveifor
syklerogelsyklerlangsjernbanen.Detteville være enklarprioriteringavdenmyketrafikkenmellom
sentrumogMoer, HogstvetogDyster-Eldor, ogdermedta økt trafikkvekst. Desykkel- oggangveiene
somer vist i planutkastetsomfortauer på evt. ny trasé for Brekkeveienhar utilstrekkeligkapasitet og
manglerekspressykkelvei. EksisterendeBrekkeveienmå suppleresmedgang- ogsykkelveierparallelt.
Merk at syklistervelgeralltid minstemotstandslov.Derfor trengsgodeveierfor myketrafikanter
både langsjernbanen, BrekkeveienogMoerveiensomminstmatchertidsbrukenfor bilbruk.
Kostnaden for å flytte Brekkeveienogkanskjefor å flytte dentilbakei fremtidenkanunngås.

Torgogutbyggingav kulturhuset.

Jegstøtter utbyggingavkulturhusetmot nord på opptil 20m avden ca.40 m breieRådhusplassen,
medny entré fra nord. Utvidelsenkanbrukestil møterom, kontorer, bibliotekogkafé med
takterrasse. Detmå ikkebyggespå gressplenenmedhesteskulpturøst for rådhuset.Dettearealet
sammenmeddet åpnearealetøst for kulturhuset, Moerveienoggågateni Skoleveienmå beholdes
til festivalermedsalgsboder,tivoli ogutendørskonserteretc.Ellershar ikkeÅssentrumnoe
torglignendeområde.



Grøntarealer

Planenfor grønnstrukturer stort sett bra.Det er viktigat det finnessmå parkeri umiddelbarnærhet
til alleboligeri tilleggtil rådhusparken, 100-meterskoger(Søråsteigen)ogkilometerskoger lengerut.
Åskommunebør kjøpe inn Tandbergtomtasomer viktig for å bevaregjenværendetrehusi sentrum
(sammenmedDrøbakveien6 ogandre), ogsomkanbli en fin grønn oasemedf eks.Frivillighetens
hus. ParkenG8i Idrettsveienmå kombineresmedat riggområdet mot nord frem til tennisbaneneslik
at det blir enstor fin park.Åsmåsanmå ikkepåvirkesavdreneringeller andreskadervedutbygging
på ESSO-tomta.

Kvalitetsprogrammeter veldigbra!

Sentrumsplanenskvalitetsprogramer veldigbra medmangegodeforslag. Den kunnehavært mer
forpliktendefor utbyggere.Detvil derfor bli myearbeidogkampom å få den iverksatti de konkrete
byggeplanene. Det er braat det skalimplementereset kvalitets- ogmiljøtyringsstystemfor
utbyggingen.Beskrivelsenavkvalitets- ogmiljøstyringssystemetpå side60er vanskeligtilgjengelig
for en lekmann. Enmerknadfor karteneer at demanglermålestokkogfor bildeneat deflere
mangleropplysningom stedognasjonhvor deer tatt.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 7FJAZG Registrert dato:15.08.2019 23:25:47

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Terje

Etternavn

Sørhaug

Adresse

Hellinga14B

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Sentrumsplan for Ås, boliger og næringsvirksomhet

Planen forsøker å føye seg etter prognosene for sterk vekst i Ås og dermed store krav til boligbygging. Hvis de mest

vidtgående intensjoner av planen oppfylles, kan vi lett forutse etÅs sentrum som en soveby uten annen

næringsvirksomhetenn forretninger, kontorer og spisesteder. Servicevirksomheter er truet, enkelte har allerede

flytteplanene klar. Hvis dette går for langt får vi et fattigere sentrum og lang vei til tjenestene. Dette bekymrer oss.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 2HBU6M Registrert dato:15.08.2019 22:45:00

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysninger om innsender

Fornavn

Ola Fredrik

Etternavn

Klakegg

Adresse

Måltrostveien 36

Postnummer

1430

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Har du/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navn på høringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Maxbotomta.

Det bør ikke bygges blokker på Maxbotomta. Området ligger på et høydedrag mellom etablert småhusbebyggelse og

blokker på 3-5 etg. vil skape et merkelig inntrykk og blikkfang. Det bør etableres småhusbebyggelse som en

videreføring av områdene rundt.

Småhusbebyggelse generelt.

Kommunen bør generelt være meget varsom med å omregulere småhusbebyggelse til blokkbebyggelse. Det er

sentrumsnære boligområder med småhus, småveier og grønne hager som gir Ås som tettsted den kvaliteten det har i

dag.

Småhus med historisk verdi bør ses på som en kvalitet og ikke et problem som står i veien for nye blokker.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: AMKXS4 Registrert dato:15.08.2019 23:55:03

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig

Opplysningerom innsender

Fornavn

Gerd

Etternavn

Asklund

Adresse

Hellinga12 A

Postnummer

1434

Poststed

ÅS

Telefon

E-post

Uttalelse

Hardu/dere fått tilsendt høringssakeni adressert sending fra kommunen

B Nei

Navnpåhøringssaken

B Sak14/02222 R-287Områdereguleringsplan for Åssentralområde

A Sak17/02319 R-320Detaljregulering for Norderås førerhundskole

A Sak17/01367 R-323Detaljreguleringsplan for Norbyveien drivstoffstasjon

A Sak17/01900 R-328Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelsei Ås

Uttalelse

B Jegønskeråhelt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A Jeghar min fulle uttalelse i egnedokumenter som jeg ønskerå laste opp somvedlegg

Uttalelse til saken

Bevar Ås Menighetshus,Johan K. Skanckes vei 7. Menighetshuset er en avde eldste bygninger i Ås (fra1899), og

ogsådet eldste menighetshus i Norge som er i aktivt bruk. I Ås Menighetshus er detmøtevirksomhet hver uke og det

blir hyppig leid ut til konfirmasjoner, bryllup, minnesamling etter begravelser og annet. Det blir bruktav både unge og

gamle. Vi kommer til åmiste et viktig møtested og en bygning med kulturhistorisk betydning dersom Ås

Menighetshusblir revet.

Noe som bekymrer er planleggingen i forbindelse med fylkesvei 152:

"Fv. 152 fra vei til gate: Fv. 152 gis en strammere og mer gatemessig utforming fra Meierikrysset i vest og frem til

Idrettsveien i øst. Hensikten er å gjøre forbindelsen mer attraktiv for myke trafikanter med blant annet flere

tverrforbindelser, samt å legge til rette for utvikling langs strekningen".

Deter vanskelig å se for seg atdisse planene kan realiseres uten at Menighetshuset blir revet.

Som myk trafikant har jeg også problemer med å se for meg at detblir hyggelig å bevege seg i en bygate med så



mye trafikk. Arealet som er til rådighet synes for meg å være for trangt og smalt til å få til en trivelig gågate.



Høringssvar – områdereguleringav Ås sentralområde,Ås Venstre

Generelt

Somenav forslagsstillernetil denneområdereguleringen,er Ås Venstrefornøydmedat
planennåsnarterklar for politisk behandling.Vi erogsåsværtfornøydmedprosessen,der
bådepolitikerneog innbyggernehardeltattaktivt i ulike faser.Detteharbidratttil atplanen
styrerunnademestkontroversielleforslageneog arealene,atpolitikernefår mereierskaptil
planen,at deter størresjansefor at planenblir fulgt overårog atdendermedkanfungereså
langsiktigog forutsigbartsomforutsatt. Dettei kontrasttil tidligeresentrumsplaner,der
unntakog fritak harværtmerregelenennunntaket.

Det erogsåetpositivt grepat fortauog sykkelveierplanleggesseparatog helhetligi hele
området,ogatdissepåsikt vil bli tryggereogmerattraktiveenndagenstraseer, sombærer
pregav åvære«lagtpåi etterkant». Det erviktig atsærligdesammenhengendesykkelveiene
ikke reduseresellerkuttesvedbehovfor endringereller justeringeravplanen.

Planeninnebærerenbetydeligveksti Ås sentralområde,ogdetmåderforsikresat denne
vekstenikke skjerraskereennkommunenønskerogkanhåndtere.Dettegjeldersærlig
behovetfor infrastruktursombarnehager,skolerog idrettsanlegg.Detmåleggesinn
rekkefølgebestemmelsersomsikrerat folketallsvekstenikke overgårdenvekstensomsettesi
kommuneplanenssamfunnsdel.Detmåogsåleggesinn nokarealtil barnehage-, skole- og
idrettsformål.Dissemåkommepåplassfør reguleringsplaneneskalutarbeidesfor å unngå
«svarteperspill»mellomutbyggerneellerat vi ikke får sikretnokslike arealerfor framtidige
behov.

Til Kvalitetsprogrammet

A) Byrom og møteplasser
Det skaltassiktepåatstoredeleravRådhusplassenognordredel av Moerveienpåsikt blir
bilfritt, menunntakavvareleveringog utrykning.Detmåderforplanleggesogsetteskrav om
tilstrekkeligparkeringsplasserunderbakkeneller i P-hus,bådefor beboerneogdesommå
benyttebil til sentrumsfunksjonene.Slik kapasitetmåværepåplassfør dissegatenestenges
for biltrafikk, for åunngåathandelsstandeni sentrumtaperi konkurransenmedkjøpesentrene
i regionen.Detmåsikresnokplasserfor HC ogandremedspesiellebehovnærbutikkerog
offentligekontorer.

Det nyebyrommet/gatetunetsomskaletablereslangsRådhusplassenmåutformesmedtanke
påatdetkangi plasstil torghandel,markedsdagero.l. Detmåvurderesomdetskalåpnesfor
både«faste»(tidsavgrensede)ogmidlertidigeboderog telt. Bl.a. børdetplanleggesfor å
etablerepermanentestrømuttaktil detteområdet,medtankepåsalgav varmmatog drikke.

B) Blågrønn struktur
Det erpositivtat detplanleggesfor å åpnemerav bekkeløpeneogutvikle vannspeilsomogså
får funksjonsomfordrøyningog/ellerrensingav overflatevann.Vannharenstorverdi som
miljøskapendeelementderfolk ferdesog bor.Ås sentrumharlite av dette,ut overbassenget



medfontenai Borggårdenogdammenepåog vedCampus.Detbør i størstmulig grad
planleggesfor å leggegangveierog grøntdragmedgjennomgåendefersdelnærmestmulig
inntil dissevannveieneog dammene.Det måvurdereså anleggeflere vannspeilenndetsom
ansessomnødvendigpgaovervannshåndteringen,medformålå økedenestetiskeverdieni
området.

Planenbeskriveratdestorehagenei småhusbebyggelsenrundtsentrumharenviktig rolle for
biologiskmangfoldoggrøntstruktur.I tillegg hardestorverdi for produksjonavmatog for
trivsel,særligpåetstedsomÅs medsåmangeinnbyggeremedkompetanseog interessefor
pryd- ognyttevekster.Kontrastener derimotstortil blokkenei sentrum,derdeter få slike
muligheter.NMBU forskerogunderviseri «urbantlandbruk»,og Ås sentrumhardebeste
forutsetningerfor å ta dennekunnskapeni bruk. I tillegg til å planleggefor grønnetak,mådet
leggesinn kravomat leiligheteri ny blokkbebyggelseskalharomsligeterrasser,med
innbygde,romsligeplantekasser,muligheterfor innglassing/vinterhageosv.Dettevil bidratil
mergrøntstrukturogbiologiskmangfoldogsåi sentrum,detvil gjøreovergangenfra villa
ellersmåhustil sentrumsleilighetmindrefor innbyggerneog detvil gi merliv ogvariasjontil
gaterog fellesarealer.

Store,nyeboligområderbørutformesmedengjennomgåendegrønstrukturensomikke brytes
av bilveier, jf. Rustadfeltet.Detteersærligmulig å få til påNordreMoer og i Langbakken.
Dissemåutformesslik at deopplevessomdenmestattraktiveogvalgtetransportårenfor
barnog andremyketrafikantergjennomområdet,påvegtil skole,jobbog fritidsaktiviteter.

C) Mobilitet
Det børtassiktepårundkjøringeri krysningenemellomFv. 152og tilførselsveienefor åsikre
flyt i dentrafikkensomkommertil å væreder.Rundkjøringenekan/børhaenbetydelig
mindreradiusenn40 m, for åunderstrekeatdetteer «bygater»,ikke landeveieller
gjennomkjøringsvei.Dettevil ogsågi betydeligmindrearealbeslag.Det børi stedetarbeides
videremedåutvikle F.v.152sommiljøgatemellomSentralholtetogKorsegården,somvil gi
merjevn, langsomflyt i trafikken.Dettei tillegg til atbeplantninger,gatebelysningogvariert
dekkevil bidratil å forsterkepregetavbygatesomer hyggeligåbevegeseglangs,ogsåfor
gåendeogsyklende.

D) Særpregog tilpasning
Områdereguleringenharlagt til grunndenkulturhistoriskeanalysen,oghelebomiljøerog
områdermedverdifullehageroggrøntstrukturer foreslåttbevart.Planbeskrivelsenlegger
likevel til grunnat flereeldrebyggmedvurderthøykulturhistoriskverdi kanvike for
hensynettil fortettingog utbygging.Disseformuleringeneleggerbeslutningenombevaringtil
utbyggerne,somsamtidigskalforrenteeninvestering.Venstreerkritisk til atdetskalrives
endamerav enstadigmindreandeleldrebygningeri sentrumogsentralområdet, ogønsker
enegenverneplanfor bådeenkeltbygg,bygningsmiljøerogverdifullehager/grøntstrukturer.
Det måleggesinn sterkereformuleringeri kvalitetsprogrammetom åta varepåeldrebygg
medlokalhistoriskverdi,og integreredisseny bebyggelse.Slike eldreelementerbidrartil å
bryteensformigheteni nye boligområderog dermedgi områdetattraktivitetogsærpreg, i
tillegg til å tavarepånoeavstedetshistorie.



E) Arkitektur
Venstrestøtteratdetmåleggesopptil variasjoni arkitekturog brukavmaterialer,mendeter
viktig atdetsetteshøyekrav til kvalitet,miljø- ogklimaavtrykkog langlevetidtil alle nye
bygg.Detmåforventesat nybyggfår et høytinnslagav tre.

I bygatermedbutikkerogandrepublikumsrettedefunksjoner,mådetogsåsetteskravom
sammenhengendeoverbygg(framspring)overfortauog inngangspartier.Dettefor å gjøre
sentrummerattraktivtogsåpådagermednedbør.Detteer enviktig faktor for atsentrumkan
konkurrerebedremedkjøpesentrene.

Det børtill atesminstett høyhus(signalbygg)medflereetasjerennrestenav
sentrumsbebyggelsen, derdetteikke gir storenegativekonsekvenserfor bebyggelsenbak.I
detaljplanleggingenmådetsikresatallmennhetenfår tilgangtil noeav dissearealene,med
utsikt og langkveldssol, vedatdeforbeholdespublikumsrettedeformål,somrestaurant,bar
e.l.

F) Boligtyper og boligtypologier
Det måværeethovedmålå variereleilighetsstørrelseogboligtyperinnenhvertkvartali
sentrum,og i småhusbebyggelseni randsonen,for å få allsidige, mangfoldigebomiljø med
bl.a.godaldersblanding.

Det mågis romfor åetablere«minihus»inneforområdeplanen,utenegnehager,menmed
fellesområdersominngåri grøntstrukturen.

Det måogsåsettesav arealertil å byggebokollektiver, medkombinasjonav egneleiligheter
og fellesoppholdsrom.Detteerutprøvdbådei Norgeogandreland,oger etviktig grepfor å
hindreensomhet, etablerenyefellesskappåtversavalderog livssituasjon,ogkanbidratil å
fylle ennisjei boligtilbudetmellomegenbolig og omsorgsbolig/sykehjem.Slike boformer
kangi fleremulighettil å bo hjemmelengre, utenbehovfor kommunaletjenester.

Ti l Planbeskrivelsen
7.3.1Ås sentrum
Det måunngåsatdetleggesflereprivateuteområderknyttettil blokkbebyggelseni sentrum,
somvi hari deførsteblokkenemellomBrekkeveienogMoerveien.Dissebidrarikke til å gi
kvalitetertil stedetog fellesskapet,mengjørderimotat kvartaleneblir mermassive. Nye
kvartalerbørmedfordelbrytesopp,ogsådiagonalt, for å gi flerealternativetraseer for
gående.

Det børvurderesom utkjøringenfra parkeringskjellerenunderEuropan-områdetkanfå
direkteutkjøringtil ny rundkjøringi kryssetF.v.152/ Brekkeveien,slik at denneblir
firearmet.Detvil reduserebiltrafikken i Brekkeveien.

6.3.2Nordre Moer
Det måsettesav areal til mulig fremtidig kryssingav jernbanenfor bil, for å redusere
gjennomgangstrafikkengjennomsentrum.Selvom dennekrysningenerkostbar,må
mulighetenligge derhvis framtidig trafikkutvikling gjørdettenødvendig.



7.5.4 Langbakken
Det erbraatdetdetleggesrekkefølgebestemmelserfor å sikreopparbeidingav
krysningspunktfor gåendeogsyklendeoverjernbanen,mellomLangbakkenogKaja. I
detaljreguleringenbørdetvurderesenform for «highline» for syklendemellomLangbakken
og gangbroavedEsso, medliten eller ingenstigning. Dettekunnegi eneffektiv ogattraktiv
sykkelveimellomsentrum,KajaogCambuspåvestsiden,ogLangbakken,u-skolenog
stadionpåøstsiden.Enslik «highline» kunneogsåblitt populærpgaattraksjonsverdien,med
transporti trekronenivå.

7.5.5Gamleveien
Det ersværtpositivt atdetleggesopptil åbevarebygningsmiljøetlangsGamleveien.Det bør
ogsåleggesvernebestemmelserpåmenighetshusetogogsykehjemmetbak«detblåhuset».
Disseharstorbetydningsomhistoriskeogmiljøskapendeelementeri detteområdet.

«Trekanttomta»måutviklestil kollektivterminal,ogdetmåarbeidesfor at BaneNor utvider
perrongennordoverfor å få mestmulig direkteovergangmellombussog tog.Det må
planleggesfor atbådelokalebussruterkanhaoppstilling,(inkl. framtidigeel-ringbusser)og
at bussrute510kanslippeavog ta opppassasjererdirektefra perrongenpåspor2. Dettei
stedetfor å flytte busslommenelangsF.v.152.Det måbyggestrappnedtil undergangeni den
sør-vestligehjørnet,for raskestmulig overgangmellomkollektivterminalenogsørgående
spor1. Detkanværeaktueltmedet byggoverkollektivterminalen,medhandel- og
servicefunksjonerogev.P-hus.En kollektivterminalforutsetterfirearmetrundkjøringmed
F.v.152og Langbakken.
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Vår saksbehandler: Nina Michalowska
Telefon:

Åskommune -uttalelsemed innsigelse til offentlig ettersyn avområdereguleringsplan for
Åssentralområde

Sammendrag:

Bane NOR fremmer innsigelse tilomregulering av delerav jernbanegrunn til bussterminal i felt
SKH, grøntstruktur i felter G13og G14, gang-og sykkelveg i felt SGS26 (sykkelvegen langs
G13/G14). Vi fremmer også innsigelse tilmanglende sikringav jernbanefunksjoner i felt SGS8
sombrukes som drifts-og beredskapsveg for jernbanen, og til felter SKV5og SKV7, dersom
alternativtplankart velges uten å sikre mulighet for å reetablere biltrafikk i Brekkeveien. Viber om
at stasjonsområdet reguleres enhetlig til jernbaneformål. Krav til vurderingav jernbanestabilitetmå
sikres iplanbestemmelser. Krav tilhelhetlig gjerding langs jernbanenmå sikres i rekkefølgekrav
knyttet tilde nye boligfeltene.

Det vises til brevdatert 31. mai 2019 vedr. høring av forslag til områdereguleringsplan forÅs
sentralområdeog møtemellom Bane NOR og Ås kommune 20. august2019 vedr. planendringer
som ivaretar jernbaneinteresser i planforslaget.

Bane NOR som jernbanemyndighet mener:

Sikkerhetog planfaglige krav

Byggegrensermot jernbanen

Bane NOR er tilfredsmed atplanforslaget ivaretarbyggegrense langs jernbanen etter
jernbaneloven § 10 forutbyggingsformål langs jernbanen. Vi minner om at jernbaneloven § 10
fastsetterat allebyggetiltak innen 30meter regnet fra nærmeste sporsmidtlinje krever tillatelse fra
Bane NOR uansettom det foreligger reguleringsplan med annen byggegrense. Underbehandling
av søknaden om tillatelse etter jernbaneloven § 10 skal Bane NOR vurdere ytterligereom hensynet
til jernbanesikkerheten, jernbanens uforstyrrededrift, behovet for inspeksjon og vedlikehold m.m.
er ivaretatt og stille vilkår.

Støy

Planforslaget leggeropp til endring avarealformål fra industri til bolig for felt BAA, B3, B2, B1 nord i
planområdet. Nyeboligfelt er skal grense mot jernbanen og deter utfordringer knyttet til støy i dette
området. Vi forutsetteratnødvendige utredningerog avbøtende tiltak sikres på
detaljreguleringsnivå.
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Jernbanestabilitet

Det er registrert områder med fare for kvikkleire ved jernbanen i Ås ihht. NVE Atlas. Sør i
planområdet er det lagt inn faresone H310 Ras- og skredfare i planforslaget. Planbestemmelsene
3.12 og 7.1.1 stiller krav til geoteknisk vurdering, undersøkelser og avbøtende tiltak i neste
planfase (detaljregulering). Bane NOR er opptatt av at jernbanestabilitet opprettholdes og krever at
det vurderes om planlagte utbyggingstiltak kan føre til økt fare for setninger, forskyvinger etc. på
jernbanen. Vi forutsetter derfor at krav til geoteknisk vurdering av jernbanestabiliteten sikres i
planbestemmelsene. Hvis geotekniske vurderinger viser at planlagte tiltak kan påvirke
jernbanestabiliteten, må eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak beskrives, og
sannsynliggjøres at de er gjennomførbare.

Sikkerhet rundt jernbaneanlegg

Nord og sør fra Ås stasjon er det planlagt grønnstruktur langs jernbanen knyttet til planlagte
utbyggingsområder. Planbestemmelsene 6.1 og 6.2 for Langbakken (G1-G3) og Nordre Moer
(G13-G16) åpner for etablering av gjennomgående tursti langs grønnstrukturer som ligger inntil
jernbanen. Det er viktig at grøntområdene sikres med helhetlig langsgående gjerde for å begrense
risikoen for uønsket henvendelser i sporområdet. Vi forutsetter derfor at krav til 1,8 m høyt gjerde
ihht. Bane NORs tekniske regelverk sikres som et rekkefølgekrav senest ved detaljregulering av
tilgrensende boligfelter.

Våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår veileder for nasjonale interesser i
arealplanlegging https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/ og i vårt
tekniske regelverk http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/. Viktige
momenter for planforslaget og etterfølgende detaljreguleringsplanarbeid er bl.a. kravene til avstand
til veg, sti, bruer og andre konstruksjoner langs jernbanen.

Jernbanens arealbehov

Bane NOR har ikke konkrete planer for etablering av ny jernbaneinfrastruktur i Ås sentrum på
nåværende tidspunkt, men vi er opptatt av å sikre nødvendige arealer for mulige fremtidige
oppgraderinger og utvidelser av jernbanen. Det kan eksempelvis oppstå behov for ombygging av
Ås stasjon for å etablere et nytt spor for vending av tog, og det kan være aktuelt med utvidelse til 4-
spor på stasjonen på lang sikt.

Jernbaneformål

Ås stasjonsområde er foreslått regulert til Trasé for jernbane STJ og Holdeplass/plattform SH. Det
er imidlertid én felles bestemmelse (5.4) for de to jernbaneformålene hvor arealene defineres som
stasjonsområde med relevante funksjoner. Vi mener at det ikke er hensiktsmessig å skille
sporområdet fra publikumsarealer på stasjonen når det gjelder samme bestemmelse for begge
formål. Vi ber derfor om at stasjons- og sporområdet, dvs. STJ og SH reguleres til overordnet
jernbaneformål (Bane SOSI-kode 2020) med planbestemmelser som tillater både publikumsrettet
funksjoner (parkering, taxi, buss) og nødvendige jernbanetekniske anlegg knyttet til
jernbanedriften.

Kollektivholdeplass SKH

Et viktig grep i planforslaget gjelder etablering av ny bussterminal på østsiden av jernbanen. Bane
NOR mener at det er positivt at bussterminalen knyttes til stasjonsområdet og det tillates bruk av
buss-for-tog. Selv om det er tegnet inn 30 meters byggegrense mot nærmeste spormidt registrer vi
at nytt bussterminalområde foreslås nært jernbanespor og delvis på dagens jernbanegrunn. Ut fra
formålsgrensen til SKH og skisser presentert i planbeskrivelsen (side 71) forstår vi at en vesentlig
del av bussterminalen med nye busslommer kan bli plassert innenfor 30 meters byggegrense mot
jernbanen. Selve formålsgrensen til bussterminalen tillater etablering av busslommer ca. 10 m fra
nærmeste spormidt. Det er veldig kort avstand med tanke på sikkerhetsmessige aspekter, og vi ser
ikke at dette temaet ble vurdert i ROS-analysen. Vi ser heller ikke at noen sikkerhetstiltak mot
jernbanespor er sikret i planbestemmelsene. Den korte avstanden mellom bussholdeplasser og
jernbanesporet medfører at bussterminalen kan bli berørt av framtidige jernbaneutvidelser i Ås
sentrum.
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Bane NOR vurderer at omdisponering av jernbanegrunn gnr/bnr 54/4 (regulert til jernbaneformål i
gjeldende reguleringsplan for rv.152 gjennom Ås sentrum) til bussterminal, er i strid med viktige
jernbaneinteresser og fremmer innsigelse til den forslåtte formålsgrensen for Kollektivholdeplass
SKH mot jernbanen. Innsigelsen begrunner vi i manglende omtale av sikkerhet for berørte
jernbaneanlegg, jf. vår veileder kapittel 3 og krav til opprettholdelse av baneformål i arealplaner jf.
vår veileder kapittel 4. Vi forutsetter at formålsgrensen til Kollektivholdeplass SKH justeres slik at
det ikke omfatter gjeldende jernbaneformål og at utforming av bussterminalen diskuteres nærmere
med oss.

Vi presiserer at vi ikke har innvendinger mot selve flyttingen av bussterminalen og tilknytningen av
den til stasjonsområdet. Bane NOR er kritisk til at en vesentlig del av det framtidige
bussterminalområdet forslås på jernbanearealet og til at den foreslåtte formålsgrensen tillater
bussoppstillingsplasser så nært jernbanespor at det vanskeliggjør fremtidige utvidelser av
jernbanen på denne siden av jernbanesporene.

Gang/sykkelveg SGS8

Planlagte gang- og sykkelveger i felt SGS8 og SGS26 (sykkelvegen langs G13/G14) foreslås på
dagens drifts- og beredskapsveger for jernbanen. Bane NOR er positiv til bruk av driftsvegene som
gang- og sykkelveger på samme måte som i tilgrensende reguleringsplanforslag til gang- og
sykkelveg fra Esso til Holstad. Vi mener imidlertid at jernbanefunksjoner knyttet til drift og
vedlikehold av jernbanen må være sikret med arealformål og planbestemmelser for disse feltene.

Vi gjør også oppmerksom på at en del av Grønnstruktur G13 og G14 foreslås på arealet regulert til
jernbaneformål i reguleringsplan for Østfoldbanen Ås stasjon – Vestby. Bane NOR krever at
formålsgrensen rettes opp i samsvar med eiendomsgrensen/formålsgrensen i gjeldende plan.

Bane NOR fremmer innsigelse til manglende sikring av jernbanefunksjoner i SGS8 og
omregulering av deler av jernbaneeiendommen gnr/bnr 54/4 til sykkelveg SGS26 (langs G13/G14)
og Grøntstruktur G13 og G14. Innsigelsen begrunner vi i viktige funksjoner vegene har for drift og
vedlikehold av Østfoldbanen jf. vår veileder kapittel 3 Areal som er viktig for jernbaneanlegg. Vi
krever at arealformål for SGS8, SGS26 (sykkelvegen langs G13/G14) og deler av G13, G14
justeres i samsvar med reguleringsplanforslag til gang- og sykkelveg fra Esso til Holstad og/eller
gjeldende reguleringsplan for Østfoldbanen Ås stasjon – Vestby grense. Videre må drifts- og
beredskapsfunksjoner for jernbanen sikres i planbestemmelsene.

Parkering for togreisende

Begge planforslag (hovedalternativ og alternativt plankart) legger opp til redusert parkeringsareal
på vestsiden av jernbanespor sør i stasjonsområdet. Den sørligste delen av parkeringen forslås
regulert til Grøntstruktur G13 og Sentrumsformål BS8. Dette parkeringsarealet er en del av
innfartsparkeringstilbudet ved Ås stasjon. Innfartsparkeringen driftes og forvaltes av Bane NOR og
brukes av togreisende. Parkeringskapasitet er sprengt og det er derfor viktig å opprettholde de
parkeringsplassene som foreligger i dag. Vi ber derfor kommunen om å legge til rette for
reetablering av det tapte parkeringsarealet.

I det alternativet plankartet er enda større del av innfartsparkeringen omdisponert til andre formål.
Med utgangspunktet i at en viktig del av parkeringstilbudet på vestsiden av stasjonsområdet går
tapt, anbefaler vi at hovedalternativet (uten ny bilvei parallelt med jernbanen) velges til videre
planbehandling.

Alternativt plankart med endret gatenett

Dersom alternativt plankart vedtas, vil veien SKV5 og SKV7 kunne bli berørt av fremtidige
jernbaneutvidelser. Dette kan bl.a. medføre at feltene BS9, BKB2 mister vegadkomst. Bane NOR
krever derfor at det sikres mulighet for å gjenåpne Brekkeveien som kjøreveg dersom vegene
SKV5 og SKV7 må omlegges i fremtiden. Brekkeveien må derfor reguleres som blandet
samferdselsformål som tillater både kjøreveg og gang- og sykkelveg. Det må også knyttes en
bestemmelse til blandet samferdselsformål om av gang- og sykkelveg skal etableres på en slik
måte at Brekkeveien kan reetableres som kjøreveg dersom det oppstår behov for det i framtiden.
Dette grepet vil erstatte forslag til nye bestemmelser 5.1, foreslått i notatet om alternativt plankart.
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Dersom denne forutsetningen ikke sikres i planforslaget, har Bane NOR innsigelse til kjøreveg
SKV5 og SKV7 som er foreslått innenfor 30 m byggegrense etter jernbaneloven § 10. Innsigelsen
begrunner vi i jernbanens utviklingsbehov på lengre sikt jf. vår veileder kapittel 4 Jernbanens
arealbehov.

I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere.

Bane NOR som grunneier har derfor følge nde merknader til planforslaget:

Bane NOR Eiendom ønsker at det tilrettelegges for et attraktivt stasjonsområde. Ås forventer en
stor vekst i befolkning og aktivitet i kommende år, og det er i vår felles interesse å legge til rette for
sømløse overganger i kollektivknutepunktet og for kompakt bebyggelse tett mot sentrum og
stasjonsområdet.

Med vennlig hilsen

Vibeke Aarnes
konserndirektør
Infrastrukturdivisjonen

Bjørg Hilde Herfindal
avdelingsdirektør
Planavdelingen
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Statlig samordnet høringsuttalelse til offentlig ettersyn av
områdereguleringsplan for Ås sentrum - Ås kommune

Det vises til offentlig ettersyn i brev datert 04.06.2019 med forslag til områdereguleringsplan for Ås
sentrum.

I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 08. januar 2019 informeres det om samordning av
statlige innsigelser. Fra 2018 er dette blitt en fast ordning, jf. pressemelding fra Regjeringen datert
27. desember 2017.

Saken gjelder
Områrederegulering for Ås sentrum som setter av områder til boligformål og sentrumsformål, med
perspektiv frem mot 2040. Planen er utarbeidet for å møte en sterk vekst de kommende tiårene og
for å bygge opp under føringene i regional plan for Oslo og Akershus hvor Ås er utpekt som regional
by.

Fylkesmannens kompetanse
Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser.
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige statlige
fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.

Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse avskjæres vil
det si at den ikke fremmes som innsigelse.

I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser fra
følgende statlige etater:
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� Bane NOR,26.08.2019
� Statens vegvesen, 04.09.2019

Fylkesmannens uttalelse i saken er tidligere oversendt kommunen i brev av 15.08.2019.

Oversikt over høringsuttalelsene
Bane NOR fremmer følgende innsigelse:

� Bane NOR fremmer innsigelse til omregulering av jernbanegrunn i feltene SKH,G13, G14 og
SGS26.

� Bane NOR fremmer innsigelse til manglende sikring av jernbanefunksjoner i felt SGS8,samt
SKV5og SKV7med noen forbehold.

Statens vegvesen fremmer følgende innsigelse:
� Statens vegvesen fremmer innsigelse på bakgrunn av manglende utredninger av alternative

løsninger for infrastrukturtiltak langs fv. 152.

Samordning
Bane NOR har fremmet innsigelse med bakgrunn i at planforslaget medfører omregulering av
arealer avsatt til jernbanegrunn innenfor feltene SKH,G13, G14 og SGS26.Bane NOR har også
fremmet innsigelse på bakgrunn av manglende sikring av jernbanefunksjoner i felt SGS8,SKV5og
SKV7.For å løse innsigelsene må det det inngås dialog med Bane NOR for å finne løsninger som
ivaretar hensynet til jernbanefunksjonene innenfor disse områdene.

Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsene fra Bane NOR.

Statens vegvesen har fremmet innsigelse med bakgrunn i manglende utredninger av alternative
løsninger for de foreslåtte infrastrukturtiltakene langs fv. 152, samt manglende utredning for flytting
av bussterminal til området mellom jernbanen, fv. 152 og Ås videregående skole. For å løse
innsigelsen må bl.a. alternative kryssløsninger med konsekvenser for busskapasitet, trafikksikkerhet
for alle trafikantgrupper og arealbehov utredes.

Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsene fra Statens vegvesen.

Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet.

Videre prosess
Fylkesmannen forutsetter at Ås kommune følger opp innsigelsene og samarbeider med Bane Nor og
Statens vegvesen for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte
fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene.

Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære rutinene jf.
pbl. § 5 - 6.
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Innsigelse til R- 287 områdereguleringsplan for Ås sentrum - offentlig

ettersyn

Vi viser til henvendelse mottatt 04.06.201 9, med forslag til områdereguleringsplan for Ås

sentralområde til høring og offentlig ettersyn. Vi har tidligere uttalt oss til varsel om oppstart

av områdereguleringsplan i brev av 29.09.201 4 samt gitt uttalelse til veg- og gateplan for

Ås kommune av 16.06.201 7. Vi viser til avtale med Ås kommune om forlenget uttalelsesfrist

til 06.09.201 9.

Områdereguleringsplan en skal utgjøre et samlet plangrunnlag for Ås sentrum. Planområdet

utgjør et areal på om lag 1 140 000 m2. Hensikten med planen for Ås sentrumsområde er å

legge til rette for en langsiktig utvikling av Ås sentrum gjennom fortetting og utvikling av

nye bolig - og sentrumsområder. Reguleringsformålet samsvarer i hovedsak med

kommuneplanen.

I forbindelse med utarbeidelse av planforslaget til områdeplan for Ås sentrum ble det holdt

planforum 09.04.201 9 hvor ulike myndigheter har gitt foreløpige tilbakemeldinger til

forslaget. Planen omfatter et stort område og konsekvensene av de ulike

infrastr ukturtiltakene må fremlegges før man skal ta stilling til planforslaget. Kommunen har

foreløpig ikke fremlagt nødvendig dokumentasjonen som gir Statens vegvesen grunnlaget

for faglig vurdering av løsningene . Det er heller ikke utredet andre alternativer fo r

kryssløsning ene enn rundkjøring i krysset fv. 152 x Brekkeveien x Raveien, krysset fv. 152 x

Langbakken x ny kollektivterminal og krysset fv. 152 x Hogstvetveien.

Statens vegvesen kan ikke vurdere om rundkjøring er beste løsning før andre alternativer for

kryssløsninger er utredet. Endelig kryssløsning må vurderes og bestemmes i sammenheng

med den foreslåtte utviklingen langs fv. 152. Statens vegvesen vil understreke at

kryssløsning/kryssløsninger skal bestemmes ut fra trafikkberegninger for full utbygging av

reguleringsområdet og øvrige områder som vil influere på trafikken langs fv . 152. Det er
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foreløpig ikke oversendt utredninger av kostnader, mengdeberegninger og trafikale

konsekvenser av infrastrukturtiltakene.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i

planleggingen. Vi uttaler oss ti l planforslaget som statlig fagmyndighet med sektoransvar

innenfor vegtransport og som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen.

Vår innsigelse som statlig sektormyndighet sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for

samordning.

Akershus fylkesko mmune har fattet politisk vedtak i møte 26.08.201 9 for at det fremmes

innsigelse til planforslaget til områderegulering for Ås sentrum. I hovedutvalg for teknisk og

miljø 11.04.201 9 ble det vedtatt at det skal utarbeides en teknisk - økonomisk utredning for

en rekke infrastrukturtiltak. Utredninger av kostnader og trafikkavvikling for

infrastrukturtiltak, kryss - og gateløsninger som er bestilt av politikerne ikke er oversendt for

faglig vurdering av fylkeskommunen/ Statensvegvesen ennå. Statens vegvesen støtte r

fylkesutvalget innsigelse til områdereguleringen inntil disse vurderingene er fremlagt og

vurdert.

Statens vegvesen fremmer som sektormyndighet for kollektivtransport og trafikksikkerhet

på veg innsigelse til planforslaget .

Vi fremmer innsigelse på bakgrunn av manglende utredninger av alternative løsninger for de

foreslåtte infrastrukturtiltakene langs fv. 152. Blant annet må alternative kryssløsninger med

konsekvenser for busskapasitet, trafikksikkerhet for alle trafikantgru pper og arealbehov

utredes. Det foreligger heller ikke utredning for flytting av bussterminal til området mellom

jernbanen, fv. 152 og Ås videregående skole.

Utdyping av begrunnelsen for innsigelsen:

1. Behov for areal til fremtidig vegutvidelse grunnet den foreslåtte utviklingen i Ås

sentrum

Manglende utredninger av alternative løsninger for de foreslåtte infrastrukturtiltakene langs

fv. 152 vanskeliggjør å vurdere om det er avsatt tilstrekkelig areal i reguleringsplankartet.

Planforslaget foreslår en rekke infrastrukturtiltak langs fv. 152 og det er derfor behov for at

det utredes og vurderes ulike kryssløsninger utfra det som fungerer best av hensyn til

trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Fylkesveg er en viktig ferdselsåre og har en høy

årsdøgntrafikk (ÅDT). Statens vegvesen har gitt klart uttrykk for at det må avsettes

tilstrekkelig areal langs fv. 152 uavhengig av hvilken kryssløsning som velges. Det er særlig

viktig å sikre nok areal til eventuelle framtidige utbedringer/kryssløsninger slik at det ikke

går på bekostning av trafikksikkerh eten, fremkommeligheten og miljøet på hovedvegnettet.

På denne bakgrunnen fremmes det innsigelse til planforslaget.
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2. Planlagt fortetting/utvikling ivaretar ikke fremkommelighet og trafikksikkerhet for

buss på overordnet vegnett

Det er særlig viktig at virk ningen for fv. 152 ikke gir ulemper for fremkommelighet for

busstrafikken. God fremkommelighet er en av de viktigste egenskapene for et attraktivt

kollektivtilbud. Statens vegvesen savner utredninger for alternative kryssløsninger med

konsekvenser for buss kapasitet langs fv. 152. Fylkesveg 152 er viktig ferdselsåre for buss

510 mellom Drøbak og Ski. Bussruten har 6 avganger i hver retning per time, men Ruter

anslår en fremtidig økning til 12 ganger per time. For at nullvekstprinsippet skal holdes, må

riktig e trafikantgrupper prioriteres langs fv. 152. Statens vegvesen har hatt et møte med

Ruter hvor de understreket viktigheten av denne bussruten i Follo.

Vi kan ikke se at det er vurdert hvilken kryssløsning som best kan imøtekomme behovet for

trafikksikkerh et og fremkommelighet på overordnet vegnett. Etter vår vurdering vil eventuelt

etablering av rundkjøring/rundkjøringer på fylkesvegen prioritere trafikken fra sidevegene

og ikke langs Sentralsveien/ Drøbakveien. Valg av kryssløsninger på fylkesveien vil ha

betydning for trafikkavviklingen og hvilken trafikkvekst som kan forventes. Av den grunn

forutsetter vi at valg av kryssløsning langs fv. 152 ikke skal ikke gå på bekostning av

fremkommeligheten og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper (gående, syklen de,

kollektivreisende osv. ). God fremkommelighet for buss langs fv 152 må dokumenteres i

planforslaget.

De politiske krav om utredning for etablering av bussterminal er heller gjort eller fremlagt

for faglig vurdering av oss. På denne bakgrunn mener vi det er nødvendig å fremme en

innsigelse inntil en faglig vurdering av trafikkløsninger er gjort.

Øvrig merknader:

1. Kryssløsninger langs fv. 152

Vi kan ikke se at det er vurdert hvilken kryssløsning som best kan imøtekomme behovet for

trafikksikkerhet og fremkommelighet langs fv. 152 i planområdet. Videre kan vi ikke se at

det er utarbeidet og vurdert at en rundkjøring er en bedre løsning enn 2 forskjøvet kryss

ettersom det ikke er utredet for alternative krys sløsninger langs fylkesveg.

Uansett kryssløsni ng det velges, må det utarbeides teknisk plan og byggeplan for alle kryss

som skal endres/utbedres/bygges. Teknisk plan og byggeplan må sendes til Statens

vegvesen for godkjenning.

Vår faglige vurdering baserer på de foreløpige tegninger oversendt fra Ås kommune til oss

28.0 8.201 9. Tegningene er utarbeidet av Sweco.

Forutsatt et det velges å bygge en rundkjøring fremfor en annen kryssløsning har vi

foreløpig kommentarer til de oversendte tegningene:
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� Krysset fv. 152 x Brekkveien & krysset fv. 152 x Raveien

Her må vi ha en C- tegning av rundkjøringen som viser både horisontal - og vertikalkurvatur.

Diameter må være 32 m på en eventuell rundkjøring her. Det er ikke ønskelig med en fjerde

arm inn Raveien. Slik det er vist så er det å betrakte som en avkjørsel, og det er ikke naturlig

å tillate det mot en såpass viktig fylkesvei som fv. 152. Løsningen vil uansett bli relativt

dårlig der fotgjengere som forviller seg inn i kjørebanen på Raveien nærmest blir fanget og

dermed blir ledet til å krysse fv. 152 i plan. Dette gjelder uavhengig av om Raveien kun blir

en avkjørsel eller om bruken utvikler seg til å bli adkomst til større deler av Ås sentrum.

På den bakgrunn fraråder Statens vegvesen sterkt en løsning med en fjerde arm mot

Raveien.

� Krysset fv. 152 x Langbakk en x Bussterminal:

Det bør tilstrebes en diameter på 32 m på rundkjøringen. Detaljer på bussterminalen må

sees nærmere på i byggeplan etc. Ut fra de oversendte tegningene ser det ut som det kan

være lurt å trekke plattformene noe lenger nordover for å ha litt mer å gå på når det gjelder

sporing for buss samt at plattformene bør være minimum 3 m brede for å ivareta

sikkerheten for en dimensjonerende situasjon med buss for tog. Slik vi ser det vil dette la

seg gjøre innenfor det arealet som er satt av.

� Krysset Hogstvetveien x fv. 152

En diameter på 40 m er noe snaut for å kunne klare å få etablert to kjørefelt i rundkjøringen.

Det må derfor settes av arealer til en rundkjøring med diameter 45 m. Bare ut fra

trafikksituasjonen knyttet til Dyster Eldor II vil det være behov for to kjørefelt inn fra vest.

Området sør for fv. 152 er her stort og vil kunne ha potensiale for mer trafikkskapende

virksomhet som gjør at behovet for en rundkjøring med 2 kjørefelt i sirkulasjonsarealet vil

oppstå. Det er derfor nødvendig å sette av tilstrekkelig arealer slik at det vil være mulig å få

bygget når eller dersom det behovet oppstår. Arealer til breddeutvidelser i tilfartene til to

kjørefelt også der må også reguleres inn.

� Kurvatur på fv. 152 mellom Langbakken og Hogstvetveie n:

Det er veldig krapp kurvatur her. Dette fører til dårlig sikt langs fv. 152 og dårlig sikt til

krysningspunkter, kryss, busslommer og inn - og utkjøring fra den nye kollektivterminalen.

Det bør vurderes å se på muligheten for å gjøre kurven noe slakere.

2. Kollektivterminal

Av planforslaget fremgår at dagens bussterminal skal flyttes til området, mellom jernbanen,

fv. 152 og Ås videregående skole. Området er markert som SKH i plankartet. Hensikten med

etablering av ny kollektivterminal er å frigjøre areal som fremstår lite effektiv t samt

beslaglegger /opptar mye unødvendig plass for dagens kollektivterminal.
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Vi mener at ny kollektivterminal i umiddelbar nærhet til togstasjonen vil være viktig og riktig

grep for å styrke tettstedets kollektivknutepunkt. Ny pla ssering må utredes for å finne en

løsning som gir gode overgangsmuligheter mellom buss og tog. En slik utredning er ikke

fremlagt ennå.

Vi må derfor ha en C- tegning som viser plassering av terminalen og kobling til fv. 152. I

tillegg er det beskrevet at bu ssholdeplassen Ås VGSskal flyttes vestover. Ny plassering må

vises på C- tegningen. Her er det viktig at bussholdeplassen plasseres slik at bussen sikres

stoppsikt bakover og at det etableres et tilrettelagt krysningspunkt for gående over fv. 152

med tilst rekkelig sikkerhet for de gående. Da er man avhengig av lav fart ved

krysningspunktet og tilstrekkelig sikt til krysningspunkt og ventearealet.

3. Pågående reguleringsplan for gang - og sykkelveg fra ved Esso bensinstasjon

(Brekkeveien/ Lyngveien) til Holstad, langs Østfoldsbanen

Planforslag til reguleringsplan for gang - og sykkelveg fra Brekkeveien til Holstad er lagt ut

for andregangsbehandling.

Det har vist seg at plassering av gang - og sykkelveg ikke samsvarer med planforslaget til

områderegleringsplanen for Ås sentrum. Statens vegvesen sa i sitt brev av 04.07.201 9 at vi

ønsker å opprettholde koblingen slik det er vist i plankartet, men er innstilt på å tilpasse

traseen etter en eventuell ny løsning i fremtidig detaljregulering av område BKB1

(bensinstasjonstomta).

Vi anbefaler at dette sikres gjennom reguleringsbestemmelse for å ikke skape uklarhet ved

tolkning av plankartet.

4. Finansiering av event uelle kryssløsninger langs fv. 152

Vi ser at utviklingen av ulike delområder i planforslaget utløser behovet for utbedring av

eksisterende fylkesvegnett.

Statens vegvesen vil informere at det ikke er avsatt midler til de foreslåtte infrastrukturtiltak

i planforslaget langs fv. 152 i handlingsprogrammet 201 9- 2022 for samferdsel for Akershus

fylkeskommune. Dermed må finansiering av de foreslåtte tiltakene sikres i privat eller/og

kommunal regi.

5. Formålsgrense av de ulike delområdene

På grunn av usikkerhet av blant annet ulike kryssløsninger langs fv. 152 må det tas inn en

bestemmelse at om fastsetting av endelig formålsgrenser skal bestemmes/avgjøres i

fremtidig detaljregulering av de ulike delområdene.

6. Byggegrense

Det må tas inn en bestemmelse om byggegrens e langs fylkesveg 152. Vi foreslår følgende

lyd :

«Langs fylkesveg 152 gjelder en generell byggegrense langs på 50 meter målt fra midtlinjen

i nærmeste kjørebane».
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7. Annen veggrunn

Det må reguleres areal til annen veggrunn med bredde på minst 3meter på begge sider av

fylkesveg 152 og fylkesvegene i planområdet. Dette må sikres gjennom bestemmelser slik at

det er avsatt tilstrekkelig areal til vedlikehold/drift av vegene samt for snøopplag.

Det må også reguleres grøfter/anne n veggrunn med bredde på minst 3 meter langs begge

sider av gang - og sykkelvegene langs fylkesveg 152.

8. Sykkelsti gjennom Rådhusplassen:

Det er tegnet sykkelvei med fortau som går fra Bankveien og videre gjennom Ås sentrum.

Ved Moerveien krysser sykkelveien med fortau et torg. Her bør det vurderes en annen

løsning. Syklister kommer til å ha god fart og det er da uheldig å lede de gjennom et torg.

9. Overvannshåndtering/bekkeåpning

Det må tas inn en bestemmelse om at overvannshåndtering på de ulike delområdene må

foregå på egen eiendom.

10. Maxbo - tomta (B18 i arealkartet)

Vi vil gjøre oppmerksom på at antall etasjer på B18 ikke samsvarer med tidligere fremlagte

planforslaget for tomta.

11. Reguleringsbestemmelse 4.3

I andre avsnitt bør det stå BKB2 istedenfor BKB5. Det finnes ikke areal BKB5 i plankartet.

12. Reguleringsbestemmelse hensynsone H 540_1

Det må tas en bestemmelse om arealet markert H 540_1 i reguleringsplankartet.

Vegavdeling Akershus

Med hilsen

Nils Audun Karbø

avdelingsdirektør Inga - Elisabeth Gjerdalen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Deresdato Deresreferanse

Meldingomvedtaki FU-sak108/19- Åskommune- Områderegulering- Åssentrum

Fylkesutvalgetbehandletovennevntesaki møte26.08.2019,og gjordefølgendevedtak:

1. Fylkesutvalgetmenerdeter gjennomførtetomfattendeoggrundigplanarbeid,oger i all
hovedsakpositivtil forslagtil områdereguleringfor Åssentrum,somgir goderammerfor
utviklingeni tråd medregionalplan for arealog transporti OsloogAkershus(RP-ATP)

2. FylkesutvalgetmenerTandberggårdenhar stor kulturminneverdi,somstasjonsbyenseldste
gjenværendeforretningsgårdogut fra sin sentraleplasseringogsynlighet.Fylkesutvalget
menerat bygningenog endel avparkenmåopprettholdessomhensynssonebevaring.
Fylkesutvalgeter kjentmedforslagetomå etablereetkunst-og kulturnæringssenteri
«Europankvartalet»,medutgangspunkti OddTandbergskunst.Mulighetenfor å bevare
Tandberggårdenog integreredeni et slikt prosjektbør utredesgrundig,slik at
bevaringsspørsmåletkanvurdereshelhetligveddetaljregulering.

3. FylkesutvalgetanbefalerÅskommuneå leggeenhensynssonebevaringav kulturmiljøover
deøvrigebevaringsverdigekulturminneneog kulturmiljøenesomer gitt høyest
bevaringsverdii denkulturhistoriskestedsanalysen.DettegjelderEriksengårdensamt
delområdenekalt Moerveien-SagaveienogGamleveien.

4. Det gjennomføresi høringsperiodenutredningerav kostnaderog trafikkavviklingfor
infrastrukturtiltak,kryss-oggateløsninger.Disseer derfor ikkeoversendtfor faglig
vurderingav fylkeskommunen/Statensvegvesenennå.Pådennebakgrunnfremmer
fylkesutvalgetinnsigelsetil områdereguleringeni påventeav dissevurderingene.

Fylkesrådmannengis fullmakttil å trekkeinnsigelsenfor dennedelenavplanendersomdet
oppnåsomforenteløsningeri dialog medkommunen.

Med vennlighilsen

EinarMidtsund
seniorrådgiver
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Saksframlegg

Dato:
Arkivref:

02.07.2019
2014/18328-11

Saksnr Utvalg Møtedato
108/19 Fylkesutvalg 26.08.2019

Ås kommune - Områderegulering - Ås sentrum
Forslag til vedtak

1. Fylkesutvalgetmenerdeter gjennomførtetomfattendeoggrundigplanarbeid,oger i all
hovedsakpositivtil forslagtil områdereguleringfor Åssentrum,somgir goderammerfor
utviklingeni tråd medregionalplan for arealog transporti OsloogAkershus(RP-ATP)

2. Kulturminneverdieneer imidlertid ikkegodtnokivaretatt i planforslagetsomer på offentlig
ettersyn,og fylkesutvalgetfremmerderfor innsigelse.Innsigelsenknyttersegtil at regulert
bevaringshensyni eksisterendeplanerikkeer videreførtfor stasjonsbygningenog
Tandberggården,ogat bebyggelsenlangsMoerveienknyttettil Åssomstasjonsbyikkeer
gitt hensynssonebevaring.

3. Fylkesutvalgeterkjennerønskelighetenav å åpnefor entilpassetutvikling langs
Moerveien.Fylkesrådmannengis fullmakttil å trekkeinnsigelsenfor dennedelenav planen
dersomdetleggesinn enhensynssonemedbestemmelsersomgir mulighetfor
videreutvikling,mensomsamtidigsikrerat kulturminnehensyneneblir tilstrekkelig
ivaretatt.

4. FylkesutvalgetmenerTandberggårdenhar stor kulturminneverdi,somstasjonsbyenseldste
gjenværendeforretningsgårdogut fra sin sentraleplasseringogsynlighet.Fylkesutvalget
menerat bygningenog endel avparkenmåopprettholdessomhensynssonebevaring.
Fylkesutvalgeter kjentmedforslagetomå etablereetkunst-og kulturnæringssenteri
«Europankvartalet»,medutgangspunkti OddTandbergskunst.Mulighetenfor å bevare
Tandberggårdenog integreredeni et slikt prosjektbør utredesgrundig,slik at
bevaringsspørsmåletkanvurdereshelhetligveddetaljregulering.

5. FylkesutvalgetanbefalerÅskommuneå leggeenhensynssonebevaringav kulturmiljøover
deøvrigebevaringsverdigekulturminneneog kulturmiljøenesomer gitt høyest
bevaringsverdii denkulturhistoriskestedsanalysen.DettegjelderEriksengårdensamt
delområdenekalt Moerveien-SagaveienogGamleveien.

6. Det gjennomføresi høringsperiodenutredningerav kostnaderog trafikkavviklingfor
infrastrukturtiltak,kryss-oggateløsninger.Disseer derfor ikkeoversendtfor faglig
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Om saken
Ås kommuneharlagt områdereguleringfor Ås sentrumut til offentlig ettersynmedfrist for
uttalelse15.08.2019.Fylkeskommunenharfått utsattfrist for behandlingi fylkesutvalgetsmøte
26.08.2019.

Generelt
Områdeplanenskalleggerammenefor denframtidigeveksteni sentralområdeti Ås, ogdetlegges
opptil ca.2.700nyeboligergjennomfortettingog transformasjon.

I planprosessenhardetværtgjennomførtenrekkeutredningersomgrunnlagfor planarbeidet:
- Kulturhistoriskstedsanalyseinkludertgrønnstruktur(DIVE) – analysenhargitt enrapport

somviserhvilke områdersomer sårbarefor endringer,hvilke somtålerfortettingi mindre
skalaoghvilke somkanutvikles/transformeres.

- Vei- oggateplanog tekniskøkonomiskutredning– for enoverordnetstrategifor bymessig
utformingav vei- oggatenettet,somprioriterergående,syklendeog kollektivtransport
fremfor privatbil.

- Fortettingsstrategierfor Ås sentralområde– somivaretarkulturhistoriskeog
grønnstrukturverdier,menogsåserpåbyform,mobilitet,nærmiljøog økonomi.

I tillegg til detteerdetogsågjort utredningeravoverflatevannog lagetkonseptfor blå-grønne
strukturer,boligmarkedeti Ås, barnetråkkregistreringerogkartleggingog verdisettingav
friluftsområdermm.

Forholdsomområdeplanenmåavklarei plankartogbestemmelsererbl.a.fastsettingav
arealformål,utnyttelsesgradog byggehøyder,fellesrekkefølgekravog planlegging,samt
infrastruktur,gate-oggrønnstruktursomeraktuellefor rekkefølgekrav.

Planarbeidetbledrøfteti regionaltplanforum09.04.2019,før vedtakom utleggingtil offentlig
ettersyn.

Alle sakensdokumenterkansespåkommunenshjemmeside:
http://www.as.kommune.no/cppage.6225134-403908.html

Vei oggateplanen
Plankarteter lagtut til offentlig ettersynmedto alternativeløsningerfor vei- oggatenettet.
Alternativeneberøreri all hovedsakdetkommunalevegnettet.

Planforslagetleggertil rettefor at enny bussterminalkanetablerespåarealetmellomfylkesveien,
jernbanenog Ås videregåendeskolefor å gi Ås sentrumet mersamletknutepunktfor lokalbuss,
regionbussog toget.Det fremgårsamtidigat bussterminalenmådetaljeresviderefør
opparbeidelse,og kommunenpekerpåat veddetaljutformingenkandetvurderesnærmerehvilke
bussrutersomskalhaholdeplasspåterminalen.I planbeskrivelsenstårdetvidereat detogsåer
noenusikkerheterknyttettil utformingenav kryssetmellomLangbakken,fv. 152og ny
bussterminal.Det fremgårat enutredningavny rundkjøringerunderarbeid,og atdeti
høringsutkastettil områdeplanener avsatttilstrekkeligarealtil atenrundkjøringkanreguleresmer
detaljertfør andregangsbehandling.

Det gjennomføresi høringsperiodenutredningerav kostnaderog trafikkavvikling for
infrastrukturtiltak,kryss-oggateløsninger.Disseutredningeneskjeri goddialogmedkommunen,
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gjenværendeforretningsgårderi sentrumoppførtetterandreverdenskrig,somi dager bygd
sammenmednyerekvartalsstruktur.

Kulturminnerbevartfra Ås stasjonsbyseldstehistorie
For planområdetsomomregulereser ingenav bygningeneknyttettil Ås stasjonsbyseldstehistorie
sikretvern.Bevarteenkeltbygningerer stasjonsbygningenfra 1878,somvar denførsteoffentlige
bygningeni Ås sentrum, ogTandberggården(gbnr42/288)oppførti 1902,somerdeneldste
gjenværendeforretningsgårdeni Ås. Tandberggårdensnavnstammerfra et seneretidspunktda
kunstnerenOddTandbergboddeder.I tillegg erÅser(gbnr42/307)og Eriksengården(gbnr61/3),
bevart.Boligbebyggelsekombinertmednæringblomstretoppi tilknytning til jernbanestasjonene
pådennetiden,og to størrekulturmiljø erbevart:et langsMoerveienog Sagaveienoget ved
Gamleveien.Her ligger bolig- og næringsbygningersomharhusethåndverkere,sag-oghøvleri,
elektrisitetsverkog gjestgiveri.

Ås stasjonsbygningmedtilhørendehageerbevaringsregulerti reguleringsplanÅsstasjonsområde,
vedtatt25.9.1991.Tandberggården(gbnr42/288)er i dagbevaringsregulerti endret
reguleringsplanfor Åssentrum, vedtattden22.5.2002.Kulturmiljøet langsMoerveienog
Sagaveiener direkteknyttettil sentrumskjernen.Tandberggårdenligger i dennordredelenav
Moerveienog knytterkulturmiljøetsammenmedsentrumav Ås. Kulturmiljøet utgjørdetvi kan
kalle gamlebyeni Ås. Miljøet harhøykunnskapsverdiog opplevelsesverdi,ogplasseringengjørat
miljøet harhøyformidlingsverdi.Detteer endel av Ås hvorvi kanforventeat mangeav stedets
innbyggerevil bevegesegforbi. Nevntekulturminnerogkulturmiljø sammenmedkulturmiljøet
vedGamleveien,harfått høyestebevaringsverdii DIVE-analysen,medunntakavÅser(gbnr
42/307)somer gitt liten verdi.

Akershuseret fylke hvor jernbanenharspilt enviktig rolle for bådebosetningog næringsliv,og
stasjonsbyhistorienpåÅs harettervårvurderingvesentligregionalverdi.Tidenmellom1850og
1960kanbetegnessomjernbanensogstasjonsbyenesperiode. Jernbanenvar detmestmoderneog
bestekommunikasjonsmiddeleti samtiden.Anerkjentearkitekterble engasjertfor å tegne
stasjonsanleggene,og detvar i hovedsaksveitserstilensomspredtesegi førsteomgangmed
jernbanen.Selvommyeav deneldstestasjonsbybebyggelsener borte,harÅs likevel bevarten
viktig delav den.Denhistoriskebebyggelsenbøretterfylkeskommunensvurderingtasmedinn i
utformingenav dennyesentrumskjerneni Ås.

Ås stasjonoppførti 1878,ettertypetegningav
arkitektPeterA. Blix for Smålensbanensomåpneti
1879.Stasjonsbygningener utformeti sveitserstil.

Tandberggårdenoppførti 1902,forretnings-ogboliggård.
Bygningener utformeti sveitserstil.
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Eksempelpåbebyggelsei kulturmiljøetMoerveien-
Sagaveien.Eldrebebyggelsei sveitserstil,meduthus.

Eksempelpåbebyggelsei kulturmiljøetMoerveien-
Sagaveien.Eldrebebyggelsei sveitserstil.

Plangrepfor å ivaretakulturminneverdienei sentrumskjernen
Kulturminnenesomer bevartomreguleresnåententil sentrumsbebyggelseBS hvordetleggestil
rettefor bebyggelsemellomfire og seksetasjer,medpublikumsrettetvirksomheti førsteetasje,
eller til boligbebyggelseB fra sekstil treetasjer.Stasjonsbygningenligger innenforfelt regulerttil
holdeplass/plattformSH1.Arealutnyttelsenfor deaktuelleBS-og B-områdenegårfra 250%til
120%.Arealutnyttelsenbeskriverforholdetmellomtomtearealetog omfangetav tillatt bebyggelse
i etområde.Særligfor SB-områdene,leggesdetopptil enhøyog tett bebyggelse.For B-områdene
leggesdetopptil enhøyereog tetterebebyggelseenni dag.

Områdeplanentar ikke stilling til omellerhvordanbevaringsverdieneskalivaretas.Avgjørelsener
utsatttil eneventuelldetaljregulering.I forslagtil planbestemmelserheterdeti § 3.10
kulturminner:Veddetaljreguleringavområderskalverneverdierkartleggesogbevaringstiltak
vurderesi samrådmedkulturminnevernmyndighetene.Erfaringsmessigvil detteværefor sent.
Kulturminneverdieneeralt kjent ogkartlagt,dersomdeskalbevaresmådettekommeklart frem
alleredei områdeplanen.Kommunenvurdererselvat dennesituasjonenernegativfor
kulturminneverdiene.Situasjoneneruavklartforut for detaljplanleggingogreguleringsforslagets
forhold til kulturmiljø vurderesderforsommiddelsnegativsamletsett.

Dersomkommunenmenerat viktige kulturminneverdierskalhensyntas,måtilnærmingenskjepå
kulturminneverdienespremisser.Det børi områdeplanentasstilling til hvilke kulturminnersom
skalbevares.Her børkommunensomet minimumvidereføreeksisterendebevaringsreguleringfor
stasjonsbygningenog Tandberggården.Viderebørdetleggesenhensynssonebevaringav
kulturmiljø overdeøvrigebevaringsverdigekulturminneneog kulturmiljøenesomer trukketfrem i
DIVE-analysenmedhøyestbevaringsverdi.I tillegg til Tandberggårdenog stasjonsbygningen
gjelderdetteEriksengårdensamtdelområdenekalt Moerveien-Sagaveien(III-a) ogGamleveien
(III-b) i DIVE-analysen.Dettefor å tydeliggjøreathensynettil viktige bevaringsverdierskalspille
ensærligrolle i disseområdeneveddetaljregulering.Deneldstestasjonsbybebyggelsener alt
kartfesteti DIVE og børtegnesoppmedtykk strekfor bevaringi plankartet.Dettegjeldersærlig
for Eriksengårdenog bevaringsverdigbebyggelsei Moerveien(nr. 7, 9, 11,13B,15Cog 17).
Hoveddelenav delområdetGamleveien(III-b) liggerutenforplanen.Kun enmindredelav
bebyggelsenherer underomreguleringfor fortetting.Menogsåfor delområdetGamleveien(III-b)
børdeneldstebebyggelsensikresbevaringog markeresmedtykk streki plankartet.

Med hensyntil Tandberggårdenerkommunenog fylkeskommunenblitt kontaktetomutvikling av
kvartalet,til et senterfor kunst-og kulturnæringerbasertpåOddTandbergskunstkombinertmed
boliger i «Europan-kvartalet».Det kanhaenstorverdiå etablereetslikt senterfor kunst-og
kulturnæringeri Ås. DettebørkunneløsespåenmåtesomtarvarepåTandberggården.Det faktum
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at Tandbergselvboddederog utviklet hagentil enskulpturparkhargitt kulturminnetet ytterligere
lag av verdi i sammenhengen,i tillegg til denverdienbygningenhari segselvog for byensom
bærerav fortellingenom Ås stasjonsby.Videreutgjørbygningenmeddendelenav hagensomi
dager regulerttil bevaringenliten prosentandelav kvartaletsareal,tilsvarendenoeunder10%.
Områdeplanengir ingenrammerfor prosjektetsomerskissert,og deterhelleringengarantierfor
at prosjektetvil bli realiserti enfremtidigsituasjon.

Det primæremåderforværeå ivaretaTandberggårdengjennomå videreføredagens
bevaringsregulering.Det foreslåsderforå fremmeinnsigelsetil områdeplanenslik dener lagt frem,
og forutsetteat bevaringsalternativetutredesgrundigsomendel avdenvidereprosessenmedet
eventueltsenterfor kunst-og kulturnæringer.Måletmåværeå bevareog integrereTandberggården
i dette.Bevaringsspørsmåletkandermedvurdereshelhetligi forbindelsemedendetaljregulering
derformåleterå oppføreetslikt senter.

Dersomendringskjerpåkulturminnenespremisservil mankunnehaet forsvarligutgangspunktfor
å søkeå tilpasseny bebyggelsetil stasjonsstedetseldrehistorie.Dettevil bidratil variasjonog sikre
tidsdybde,identitetog særpreg.Enslik tilnærmingkanogsåanbefalesfor gjenværende
forretningsgårderi sentrumoppførti mellomkrigstidenog etterandreverdenskrig.Ås kommune
hartidligereklart å ivaretaviktige delerav dennehistorien.DettegjelderSkoleveien2 oppførti
1927,somsidenble tilbyggetmotvesti etterkrigstiden.Bebyggelsenhargjennomgåttsenere
fasadeendringer,menharlikevel godtbevarthovedvolumog flereeldredetaljer.Delerav
forretningsgårderfra tidenetterandreverdenskrigerbyggetsammenmednyerekvartalsstruktur,
basertpåNielsTorpssentrumsplanfra 2002.DetteerMoerveien6 ogRådhusplassen9/Raveien2,
oppførtpå1960-tallet,samtMoerveien4 oppførtpå1980-tallet.I tillegg harRådhusplassen13-15
et eldrebyggetrinn.Grepetbidrari tillegg til tidsdybdemedkvalitetog variasjontil bebyggelsen.
Dennebebyggelsenerogsåkartlagti DIVE, og kommunenbørbrukedissekvaliteteneaktivt i
utformingenav detnyebysentrumeti Ås.

Oslo,27.08.2019

Knut Sletta
fylkesrådmann

Saksbehandler:EinarMidtsund

Vedlegg
1 Ås kommune- Områderegulering- Ås sentrum-Bevaringsverdig

bebyggelsei Moerveien
2 Ås kommune- Områderegulering- Ås sentrum- plankartog

bestemmelser

Vedleggsomikke følgersaken
Ås kommune- Områderegulering- Ås sentrum- Verdikartfra DIVE:
http://www.as.kommune.no/utredninger.403910.no.html

(klikk pådokumentetsomheterRapport- Kulturhistoriskstedsanalyseinkludert
grøntstrukturanalyse)
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Alle sakensdokumenterkansespåkommuneshjemmesider:
http://www.as.kommune.no/cppage.6225134-403908.html




